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O Homem e seu Tempo

Os homens extraordinários dependem da época em que vivem

para se destacar. Nem todos tiveram a época que mereciam e

muitos que tiveram não conseguiram desfrutá-la. Alguns

foram dignos de dias melhores, mas nem tudo o que é bom

triunfa sempre. As coisas têm seu tempo, inclusive as

pessoas eminentes dependem do gosto da época. A sabedoria,

porém, leva vantagem: é eterna.

Se este não é o seu tempo, muitos outros o serão.

Baltazar Gracián, A Arte da Prudência, 1647, p.34.
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APRESENTAÇÃO

Geralmente, as apresentações de dissertações e teses despertam a curiosidade dos leitores que
procuram saber um pouco mais “do autor por trás das páginas”. De minha parte, confesso que elas são
um dos primeiros contatos que procuro estabelecer com as obras e estudos que pretendo ler. Neste
momento em especial, quando o ponto final já foi colocado após muito tempo decorrido do início da
realização do trabalho, é comum o autor informar certos aspectos mais relevantes da trajetória da
pesquisa. As menções aos amigos, orientadores, professores, colaboradores, pais, mães, filhos e
cônjuges fazem com que possamos conhecer um pouco mais sobre a vida de pessoas que, na maioria
dos casos, dificilmente chegaremos a encontrar pessoalmente. Mas, acredito que depois de
acompanharmos linha a linha o trabalho desenvolvido em sua pesquisa, sentimo-nos de certa forma mais
próximos daquele autor, o que permite que, se o encontrarmos um dia, tenhamos a possibilidade de sentir
como se já o conhecessemos. Tal sensação é possível naquele determinado momento porque sabemos
muito sobre suas idéias e um pouco sobre sua vida. Por isso, nesta apresentação de minha tese de
doutorado, não vou fazer inovações, mesmo porque perderia a graça não permitir que o leitor conhecesse
alguns aspectos da trajetória desta pesquisa e de minha vida pessoal durante mais de quatro anos em
que dediquei boa parte do tempo a estudar a história comparada no mundo colonial.

Assim, ofereço este trabalho às pessoas mais importantes de minha vida, meus pais João e
Shirley, meu irmão Márcio e meu marido Claudio Renato. Juntos vivemos momentos difíceis, nos quais a
pesquisa precisou ser adiada por alguns meses devido à realização de um transplante em família. Pouco
antes, conheci meu companheiro de todas as horas, ainda quando estava ensaiando os primeiros passos
para decidir o que exatamente faria nesta nova etapa de minha vida acadêmica. Bem no meio da
trajetória, logo após um período de dois meses de consulta à documentação em Pernambuco, iniciamos
uma nova fase de nossa história, o que me permitiu realizar o trabalho com mais tranquilidade. O apoio de
toda a minha família foi muito importante para que eu conseguisse colocar o tão esperado ponto final em
minhas considerações, por isso, agradeço a Deus por permitir o privilégio de conviver e amar vocês.

Da mesma forma, também considero a possibilidade de ter sido orientada pela professora Laura
de Mello e Souza como um privilégio, já que é difícil conseguir uma vaga entre os vários estudantes que
almejam desfrutar de sua paciência e infindável conhecimento, em parte por mim adquirido quando seus
inúmeros afazeres o permitiram. Apesar de tal dificuldade para trocarmos idéias mais assiduadamente,
sua capacidade de condensar as principais reflexões e indicações a respeito de meu trabalho nas
reuniões que pudemos ter, já que a distância geográfica constituía um empecilho a mais, indicam a
riqueza de sua contribuição para que eu pudesse realizar esta tese a contento. Aos professores da banca
examinadora e da qualificação, especialmente Leila Mezan Algranti que me acompanha e também me
orienta com sua sabedoria desde os idílicos dias do segundo ano da Graduação na UNICAMP em 1994,
agradeço a oportunidade de conhecer outras idéias e críticas a respeito desta pesquisa por mim efetuada.

Da viagem a Pernambuco entre junho e julho de 2003 guardo inesquecíveis recordações, de
amigos queridos que encontrei e de professores que me deram todo o apoio para que eu pudesse realizar
a pesquisa no LAPEH da Universidade Federal de Pernambuco. Aos amigos Douglas, Elaine, Sueli,
Rômulo, Bruno, Luciana e aos professores Virgínia Maria Almoedo Assis, Vera Lúcia Costa Acioli e
Marcus Joaquim de Carvalho não tenho palavras para agradecer a acolhida e o companheirismo. Ao
professor Marcus Carvalho também agradeço a oportunidade de consultar documentos do Instituto
Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, até pouco tempo quase que inacessíveis aos
interessados. Sueli e Rômulo me ensinaram todos os caminhos para chegar aos arquivos de Recife.
Douglas e Elaine facilitaram ao máximo a consulta aos microfilmes do LAPEH, além de estarem sempre a
postos para me atender mesmo durante o período de greve que a Universidade enfrentou enquanto estive
pesquisando. A cada fim de tarde das sextas-feiras nas quais eu pesquisava no IAHGP, guardo a
lembrança dos crepúsculos junto ao calçadão de uma rua próxima ao Instituto, nos quais pude perceber
que a alegria de viver dos recifenses era contagiante e me ajudava a superar a saudade de tanto tempo
longe de casa. Na Biblioteca Central da UNICAMP – setor de Obras Raras e Coleção Sérgio Buarque de
Holanda -, contei por meses com o auxílio e a amizade das bibliotecárias Tereza e Valquíria.

Outra viagem foi realizada quase ao final da trajetória da pesquisa durante o mês de agosto de
2005. No “Archivo General de Simancas”, localidade próxima a Valladolid – Espanha, contei com o auxílio
de Isabel Aguirre e Carmen Larriba para que em poucos dias pudesse ler o máximo possível de
documentos. Enfim, na cidade de Lisboa, consultei fontes pertencentes à “Academia de Ciências”, onde
fui auxiliada gentilmente por José Andrada e Alice Pinto. Da mesma forma, durante os dias finais da
estadia em Portugal, consultei o rico acervo da “Biblioteca do Palácio d’Ajuda”  e contei com a simpatia e
os préstimos de Miquelina dos Santos Marques, Luís Manuel Alves e Filipa Sofia Carvalho. A todos os
funcionários dos arquivos e bibliotecas freqüentados, deixo aqui um agradecimento especial. À FAPESP
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devo todo o suporte financeiro e também as importantes indicações oferecidas para esta tese, via os
pareceres enviados entre 2001 e 2005, além dos recursos também fornecidos para as viagens citadas.

Aos amigos de sempre Célio Ricardo Tasinafo e Maristela Toma, pelos “dias idílicos” da
UNICAMP.  Ao final deste breve relato sobre as pessoas e estórias que envolveram mais uma tese entre
tantas que já existem e as muitas que serão defendidas, espero um dia encontrar algum leitor dessas
linhas, e compartilhar com ele um pouco mais das alegrias e dos sobressaltos deste “pedaço de história
colonial” que pretendi apresentar, ao mesmo tempo em que amarrava os fios da minha própria história.
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Prólogo

O moinho de trigo e o engenho de açúcar... São Paulo e Pernambuco

coloniais...  Tendo em vista o significado e a importância de edificações que, em um

primeiro momento, representavam a produção agrícola de duas regiões em especial da

chamada “América Portuguesa”, desenvolvemos um estudo de História Comparada

entre alguns aspectos dessas localidades. Ao mesmo tempo, após verificarmos uma

distinção constantemente realizada pela historiografia colonial entre a “pobreza de São

Paulo” e a “riqueza de Pernambuco”, tomamos este contraste enquanto ponto de partida

para decifrar certos papéis econômicos e sociais que essas regiões apresentavam frente o

Império Ultramarino Português, entre os anos de 1580 e 1720.

Acreditamos que tais papéis devem ser constatados levando-se em conta

atribuições e contextos específicos designados para ambas as regiões no período

mencionado. Por isso, tornou-se inevitável identificar as comparações entre as funções

econômicas das mesmas em documentos de época, formuladas pelos contemporâneos

ainda ao final do século XVII e no primeiro quartel do XVIII, ultrapassando a simples

dicotomia. Na verdade, a consulta atenta na documentação utilizada para esta pesquisa

demonstrou que os conceitos econômicos de “riqueza” e de “pobreza” precisam ser

matizados quando analisamos atividades econômicas de localidades que devem ser

compreendidas segundo sua importância e seu papel característicos na América.

Portanto, os diferentes contextos nos quais estavam inseridas São Paulo e

Pernambuco no período colonial foram estudados de forma comparada, segundo as suas

diversas atribuições no complexo sistema de funcionamento das colônias portuguesas.

Ao considerarmos os significados de tais atribuições, foi possível visualizar e

caracterizar mais claramente o sentido das condições econômicas e sociais existentes.

O longo período de 140 anos escolhido como palco para nossas análises

apresentou duas funções essenciais: constituir a condição inevitável para um estudo

comparativo, e refletir de forma eficaz sobre a diversidade de histórias e de

características existentes em um mundo repleto de personagens e de instituições. Um

mundo colonial interligado a muitas conjunturas e interesses conflitantes que se
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modificaram com o passar do tempo. O estatuto de “Império Ultramario Português”

constituía o elo que relacionava as partes deste mundo, o qual estava dividido entre

várias regiões dos continentes da Ásia, da África e da América. Apesar de interessar-nos

essencialmente duas partes distintas da colônia luso-americana, não deixamos de

considerar as imbricações existentes na malha administrativa e comercial deste Império.

Nesse sentido, na “América Portuguesa” a fundação de núcleos de povoamento,

especialmente no quinhentismo, indica o momento no qual os interesses da metrópole

começaram a se voltar para a sua colônia do Atlântico. A partir de então, uma das

cláusulas presentes nas cartas régias elaboradas para a doação das capitanias

hereditárias, passou a ser seguida à risca. A cláusula em questão era aquela relacionada

ao direito dos donatários fazerem povoações que se chamariam “vilas”, segundo o

costume do Reino1. De acordo com Aroldo de Azevedo, a mais antiga e primeira vila

instalada oficialmente na “América Portuguesa” foi a de São Vicente em 1532, pelo

donatário da Capitania de mesmo nome, Martim Afonso de Souza. Ainda segundo o

autor, ao final do século XVI foram fundadas pelo menos quatorze vilas e três cidades

espalhadas pelas Capitanias existentes na colônia portuguesa da América. Já no século

XVII essa quantidade saltou para cinqüenta e uma vilas e sete cidades, e até o ano de

1720, mais dezesseis vilas e uma cidade foram somadas aos números do seiscentismo2.

Diante de tal quadro de crescimento e de povoação, é preciso analisar o conceito

de “região colonial”, utilizado constantemente no decorrer desta pesquisa, para que se

possa compreender o significado das diferenças entre as localidades nas quais se

estabeleceram todas essas vilas e cidades. Na verdade, consideramos que cada região

onde se encontravam os vários núcleos de povoação possuía características diversas que

marcavam as particularidades das Capitanias. Ou seja, analisamos as várias regiões

coloniais enquanto partes distintas de um mesmo todo que era o Império Português, mas

com identidades próprias que as diferenciavam entre si.

Nesse sentido, Rodrigo Bentes Monteiro considerou tal concepção sobre a

existência de “regiões coloniais” ao refletir sobre a imagem da monarquia portuguesa

frente aos súditos em seus domínios na “América portuguesa” entre 1640 e 1720.

Bentes apresentou a questão das especificidades das diferentes capitanias enquanto

ponto de apoio para suas pesquisas. Segundo suas análises, tais especificidades das

                                                
1 Aroldo de Azevedo, Vilas e Cidades do Brasil Colonial – Ensaio de geografia urbana retrospectiva.
São Paulo: Universidade de São Paulo / Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – Boletim n. 208 /
Geografia n. 11, 1956, p. 11.
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regiões, mesmo que díspares entre si, podem ser articuladas tendo em vista alguns

pontos em comum, baseados, por exemplo, no mesmo sistema de colonização. Apesar

dos resultados pretendidos na adaptação desse sistema não serem sempre alcançados,

pois dependiam da conjuntura apresentada por essas especificidades, ao menos as leis e

o esquema administrativo aplicado era o mesmo. Rodrigo Bentes indicou ainda que as

diferentes regiões coloniais engendravam sociedades também diferentes, mesmo que as

variações se fizessem sobre um fundo que tinha muito de comum, um fundo que

correspondia aos “sentidos do Império Português”3.

Em seu livro, Bentes escreveu sobre a natureza do domínio régio a fim de, logo

em seguida, tratar das estratégias formais e informais empregadas nas colônias de

Portugal, além dos vínculos diferenciados existentes entre essa metrópole e suas várias

conquistas. Segundo o autor, o Império Português não se estruturou sobre um modelo

único de administração, fazendo conviver instituições de origem variada em territórios

múltiplos. Territórios que se diferenciavam de acordo com as intenções e oportunidades

de ocupação tanto em centros políticos autônomos quanto dependentes, aliados a uma

mistura de poderes formais e informais, o que demandava adaptações e improvisos4.

Nesse sentido, as colônias da África e da Ásia apresentavam características

muito diversas das da América quanto ao estilo de colonização adotado, já que existia

um modelo pluralista que impedia a efetivação de grandes mudanças na estrutura

administrativa precedente nos dois primeiros continentes citados. Na América, ao

contrário, as possibilidades de adaptação eram inúmeras, mas as especificidades foram

se engendrando de acordo com as conjunturas que se apresentavam, e a partir destes

momentos específicos, as diferenças entre as regiões se efetivaram5.

                                                                                                                                              
2 Ibid. Vide levantamento do autor realizado nas páginas 12 e 19.
3 Rodrigo Bentes Monteiro, O Rei no Espelho – A Monarquia Portuguesa e a Colonização da América
1640 – 1720. São Paulo: Hucitec, 2002. Tal expressão foi utilizada por Laura de Mello e Souza no
Prefácio da obra em questão, para designar as reflexões do autor no que diz respeito à consideração de
diferentes regiões coloniais na América portuguesa, vide p. 12. Na verdade, o intuito de sua pesquisa foi
analisar a representação do poder régio frente à difícil conjuntura das rebeliões do início do século XVIII.
As indicações oferecidas pelo autor estabeleceram um importante ponto de apoio para uma pesquisa
como a nossa, centrada na questão de se entender essas diferenças conjunturais entre duas regiões em
especial, ao mesmo tempo partes de um fundo comum.
4 Rodrigo Bentes Monteiro, op. cit., p.204 e 205.
5 Idem, p. 207. Rodrigo Bentes salientou a existência de “posturas diferenciadas” entre os moradores das
diversas regiões coloniais com relação aos interesses econômicos. Interesses relacionados, por exemplo,
com o Oceano e o comércio externo para Capitanias como as do Rio de Janeiro e Pernambuco e o sertão e
o comércio interno para a Capitania de São Vicente, cf. pp. 46 e 47. É interessante destacarmos uma
primeira menção ao conceito de “região colonial” existente no estudo de Ilmar Rohloff de Mattos.
Segundo este autor, a identificação de uma unidade de produção, “a qual distinguiria a agricultura
realizada pelo europeu nos trópicos, (...) cumpre também o papel de identificação de um fundamento a
partir do qual se erige o conjunto de relações sociais no espaço colonial. E aí reside um aspecto



7

As reflexões sobre o conceito de “região colonial” permitem que as pesquisas

sobre o mundo ultramarino possam ser realizadas a partir de um prisma diversificado. O

conceito, tal como apresentado neste “Prólogo”, indica o sentido tomado pelas análises

efetuadas para a realização da pesquisa. Assim, designamos em nossa argumentação a

existência de um processo de reconhecimento das especificidades de São Paulo e de

Pernambuco, processo que considerou fatores diversos, constituintes de um espaço

temporal que engendrava as conjunturas vividas por essas regiões.

Ao estabelecermos neste momento uma descrição sobre algumas características

temporais de cada região, oferecemos ao mesmo tempo um panorama social e

econômico que introduz ao leitor as especificidades e diferenças mais aparentes entre

São Paulo e Pernambuco. Algumas “aparências” foram desvendadas no decorrer da

construção de uma teia de relações que envolviam as regiões coloniais em um mesmo

processo, desencadeando ora a negociação, ora o conflito.

De uma forma geral, e para justificar nossas escolhas, podemos afirmar que o

ano de 1580 marcou o início da união das Coroas Ibéricas, fato de grande relevância

política e econômica para as colônias portuguesas e o próprio Reino. Em contrapartida,

no ano de 1720 houve a constituição de um governo próprio em Minas Gerais,

separando esta principal área de mineração colonial da região de São Paulo, refletindo a

existência de muitas modificações na política colonial portuguesa.

Fundada em 1554, a vila de São Paulo, da mesma forma que em outras vilas do

Planalto de Piratininga, apresentava como atividade predominante o apresamento

indígena, o qual alimentava uma crescente força de trabalho cuja produção era

comercializada e exportada para o litoral e outras capitanias. Em oposição a essas

idéias, existiu uma concepção corrente da historiografia sobre o assunto, a qual afirmava

que os “paulistas” faziam incursões ao sertão devido à falta de recursos e meios da

natureza da região6. Segundo John Monteiro, a vila só apresentaria índices mais

substanciosos de proprietários de indígenas a partir da primeira década do século XVII,

entre 1600 e 1609 – com 12 proprietários e 154 indígenas. Contudo, o ano de 1580

marcou o início da organização das incursões sertanistas no Planalto, demonstrando a

                                                                                                                                              
fundamental para a constatação de uma diferença”, marcada pela denominação de “região de agricultura
mercantil-escravista” no caso do estudo de Ilmar Rohloff. Esta região “não se reduz àquela unidade,
embora se deva ter em consideração a posição privilegiada que ela ocupa no seu interior”. Ilmar Rohloff
de Mattos, O Tempo Saquarema. São Paulo: Editora Hucitec, 1987, p. 38.
6 John Manuel Monteiro, Negros da Terra - Índios e Bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo:
Companhia das Letras, 1994., p. 9.
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existência do interesse pela organização de uma atividade lucrativa para a região,

baseada no cultivo e venda de mantimentos para outras capitanias.

Para as décadas seguintes, o auge da propriedade indígena, e ao mesmo tempo

da produção de mantimentos, está marcado entre as décadas de 1630 e 1660, quando os

números oscilam entre 1.000 e 5.000 indígenas apresados. Este constituiu um período

interessante para analisarmos o papel da região frente ao Império Português, já que o

volume do apresamento diminuiu muito após um maior fortalecimento das reduções

jesuíticas em 1640. Até essa época, foram retiradas das reduções grandes quantidades de

índios que abasteceram o mercado “paulista” durante três décadas, por isso, a derrocada

da atividade de apresamento só foi sentida após 1680. Com as descobertas de pedras

semi-presciosas em 1681 e de ouro em 1693, os números para o princípio do século

XVIII decaíram para 948 índios apresados, chegando a apenas 435 na década de 17207.

Mesmo que ainda no início de sua produção agrícola, foi necessário analisarmos

as condições da região de São Paulo desde a penúltima década do século XVI, a fim de

acompanharmos a evolução das duas sociedades selecionadas. De fato, para

Pernambuco, os momentos situados antes, durante e após a invasão holandesa estudados

por diversos autores, e em conjunto com as perspectivas da produção de açúcar para o

período, ofereceram as justificativas necessárias para a escolha do período analisado.

Com base no grande número de engenhos encontrados, e apesar dos constantes

altos e baixos na produção e nos preços até o fim do século dezessete, a década de 1580

marcou o início do período de auge da produção de açúcar no Nordeste. Pernambuco

revelou-se a mais bem sucedida de todas as capitanias; Duarte Coelho iniciara a

produção em 1550, com a implantação de cinco engenhos. Na década de 1580 a

capitania já possuía 66 engenhos e era a principal produtora de açúcar da Colônia8.

O conhecimento existente por parte dos holandeses sobre a grande produção de

açúcar no Nordeste do Brasil durante o século XVI e início do XVII, e o fato da

condição de senhor de engenho cobrir uma faixa razoavelmente larga de riqueza

individual segundo a capacidade produtiva dos engenhos9, motivou os Países Baixos a

                                                
7 John Manoel Monteiro, op. Cit., vide Tabela 2 – Proprietários e índios, região de São Paulo, 1600 –
1729 segundo os inventários de bens, p. 80.
8Stuart Schwartz, Segredos Internos – Engenhos e escravos na sociedade colonial.São Paulo: Companhia
das Letras, 1988, p. 33. Schwartz indicou que após vários outros investimentos efetuados na produção,
“em princípios do século XVII a maior parte do açúcar era transportada nos porões holandeses, com
destino aos portos do hemisfério norte”. Esse fato indicava a já influência holandesa no comércio desse
importante produto colonial, a qual, entre outros fatores, levou à conquista da região em 1630.
9 Evaldo Cabral de Mello, Rubro Veio – O imaginário da restauração pernambucana. 2. edição, São
Paulo: Topbooks, 1997, p. 419.
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apostarem na empreitada e investirem na conquista dessa importante região. Apesar de

todas as expectativas após os sucessos no controle do litoral de Pernambuco em 1630,

os custos com as guerras e a própria estratégia de ambos os lados em queimar e destruir

engenhos fez com que a produção declinasse em relação ao que era até a dominação

holandesa. Há indícios a respeito de problemas já existentes na produção de açúcar até

antes de 1630; com crises européias que influenciavam os preços do produto, e com a

entrada da produção das Antilhas no mercado, a situação piorou10.

Durante o período das guerras da dominação holandesa e da restauração

pernambucana, “o resultado global da luta e do confisco [ de engenhos ] foi um drástico

declínio da produção açucareira em Pernambuco”.11 Como já lembrado, a produção de

açúcar durante os dois primeiros séculos de colonização sofreu períodos de altos e

baixos. Entre 1570 e 1710, a exportação de açúcar oscilou de 180.000 arrobas em 1570

para 4.000.000 em 1610, caindo para 1.800.000 em 1640, subindo para 2.000.000 em

1670 e finalmente caindo para 1.600.000 de arrobas de açúcar em 1710.

Vera Lúcia Amaral Ferlini informou que mesmo no período de declínio, o

açúcar foi importante para Portugal. Na realidade, para a autora a produção retomou

parcialmente a sua importância no século XVIII, “estimulada pela mineração e pela

ampliação do consumo à época da Revolução Industrial”. Tal fato foi demonstrado

através da quantidade de arrobas exportadas no ano de 1760: 2.500.000, mas este era

um número bem inferior aos 4.000.000 de arrobas do início do século XVII.12 Assim, se

em São Paulo o índice gerador de riquezas era a maior presença de indígenas, em

Pernambuco, esse índice era a própria quantidade de arrobas de açúcar exportadas.

Entre as décadas de 1660 e 1680, as epidemias de sarampo e bexigas [ varíola ]

assolaram a região do Planalto e grande parte do litoral até o Nordeste. Tempos difíceis

quando muitos se refugiaram em seus sítios tentando evitar o contato com as pessoas

que transitavam de uma vila para outra, chegando até a ser interditado o acesso a São

Paulo. Os moradores das regiões citadas sofreram em demasia os efeitos trazidos pelas

                                                
10 Para compreender e afirmar a idéia sobre os efeitos da guerra na produção do açúcar e os registros de
crise antes mesmo do ano de 1630, baseamos-nos em Evaldo Cabral de Mello, Olinda Restaurada, op.
cit., especialmente o capítulo II, “As escápulas do comércio livre”, pp. 52 a 66.
11 Stuart Schwartz, op. Cit., p.157.
12 Vera Lúcia Amaral Ferlini, A civilização do açúcar. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 76. É interessante
ressaltar que, para a autora, apesar de os grandes proprietários do Nordeste ostentarem seu poder
econômico em roupas e bens, compravam tudo fiado de seus fornecedores, o que os obrigava a vender o
açúcar a preços baixos a fim de saldar dívidas, portanto, sua riqueza “não era real”,  pp. 81 e 82.



10

doenças, as quais se fizeram acompanhar “da penúria de mantimentos” e, após os

momentos mais críticos, da mobilidade em busca de novas terras13.

 Ao mesmo tempo, na década de 1680 uma recessão geral em Portugal fez com

que o estímulo pela busca de riquezas minerais fosse elevado. Um estímulo também

fomentado pela situação crítica das epidemias dos anos anteriores, pelos baixos índices

do apresamento indígena e pelo declínio da produção de açúcar, o que levou às

descobertas de “pedras verdes” em Sarababuçu no ano de 1681 e de ouro nas “Minas

Gerais” em 1693, culminando com a criação de um governo próprio para Minas e sua

separação de São Paulo em 1720. Este período marcou o início de uma nova fase

econômica, com preocupações e acontecimentos históricos diversos das fases anteriores,

originando algumas revoltas e sedições realizadas pelos colonos em várias regiões. Um

período que modificou a dinâmica interna da Colônia, alterando os interesses da

Metrópole, e levou homens como os padres Antônio Vieira e Antônio José Andreoni a

questionarem a maneira pela qual os “paulistas” visavam seus objetivos econômicos,

fosse através da administração dos índios, fosse através da exploração do ouro14.

Na verdade, segundo Laura de Mello e Souza, “com a descoberta das Minas (...),

os antigos e enraizados interesses agromercantis do Nordeste clamaram contra o perigo

do sul”. Além disso, para a autora “formou-se uma verdadeira corrente de opinião

contrária às Minas: viam-nas como a perdição da economia”, enquanto que no Nordeste

“a economia definhava a olhos vistos, com suas lavouras ficando sem braços e,

conseqüentemente sem produção”. Tudo isso porque “o súbito apelo do ouro das Gerais

afetava diretamente os produtores de açúcar, roubando-lhes escravos e desviando os

gêneros necessários à subsistência de seus engenhos”15.

Após as descobertas dos minérios em 1693, escritos de cronistas e governantes

intensificaram as comparações entre a importância, as oportunidades e as alternativas

oferecidas pela lavoura nordestina em detrimento ao ouro “paulista-mineiro”, efetuando

                                                
13 Cf. Sérgio Buarque de Holanda, “Movimentos de população em São Paulo no século XVIII”. In Revista
do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo: IEB / USP, n. 1, 1966, pp. 69 a 72.
14Vide Laura de Mello e Souza, “Vícios, virtudes e sentimento regional: São Paulo, da lenda negra à
lenda áurea”. Departamento de História da FFLCH / USP, 2000, pp. 6 a 9 [ exemplar mimeografado ].
Vide também, Juarez Donizete Ambires, Os jesuítas e a administração dos índios por particulares em
São Paulo, no último quartel do século XVII. Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de
Letras Clássicas e Vernáculas da FFLCH / USP, 2000,  pp. 133 e 134.
15 Cf. Laura de Mello e Souza, idem, p. 12. Laura de Mello e Souza e Maria Fernanda Baptista Bicalho,
1680 – 1720, O Império deste mundo. Coleção Virando Séculos, São Paulo: Companhia das Letras, 2000,
pp. 36 e 37. Cf. também Laura de Mello e Souza, “A conjuntura crítica no mundo luso-brasileiro de
inícios do século XVIII”. Departamento de História, FFLCH/USP, 2000, p. 6. [ exemplar mimeografado ]
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as comparações mencionadas. Como já visto, os anos que intercalaram os períodos de

predominância da produção de açúcar e do descobrimento das minas constituem uma

época de depressões econômicas em Portugal, além serem marcados por epidemias de

varíola e sarampo acompanhadas de carestias nessas regiões citadas da Colônia,

proporcionando algumas das condições que levariam ao declínio da agricultura.

Analisar as duas regiões em momentos tão distintos que caracterizam importantes fases

da sua economia auxiliou-nos no intuito de compreender o papel das duas regiões na

dinâmica do mundo colonial, ou do Império Português, no período entre 1580 e 1720.

Diante dessa proposta, concluímos ser interessante desenvolver um estudo de

história comparada entre a economia e a sociedade de São Paulo e de Pernambuco nos

séculos de colonização, em conjunto com uma análise das primeiras discussões

realizadas pelos contemporâneos sobre as vantagens e problemas econômicos de ambas.

Portanto, ao compreendermos os diferentes contextos e atribuições das regiões

mencionadas tendo em vista os seus papéis específicos no Império Colonial Português,

desvendamos algumas das muitas faces existentes do “viver em colônia”.

Diante de tantas especificidades e diferentes contextos a serem analisados, a

documentação elencada para a realização desta tese não poderia ser menos diversa. O

corpo documental mais importante da pesquisa é constituído pelo material das Câmaras,

Atas e Registro Geral, e pela correspondência do Conselho Ultramarino. Essa

documentação descreve as tramas e os acontecimentos políticos e econômicos, ao

mesmo tempo envoltos com as opiniões e os diferentes olhares dos contemporâneos.

 Assim, a correspondência do Conselho Ultramarino nos auxiliou a buscar as

respostas que necessitávamos para nossas indagações, tendo em vista que as cartas

“existem em relação a outros documentos”16. A documentação central de nossa pesquisa

também apresentou uma leitura diversificada da ação dos agentes históricos no

processo, por exemplo, do início da construção dos binômios de “riqueza” e “pobreza”

para Pernambuco e São Paulo em meio às disputas econômicas entre o ouro e o açúcar.

Outra gama de fontes manuscritas e impressas também foi analisada neste

estudo: papéis relacionados às finanças do Reino e das colônias, listas de preços e

produção, legislação, inventários, documentos sobre os holandeses e sobre a atuação de

                                                                                                                                              
Este texto constitui o Capítulo II do livro da mesma autora intitulado O Sol e a Sombra – política e
administração no Império Português do século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, no prelo.
16 Esther Caldas Guimarães Bertoletti, “Brasil Colônia: 300 anos de História em documentos organizados
e acessíveis”. In Revista Oceanos – A formação territorial do Brasil, Lisboa: Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, n.40, out. / dez. 1999, p. 188.
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governadores gerais, relações de coletas de impostos, mapas, pinturas e tratados, entre

outros. O tratamento efetuado com relação à coleta de inúmeros e variados dados na

documentação apresentou enquanto ponto central a organização de todas as informações

de forma temática, levando-se em conta as preocupações que envolviam as análises

comparativas. Dessa forma, foram selecionados temas comuns tanto para São Paulo

como para Pernambuco, o que facilitou a escrita do texto final, tendo em vista a

existência de muitas correlações que permitiram a construção de nossos argumentos.

Dividimos o corpo da tese em cinco capítulos, cada qual com dois ou três itens

que facilitam a visualização e interligação do diversos temas tratados neste estudo. O

Capítulo I – Os Conceitos e os Lugares, trata de questões historiográficas e

metodológicas essenciais ao desenvolvimento de nossas hipóteses. As discussões sobre

as imagens historiográficas de São Paulo e de Pernambuco, a História Comparada e a

historiografia sobre o Império Ultramarino constituíram os principais temas tratados, os

quais delimitaram as justificativas de nossas hipóteses e indicaram os caminhos

seguidos. Assim, a fim de introduzirmos e complementarmos a argumentação existente

nos demais capítulos, foi necessário apresentar uma discussão sobre os aspectos teóricos

e metodológicos que comportaram instrumentos essenciais para a análise comparativa.

O Capítulo II – O Trigo e o Açúcar, está centrado na questão econômica das

comparações efetuadas. Os dois itens deste capítulo versam sobre as atividades

comerciais das regiões privilegiadas em nossos estudos. Certos aspectos das atividades

descritas e contextualizadas foram comparados no capítulo seguinte, tendo em vista as

especificidades de cada localidade. O Capítulo III – Diferenças e Semelhanças também

tratou da questão da escravidão indígena e africana, marcando as minúcias e a

importância dessa prática essencial para a manutenção das colônias.

Para nós, as muitas regiões pertencentes ao Império português, mesmo que

existentes em graus diversos de importância, eram consideradas pela Coroa com grande

interesse. Por isso, a fim de reforçar a idéia de que as várias regiões das colônias

portuguesas possuíam cada qual um papel relevante, mesmo que aparentemente

negligenciadas, elaboramos o Capítulo IV – Intervenções e Conflitos. A partir deste

capítulo compreendemos um movimento que se iniciava com a influência da Coroa em

suas Colônias e completava seu ciclo na atuação particular dos colonos nos assuntos da

administração. O fio condutor consistiu em designar as especificidades desses múltiplos

contatos e perceber que os contextos marcavam as diferenças entre as regiões, mas nem

por isso tais diferenças excluíam certas localidades do circuito das trocas coloniais.



13

Também indicamos as situações nas quais as estratégias econômicas eram influenciadas

ou modificadas por certas condições políticas. Ao mesmo tempo, consideramos a

ocorrência de reações mais drásticas aos prejuízos sofridos pelos colonos, tendo em

vista algumas deliberações da Coroa. Todos esses movimentos demonstraram a

constante relação de negociação e conflito existente entre o poder metropolitano e os

colonos, a qual era encontrada em todas as regiões, mas apresentava atuações e

respostas diversas dependendo das condições apresentadas e das conjunturas existentes.

Para finalizar, o Capítulo V – Contextos e Identidades versou sobre as

modificações que a descoberta do ouro trouxe para o ajustamento das engrenagens da

política colonial ao final do século XVII. A mudança de posições entre São Paulo e

Pernambuco com relação aos interesses de Portugal, realizada de forma gradual,

inconstante e não definitiva, permearam as discussões deste capítulo. Ao mesmo tempo,

tais assuntos finalizaram as discussões suscitadas durante todo este estudo a partir da

análise, ainda no período colonial, mas apenas até a década de trinta do século XVIII, de

imagens referentes às vantagens econômicas e sociais oferecidas por cada região.

Ao nosso ver, as idéias podem se ajustar às múltiplas especificidades existentes

nas realidades históricas, sem cristalizá-las em uma única imagem. Assim como Sheila

Siqueira de Castro Faria17, acreditamos que é necessário compreender a sociedade

colonial repensando conceitos muitas vezes excessivamente rígidos, tais como aqueles

relacionados ao sentido estrito de “pobreza”, “riqueza”, “economia de subsistência” e

“economia exportadora”.  Por isso, devemos ir além das idéias elaboradas para explicar

de forma única as várias situações ambíguas e diversas que faziam parte da complexa

vida social e econômica dos indivíduos que viviam na “América Portuguesa”. Uma

complexidade que deve ser sempre revista, considerando-se as possíveis descrições das

realidades encontradas em sociedades tão distantes no tempo e nas formas de viver.

Nesse sentido, acreditamos também poder colaborar com as discussões sobre as

condições de vida na América portuguesa por meio de um estudo que pretendeu

desvendar o sentido da existência de duas regiões específicas. Um estudo que teve em

vista decifrar o percurso inicial da construção das imagens de “pobreza” e “riqueza”

para São Paulo e Pernambuco e compreender os seus diferentes papéis frente ao Império

Colonial Português durante os anos de colonização na América. Esperamos que as

                                                
17 Sheila Siqueira de Castro Faria, A colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Rio
de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1998, pp. 396 e 397.
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análises efetuadas no decorrer das próximas páginas tenham permitido a revisão, a partir

de outros pontos de vista, de histórias já contadas inúmeras vezes.

Introdução

 “Depois que nos separamos do nosso capitão, fizemos uma grande canoa da casca de uma árvore,

e descemos um rio chamado Jaguari, pelo espaço de uma semana, aportando a uma pequena aldeia

(...) Nesta encontrou-se grande quantidade de vasilhas de barro e, nalgumas ( sic ) delas, pedaços

de ouro (...) pedras verdes (...) e considerável cópia de umas pedras brancas brilhantes como cristal

(...) maravilhosamente lindas à vista. (...) Ao deparar com tais pedaços de ouro e aquelas pedras

rendemo-nos conta de que estávamos muito perto do Potosí”. [ Antony Knivet, Vária Fortuna e

Estranhos Fados 1591, pp. 80-81 ]

“Senhor, a 19 de fevereiro chegou ao Porto de Pernambuco D. Francisco de Souza (...) dali me

mandou uma carta de Vossa Majestade (...) lhe entregasse as Fortalezas do Espírito Santo, Rio de

Janeiro e São Vicente (...) porquanto o fazia governador delas (...) (...) e assim mais o fazia

superintendente das minas que houvesse nesse distrito (...) obedeci em tudo o que Vossa Majestade

ordenava (...) nunca nesta matéria quis fazer nenhuma lembrança a Vossa Majestade (...) mas o

mesmo negócio há de mostrar cedo a perda que há de ter a sua fazenda (...) crea-me Vossa

Majestade que as verdadeiras minas do Brasil são açúcar e pau-brasil, de que Vossa Majestade tem

tanto proveito sem lhe custar de sua fazenda um só vintém”. [ Correspondência do Governador

Geral Diogo de Meneses, 1609. Anais da Biblioteca Nacional, vol. LVIII pp. 51-54 ]

“Se o Ananás é o rei dos pomos da América pelas prendas com que a natureza o coroou, e

qualidades de que o dotou; a cana de açúcar, por mercê da mesma natureza, e parecer do mundo

todo, é dignamente a Rainha deste vasto e doce Império do Brasil (...) Esta Rainha é que dá mais a

Portugal do que a India, no açúcar que faz da cana, como diamantes e pérolas que assim se

chamam os açúcares finos (...) o Brasil pela cana, pelos bizalhos dos diamantes, que embarca em

milhares de caixas todos os anos, é a verdadeira India e mina dos Portugueses”. [ Frei Antônio do

Rosário, Frutas do Brasil, 1702, pp. 46 a 51 ]

 “Espero que Vossas Mercês, a mais nobreza [ e ] povos dessas Capitanias, continuem com o

mesmo zelo, e atividade em fazer novos descobrimentos; não só de ouro senão também de prata e

outros metais ricos, e pedras preciosas que me seguram haver nesses sertões os quais parece ter

reservado a fortuna para que vossas mercês consigam a glória de descobrí-los e fazer com que os

reais domínios de El Rei meu senhor cresçam de maneira que com muitos e vários tesouros, lhes
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ofereçam Vossas Mercês um novo mundo”. [ Carta do Vice Rei Marquês de Angeja – Dom Pedro

Antônio de Noronha – aos oficiais da Câmara da Cidade de São Paulo, 07-09-1715 ]

Os fragmentos dos documentos compilados acima, foram selecionados visando

demonstrar ao leitor a ocorrência de um mesmo assunto em momentos diversos no

decorrer do período entre 1580 e 1720. Ou seja, queremos indicar a existência de relatos

e de reflexões sobre a importância do ouro, por um lado, ou do cultivo de produtos

agrícolas ( açúcar ), por outro, em épocas diversas. Tais reflexões dos contemporâneos

indicam que a discussão entre as vantagens das principais atividades econômicas

coloniais esteve presente durante vários momentos desse período de 140 anos.

Em meio às declarações das personagens históricas citadas acima, podemos

notar que argumentos semelhantes na defesa da importância de cada atividade foram

apresentados tanto ao final do século XVI e início do XVII, quanto nos primeiros anos

do século XVIII. As menções sobre a existência do Eldorado e do “novo mundo” que as

descobertas auríferas trariam aos paulistas foram feitas nas mesmas épocas em que se

defendia a idéia de que “as verdadeiras minas do Brasil são açúcar e pau-brasil”, e se

declarava que os açúcares finos eram “diamantes” e a verdadeira “mina” dos

portugueses. Cabe ressaltar a existência de diferenças essenciais entre as conjunturas

nas quais todas essas declarações foram realizadas, da mesma forma, os personagens

históricos que descreveram essas considerações viviam em contextos específicos.

Contudo, mesmo com tantas particularidades, um assunto em especial interligou

os interesses e as falas de um viajante, um governador geral, um frei e um vice-rei. Tal

similitude demonstra que as discussões acerca das vantagens do cultivo agrícola sobre a

mineração não estiveram vinculadas apenas às descobertas do metal ao final do

seiscentismo. Assim, os fragmentos descritos apontam para a idéia de que não houve

um período específico para a existência das preocupações referentes ao “perigo” que o

ouro poderia constituir para o abandono da agricultura na economia colonial. Se

levarmos em conta que o ouro estava relacionado à região de São Paulo, e o açúcar a

Pernambuco [ não nos esquecendo do importante papel desempenhado pela Bahia ],

obtemos uma visão mais crítica a respeito dos primórdios da construção das imagens de

“pobreza” e de “riqueza” que acompanhamos essencialmente ao final do período

estudado, já que naquele momento as discussões foram elaboradas de forma sistemática

Dessa forma, as discussões ocasionadas com a modificação ocorrida nas

engrenagens do mundo colonial após a descoberta do ouro, quando a região Sul passou
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a ser mais privilegiada economica e politicamente que a do Norte, já existiam desde as

primeiras tentativas de se encontrar o valioso metal ainda no início do século XVII.

Esse dado caracteriza a existência do início de uma construção de imagens datada não

somente do final do século XVII, quando as discussões se tornaram mais freqüentes,

mas de grande parte do período colonial; uma construção baseada no conflito de idéias

que permeava constantemente o maior interesse existente na colônia: os ganhos

econômicos. Todavia, as discussões engendradas pelos contemporâneos não tinham a

intenção mais do que alertar a Coroa, ou os leitores de seus escritos, sobre os perigos e

as vantagens relacionadas a cada uma das atividades econômicas descritas.

Assim, é interessante destacar que a existência de debates historiográficos

datados do final do século XIX e até aproximadamente a década de 1920, efetivaram e

adaptaram essa elaboração longínqua das dicotomias econômicas entre as regiões de

São Paulo e de Pernambuco coloniais. Os debates da era atual visavam, como veremos,

disputas políticas pelo controle da Nação. Mas é importante notar, e compreender, que

essas discussões historiográficas foram originadas da consulta de uma documentação

exaustivamente analisada pelos historiadores oitocentistas, e que foi retomada neste

estudo. Por isso, acreditamos na importância de se entender os momentos e os fatos que

desencadearam a construção da memória histórica em cada época particular.

De qualquer modo, durante os 140 anos analisados segundo a leitura de vários

documentos de diferentes espécies, percebemos que as regiões de Pernambuco e de São

Paulo estavam mais intrinsecamente relacionadas do que pensávamos. É certo que não

pretendemos discutir a posição privilegiada e os níveis de vida mais elevados de

Pernambuco com relação a São Paulo ao menos até o primeiros anos do século XVIII.

Mas, todas essas relações nos levaram a pensar na afirmação de que as regiões

pesquisadas completaram-se economicamente durante diversos momentos.

Ao nosso ver, o comércio externo realizado por Pernambuco foi concomitante e,

de certa forma, interligado ao comércio local de São Paulo. Mesmo que essas atividades

apresentassem interesses opostos em um primeiro momento, verificamos não existir

concorrência entre elas. É certo que  as preocupações com a monocultura eram diversas

daquelas com os mantimentos no que dizia respeito aos montantes e formas de

comércio, mas ambas visavam, acima de tudo, o lucro para seus produtores. Nesse

sentido, constatamos que o comércio local de São Paulo teve como função

complementar, em muitos momentos, o abastecimento daquelas regiões mais
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preocupadas com a produção do açúcar, como Pernambuco, apesar destas não terem

deixado de lado a produção de mantimentos em quase todo o período de 1580 a 1720.

Por outro lado, tantas buscas pelo ouro, e tantos incentivos infrutíferos efetuados

durante quase dois séculos, incomodavam os senhores de engenho e muitos governantes

que passaram por Pernambuco e por suas Capitanias adjacentes, os quais não se

intimidaram muitas vezes em alertar a Coroa sobre aqueles “enganos”. Mas a partir do

momento em que se concretizaram as buscas pelas minas, seus efeitos foram bem mais

preocupantes do que o simples alerta sobre os tais “enganos” que faziam os Reis

desperdiçarem o erário régio. Dessa forma, os escravos, peças centrais da produção

açucareira, foram desviados em grande número para as Minas Gerais, já que os seus

valores eram mais altos naquelas localidades, e o açúcar, que tanto auxiliara no

enriquecimento de Portugal, já não era mais tão considerado como antes.

Enfim, o que de fato resultou dessa modificação, ocorrida ao final da década de

1690, foi uma série de conflitos que significaram uma contrariedade expressa devido à

reorientação dos interesses mais imediatos da Coroa na América portuguesa, e o

aumento do lucro de alguns grupos, em face às perdas econômicas de outros. A

reestruturação econômica ocasionada em várias partes da Colônia não fez com que o

açúcar fosse relegado ao esquecimento, mas a produção de mantimentos e de gado foi

incrementada a fim de suprir as necessidades de São Paulo, o antes “celeiro do Brasil”18.

O que se seguiu em meio às discussões mencionadas foi a tentativa, não

premeditada, de infundir imagens sobre os moradores principalmente de São Paulo,

imagens que denegrissem o que havia significado aquela longa busca pelo ouro, “metal

vil” que não engrandecia os ganhos dos homens tanto quanto o cultivo do “alvo açúcar”.

Na verdade, a análise das fontes demonstrou que as regiões de São Paulo e de

Pernambuco eram tão somente partes daquele vasto Imperio Português, e os seus

diferentes contextos e atribuições terminaram por uní-las nos momentos em que o lucro

permanecia ao mesmo tempo no topo dos interesses dos colonos e da Coroa.

Mesmo diante de tantas intempéries, quando das discussões ferrenhamente

retomadas na virada para o século XVIII, suas economias não deixaram, sob várias

formas, de complementarem-se como podiam. Complementaridade que também ocorria

entre outras regiões coloniais, mas, aqui tomados os exemplos de São Paulo e de

Pernambuco principalmente devido ao fato de existirem fortes antagonismos que

                                                
18 O termo “celeiro do Brasil” foi utilizado para designar as atribuições de abastecimento das atividades
econômicas desenvolvidas em São Paulo colonial por John Manuel Monteiro. Op. cit., p.99.
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diferenciavam suas características econômicas no período colonial, indicando que a

apreensão de suas relações seria mais interessante. A integração que verificamos existir

entre essas regiões analisadas era, de fato, resultante da busca pelos ganhos econômicos

que moviam os vassalos em sua difícil vida na América. Uma experiência cotidiana até

então pouco conhecida e realizada através do trabalho com os moinhos, os engenhos, as

minas ou o gado, nessas longínquas paragens de tantas incertezas e esperanças.



RESUMO

Tendo em vista uma distinção constantemente realizada pela historiografia colonial

entre a “pobreza de São Paulo” e a “riqueza do Nordeste”, tomamos este contraste enquanto

ponto de partida para a elaboração de uma pesquisa que visa decifrar os papéis econômicos

e sociais que as regiões de São Paulo e de Pernambuco apresentavam frente ao Império

Colonial português entre 1580 e 1720. Acreditamos que tais papéis podem ser constatados

levando-se em conta contextos e atribuições específicos designados a essas regiões no

período mencionado. Além disso, a identificação da existência de tais comparações sobre

os níveis de vida de ambas as regiões em documentos de época, formuladas pelos

contemporâneos ainda entre o final do século XVII e o primeiro quartel do XVIII, pode

esclarecer os primórdios das raízes dessas imagens e de seu acentuado contraste. Na

verdade, o que se pretende é demonstrar que os conceitos econômicos precisam ser

matizados quando analisamos atividades econômicas de regiões que devem ser

compreendidas segundo sua importância e seu papel específicos na América.

ABSTRACT

Keeping in mind a distinction made by brazilian colonial historiography between

“São Paulo’s poverty” and “Pernambuco’s wealth”, we considered this contrast to study the

economic and social places that São Paulo and Pernambuco occupied in the Portuguese

Colonial Empire among 1580 – 1720. We believe that these “places” must been studied

looking on the specific colonial regions’ contexts and atributions. Moreover, through the

identification of comparisons in colonial documents, written at the seventeen and eighteen

centuries, we can throw light on these ideas of “poverty” and “wealth”, because we expect

that they were constructed in determined moments in the past. Indeed, we intend to show

that the economic concepts must been carefully thought when the colonial regions’

ativities are analysed according to their importance and especificities in America.



CAPÍTULO I

Os Conceitos e os Lugares

“Como poderíamos perceber (...) no sincronismo de um só instante, e como por

transparência, estas diferentes histórias que a realidade sobrepõe? (...) A dificuldade é

que não há apenas duas ou três temporalidades, mas pelo menos dezenas, cada qual

implicando uma história particular”.

Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II

– Les événements, la politique et les hommes, vol. III, p. 422.
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São Paulo e Pernambuco em conjunto

O processo de elaboração das “representações historiográficas do passado”1 é

passível de compreensão somente a partir do momento em que frisamos a importância

de examinar a cultura do meio intelectual correspondente ao período no qual se situa a

representação a ser analisada. Dessa forma, desvendar  certos “fios internos” de textos

que teceram comparações entre São Paulo e Pernambuco coloniais é essencial para que

possamos conhecer as preocupações e pensamentos vigentes nos momentos em que

essas análises foram construídas. Tais momentos, nos quais encontramos uma

formulação insistente de idéias que partem da comparação entre a situação das duas

regiões no período colonial, correspondem às três primeiras décadas do século XX.

É importante identificar que os autores do período a serem analisados são

Capistrano de Abreu, Oliveira Vianna, Alfredo Ellis Júnior, Alcântara Machado e

Gilberto Freyre. Alguns deles, no entanto, levaram o eco das preocupações dos anos

1930 para a década seguinte, como o já citado Alfredo Ellis Júnior, além de J. P. Leite

Cordeiro. O teor dessas comparações começou a ser revisto a partir dos anos 1980, e

mais recentemente em 2001, em artigos de John French e Laura de Mello e Souza.

Neste momento, é fundamental relembramos o papel de destaque ocupado por John

Monteiro e Ilana Blaj2 na desmistificação de diversas imagens relacionadas à economia

e sociedade de São Paulo colonial. Todavia, a análise dessas mesmas esferas oferecida a

partir do contraponto da situação vivida por Pernambuco não foi explorada por eles. Por

isso, e especificamente sobre tal assunto, apenas as análises iniciais de French e Mello e

Souza serão contempladas neste momento de reflexão historiográfica.

Antes de analisarmos certas idéias presentes na produção intelectual dos

historiadores citados, vale apresentar um “pano de fundo” que explique a emergência de

determinados pontos de vista em algumas obras dos autores citados, correspondentes ao

período de 1907 a 1949, ou seja, de Capistrano de Abreu a J. P. Leite Cordeiro. Por

outro lado, French e Mello e Souza encerram este panorama historiográfico comparativo

entre as duas regiões, indicando um olhar diverso para as situações diferenciadas e

contrastantes vividas por São Paulo e por Pernambuco coloniais.

                                                
1 Astor Antônio Diehl, A Cultura Historiográfica Brasileira – Do IHGB aos anos 1930. Passo Fundo:
Editora Universitária da Universidade de Passo Fundo, 1998, p. 12.
2 Cf. respectivamente o já citado John Manuel Monteiro, Negros da terra – Índios e bandeirantes nas
origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994 e Ilana Blaj, A trama das tensões – O
processo de mercantilização de São Paulo colonial ( 1681 – 1721 ). São Paulo: Humanitas, 2002.
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A partir da constatação dos pontos de vista pelos quais essas regiões já foram

apresentadas em conjunto na historiografia, ao nos referirmos às três primeiras décadas

do século XX, estabelecemos referências para compreender a construção de uma

representação do passado que acabou se transformando em uma imagem cristalizada de

“riqueza versus pobreza” e que contrastava uma região à outra. Com a análise dos

estudos elaborados mais tarde, nos anos 1982 e 2001, apreendemos novas indicações

para um procedimento diferente, o qual deixa de lado as representações e imagens já

consagradas e apresenta novas saídas para pensarmos o problema das disparidades entre

as várias regiões que faziam parte do Império Colonial Português.

Podemos dizer, com base nos estudos de Astor Antônio Diehl, que a produção

historiográfica do Brasil permaneceu vinculada a uma “profunda marca elitista, herdeira

muito próxima de uma tradição iluminista” que teria se perpetuado da metade do século

XIX até um período bastante avançado do século XX. Durante o período

correspondente ao século XIX, o discurso histórico articulou-se em um quadro mais

amplo, quando a discussão sobre a questão nacional ocupou uma posição privilegiada.

Foi no processo de consolidação do “Estado Nacional” que se viabilizou um

projeto para pensar a história do Brasil de forma sistematizada, e a fundação do Instituto

Histórico e Geográfico Brasileiro em 1838 apontava para essa viabilidade do mesmo. O

IHGB buscou “o esclarecimento dos que ocupavam o topo da pirâmide social, os quais,

por sua vez, trariam o esclarecimento ao restante da sociedade”, já que tal projeto visava

“garantir uma homogeneização da visão sobre o Brasil e referendando ( sic ) das elites

brasileiras” no processo da gênese da Nação3.

No momento de sua fundação, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro

apresentou o intuito de “construir uma história da nação, recriar um passado, solidificar

mitos de fundação, ordenar fatos buscando homogeneidades em personagens e eventos

até então dispersos”. A partir deste momento, vários outros institutos regionais foram

criados, entre eles destacamos o Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano em

1862, e o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo no ano de 18944.

Com suas coordenadas delimitadas, os Institutos Históricos regionais deveriam

unificar a Nação através da busca por um passado singular, embora marcado pelos

interesses dos diversos grupos econômicos e sociais, de políticos e proprietários de terra

                                                
3 Astor Antônio Diehl, A Cultura Historiográfica Brasileira..., op. cit., pp. 23 a 25.
4 Lilia Moritz Schwarcz, O Espetáculo das Raças – cientistas, instituições e questão racial no Brasil
( 1870 – 1930 ). São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 99.
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a literatos ou pesquisadores renomados que participavam de tais associações. Contudo,

segundo Lilia Schwarcz, as falas regionais apresentadas no Instituto Arqueológico de

Pernambuco e no Instituto Histórico de São Paulo, também marcavam “disputas (...)

entre regiões influentes no interior da política imperial e da República Velha”5.

Tais querelas envolviam as oligarquias de regiões que estavam disputando uma

maior parcela de atuação no poder político do Brasil: Pernambuco e São Paulo, além do

centro político do país, o Rio de Janeiro. Através da busca pelos “embriões da Nação”

no passado colonial, os grupos procuravam demonstrar qual região possuía as melhores

atribuições para obter o poder político no presente. Essa disputa no campo

historiográfico tinha em vista certas idéias relacionadas ao poderio econômico ou às

características psicológicas dos habitantes de cada região para com a formação do país.

Porém, apesar das diferenças regionais, os esforços dos membros dos Institutos

Históricos se concentravam, nesse sentido e de um modo geral, em escrever a história

brasileira enquanto palco de atuação de um “Estado iluminado, esclarecido e

civilizado”6. Até o final da década de 1920, “o conhecimento histórico e a historiografia

brasileira são (...) basicamente os mesmos dos verificados durante o século XIX”. Mas,

um exemplo fugia à regra: era Capistrano de Abreu. Este autor diferenciava-se dos que

haviam escrito obras que, até então, não renovaram as técnicas e métodos de análise da

documentação e nem mudaram os temas desenvolvidos7.

A partir da década de 1920, a historiografia apresentou diversos avanços e

mudanças em seus campos de atuação, “cogitava-se, antes de mais nada, derrubar o

estabelecido e o já consagrado”8. Essa época foi presenciada pelo pós Primeira Guerra

Mundial, pelo Movimento Modernista e a “Semana de Arte Moderna” de 1922, além da

crise das oligarquias cafeeiras, a qual culminou na “Revolução de 1930”, deflagrada

                                                
5 Idem, p. 100.
6 Astor Antônio Diehl, op. cit., p. 30.
7 Idem, pp. 141 e 142. É interessante notar que entre 1866 e 1869, Capistrano trabalhou no sítio da família
cuidando da roça e de outros afazeres pesados, punido pela expulsão do “Seminario Episcopal de
Fortaleza” por “preguiça e vadiação” aos 12 anos de idade. Durante as noites, sob a luz de lamparinas,
dedicava-se a diversas leituras “reforçando a sua  formação cultural que seria  (... ) autodidata”. Em
meados de 1869 dirigiu-se ao Recife, quando, aos dezesseis anos, “embebeu-se se novas idéias, essas
vieram, antes de tudo, da Europa. Diziam respeito à influência do pensamento científico na abordagem
dos temas culturais, da literatura e da História, em particular”. Entre 1872 e 1874, participou de
movimentos intelectuais em Fortaleza, iniciando sua colaboração em jornais e fundando juntamente com
outros membros a “Academia Francesa do Ceará (...) ali discutiam temas filosóficos, literários e tudo o
que se adequasse ao cientificismo europeu de seu tempo”. Toda essa efervescência cultural do início da
vida intelectual de Capistrano, essencialmente relacionadas à França, indicam o direcionamento que as
suas análises históricas iriam tomar algum tempo depois, conforme veremos adiante. Cf. Firmino de
Holanda, Capistrano de Abreu. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2002, pp. 31, 34, 41 e 44.
8 Ibid., p. 143.
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após a união de setores descontentes das classes dominantes paulistas com a política de

domínio do PRP, aliados a um grupo tenentista de tendências centralizadoras. Apesar

das perspectivas em princípio antagônicas terem sido deixadas de lado, quando Getúlio

Vargas tomou o poder ao lado dos tenentistas, houve um embate entre os projetos

políticos que discutiam a autonomia dos estados versus a centralização do governo9.

Tais movimentos, discussões e modificações trouxeram um clima de

efervescência social e intelectual que proporcionou uma revisão do bacharelismo

conservador e na posição do intelectual brasileiro. Este teria passado a “compreender a

importância de colocar por escrito suas idéias e interpretações do presente e suas

sugestões quanto ao futuro do país”10. Em meio a esses pensamentos sobre o futuro do

Brasil, continuava-se a cogitar quais as regiões mais aptas a oferecer os melhores

homens para comandarem a Nação. Isto provocava discussões que se tornaram cada vez

mais patentes após a “Revolução Constitucionalista” de 1932, realizada mediante a ação

de diversos setores das elites de São Paulo contra a “ditadura getulista”.

Assim, as disputas entre as várias regiões nos debates historiográficos desse

período foram marcadas por rupturas ocasionadas pelas Revoluções de 1930 e 1932. Em

um momento anterior, a consciência das conquistas internacionais projetadas no plano

nacional com o fim da Primeira Guerra Mundial já havia iniciado uma modificação na

forma conservadora apresentada nos escritos dos intelectuais de então. Conquistas que

foram divulgadas e analisadas por um fenômeno estético que influenciou a realidade

sócio-cultural do Brasil: a “Semana de Arte Moderna” de 192211.

É no sentido de ler os escritos dos autores selecionados para este item,

compreendendo o meio intelectual do qual eles faziam parte, que pretendemos analisar

as formulações elaboradas pelos mesmos para comparar São Paulo e Pernambuco no

período colonial. Consideramos certo que nem todos os intelectuais da época analisada

partilhavam as mesmas concepções políticas. Contudo, uma preocupação latente e geral

estava presente entre as últimas décadas do século XIX até os anos 1940, dizendo

respeito ao problema da identidade nacional e das instituições políticas existentes12.

Através desta breve descrição sobre o cenário intelectual que fazia a mediação

entre as idéias dos autores e a realidade que as evidenciava, podemos compreender a

                                                
9 Vide Maria Helena Rolim Capelato, O movimento de 1932 – a causa paulista. São Paulo: Brasiliense,
sd., pp. 11 a 19.
10 Astor Antônio Diehl, op. cit., cf. pp. 140 a 144.
11 Idem, p. 149.
12 Ibid., pp. 18 e 19.



22

construção das comparações e divergências apresentadas entre o desempenho

econômico e social de São Paulo e o de Pernambuco coloniais, já que existiam diversos

interesses em jogo. O traçado intelectual da historiografia que apresentou idéias que

comparavam essas regiões, baseia-se no interesse daqueles historiadores em formular a

construção de uma identidade nacional com base na perspectiva de uma história

científica, tal como apresentada por Capistrano de Abreu.

Em texto sobre a busca pelos novos paradigmas da História Colonial, Stuart

Schwartz inseriu Capistrano de Abreu em um dos três temas referentes às recentes

pesquisas sobre o Brasil colonial que modificaram a visão tradicional existente. O tema

em questão era o do “Brasil interior e rural”, com estudos sobre economias locais e a

atuação de pessoas comuns, ausentes do repertório da “História Oficial”. Schwartz

caracterizou Capistrano enquanto “boêmio, jornalista, pesquisador e brilhante ensaísta

histórico, [ o qual ] colocou uma trajetória alternativa para a História do Brasil em uma

série de importantes estudos que enfocaram o interior”13.

Os Capítulos de História Colonial foram escritos por Capistrano de Abreu desde

os últimos dias do ano de 1904, em forma de artigos para periódicos, até a data de sua

publicação em livro, em novembro de 1907. Este livro deveria ser, segundo o próprio

Capistrano numa carta ao amigo Rio Branco, “uma história modesta, a grandes traços e

largas malhas (...) [ a ] reunir muita coisa que está esparsa, e espero encadear melhor

certos fatos, e chamar atenção para aspectos até agora menosprezados”14.

Vale notar que, nesse momento, as reflexões do autor estavam muito mais

relacionadas às evidências da própria documentação em si do que às teorias

deterministas do final do século XIX e início do XX. Essas mesmas evidências se

acomodavam nas teorias deterministas dos estudos históricos tradicionais do período15.

Dessa forma, ao invés de esquemas explicativos, encontramos em seus textos exercícios

de raciocínio histórico e questões suscitadas pela documentação que seus

contemporâneos deixaram de lado a fim de observar apenas a “verdade dos fatos”16.

                                                
13 Stuart Schwartz, “Conceptualizing Post-Dependentista Brazil: Colonial Historiography and the search
for new paradigms”. University of Minnesota: Luso Brasilian Review, 1994, p. 14 [ exemplar
mimeografado ]. Publicado também sob o título de “Depois da dependência: caminhos novos da
historiografia brasileira”. In Da América Portuguesa ao Brasil, Lisboa: Difel, 2003, pp. 273 a 304.
14 José Honório Rodrigues, “Explicação”. In João Capistrano de Abreu, Capítulos de História Colonial,
Brasília: Editora da UNB, pp. 18 e 19.
15Arno Wehling, De Varnhagen a Capistrano – Historicismo e Cientificismo na constituição do
conhecimento histórico. Tese apresentada ao concurso de professor titular de Metodologia da História /
IFCS – UFRJ, p. 442.
16 Segundo Ricardo Benzaquen de Araújo,  há uma “importância intrínseca na obra de Capistrano, talvez
a mais rica contribuição individual à historiografia brasileira no período que se situa entre a produção de
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O primeiro “trabalho de crítica histórica” publicado por Capistrano de Abreu foi

o necrológio de Francisco Adolfo de Varnhagen em dezembro de 1878. Apesar de

elogia-lo enquanto “grande historiador (...) não lhe poupou, entretanto, restrições e

discordâncias, onde estas se impunham”, lamentando que Varnhagen

ignorasse ou desdenhasse o corpo de doutrinas criadoras que nos últimos anos se

constituíram em ciência sob o nome de sociologia. (...) ele poderia escavar documentos,

demonstrar-lhes autenticidade, solver enigmas, desvendar mistérios, nada deixar que

fazer a seus sucessores no terreno dos fatos: compreender, porém, tais fatos em suas

origens, em sua ligação com fatos mais amplos e radicais de que dimanam; generalizar

as ações e formular-lhes teorias, representa-las como conseqüências e demonstração de

duas ou três leis basilares, não conseguiu, nem consegui-lo-ia17.

É interessante notar a menção, já no ano de 1878, sobre a importância da

sociologia enquanto o “modo por que se elabora a vida social”; uma disciplina que nos

anos 1920 teve papel fundamental na renovação historiográfica francesa exteriorizada

por Marc Bloch, Lucien Febvre e a École des Annales. Compreender as informações

oferecidas pela documentação constituía um procedimento essencial para Capistrano de

Abreu, muito mais do que as práticas comuns da época citadas por ele, como

demonstrar a autenticidade dos documentos ou “solver enigmas e desvendar mistérios”.

Para Hélio Vianna, com essas idéias Capistrano “registrou os sinais, que já se

percebiam, de renascimento em nossos estudos históricos”18.

De forma semelhante, Fernando Novais indicou que “Capistrano desde logo

percebeu o estágio incipiente de nossa historiografia , pois o levantamento documental

não chegara ainda àquele ponto que permite o ensaio de síntese; mas, ao mesmo tempo,

compreendia que a visão sintética é indispensável para orientar as prospecções tópicas”.

Assim, o caráter central e as considerações presentes na obra mais relevante do percurso

de Capistrano de Abreu, os Capítulos de História Colonial,  indicam o que Novais

afirmou enquanto o significado da obra deste autor, “na sua grandeza e nas suas

limitações”. Para ele, “Capistrano estendeu a ponte de passagem” entre a primeira fase

                                                                                                                                              
Varnhagen e as análises de Sérgio Buarque de Holanda”. Além disso, o método defendido e praticado por
Capistrano de Abreu, baseado em uma “fase de crítica e de classificação de documentos (...) é tributário
de argumentos que derivam diretamente da matriz iluminista”. Vide Ricardo Benzaquen de Araújo,
“Ronda Noturna: Narrativa, crítica e verdade em Capistrano de Abreu”. In Estudos Históricos, Rio de
Janeiro, n.1, 1988, pp. 28 e 42.
17 Helio Vianna, Capistrano de Abreu – ensaio bibliográfico. Ministério da Educação e Cultura – Serviço
de Documentação, 1953, pp. 12 e 13.
18 Idem, p. 13.
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da historiografia brasileira, concentrada nos escritos do IHGB, e a implantação da

“moderna historiografia” com o advento da “Universidade” no Brasil da década de 1930

e de sua geração “( Gilberto Freyre, Caio Prado Jr., Sérgio Buarque de Holanda )”19.

Os Capítulos de História Colonial, foram divididos em onze partes referentes

aos principais aspectos da história da Colônia até o ano de 1808, em conjunto com uma

série de novos elementos indicados pelo autor e até então ainda inexplorados. Os

capítulos apresentam desde os antecedentes indígenas, fatores exóticos, descobridores,

primeiros conflitos, capitanias hereditárias, capitanias da Coroa, franceses e espanhóis,

guerras flamengas, até questões sobre o sertão, formação de limites e a configuração da

Colônia três séculos depois do descobrimento.

Desde a época em que escreveu o necrológio de Varnhagen, Capistrano já

pensava em escrever uma história do Brasil. Novamente em carta ao amigo Rio Branco,

ele dizia: “parece-me que poderei dizer algumas coisas novas e pelo menos quebro os

quadros de ferro de Varnhagen (...) As bandeiras, as minas, as estradas, a criação de

gado pode-se dizer que ainda são desconhecidas, como, aliás, quase todo o Século

XVII, tirando-se as guerras espanholas e holandesas (...) Preencher essas lacunas é (...)

meu interesse principal”20. Na escrita dos Capítulos, Capistrano evidenciou essa posição

ao diferenciar os temas das “guerras flamengas” e do “sertão”.

Após finalizar o capítulo em que detalhava os feitos dos holandeses em

Pernambuco e as lutas pela restauração da região que estava em poder dos mesmos

havia vinte e quatro anos ( 1630 – 1654 ), o autor iniciou o capítulo “O sertão”. Como

preâmbulo a mais vasta parte do livro, Capistrano indicou que “a invasão flamenga

constitui mero episódio da ocupação da costa. Deixa-a na sombra a todos os respeitos o

povoamento do sertão, iniciado em épocas diversas, de pontos apartados, até formar-se

uma corrente interior, mais volumosa e mais fertilizante que o tênue fio litorâneo”. De

início, o “desenvolvimento peculiar de São Paulo” teria “agido como evaporador: os

paulistas lançaram-se a bandeirantes”, e este movimento teria iniciado a concretização

da conquista deste sertão tão importante para Capistrano de Abreu21.

Em capítulos anteriores sobre as “Capitanias hereditárias” e as “Capitanias da

Coroa”, o autor posicionou claramente o papel de cada região no início da formação do

território colonial. Sobre São Paulo ele indicou sua “mera existência ou pouco mais”, e

                                                
19 Fernando Antônio Novais, “Capistrano de Abreu na historiografia brasileira”. In Aproximações –
Estudos de História e Historiografia, São Paulo: Cosacnaify, 2005, pp. 314 e 316.
20 José Honório Rodrigues, “Explicação”. In Capistrano de Abreu, op. cit., p.19.
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os poucos engenhos que haviam, “com as distâncias e a raridade das comunicações,

deviam ter desenvolvimento medíocre”. Por outro lado, no parágrafo seguinte o autor

afirmava o quanto era conhecido para Pernambuco o rápido surgimento de “canaviais e

engenhos (...) e estando esta capitania, de todas a mais oriental, a menor distância do

Reino, aqui mais que alhures freqüentavam os navios de além-mar, e prosperava o

comércio”22.  Mesmo com tantas disparidades, entre as doze capitanias iniciais o autor

constatou que foram justamente as de São Vicente e de Pernambuco que tiveram maior

sucesso no difícil período inicial de colonização23. A comparação foi realizada de modo

a diferenciar as duas regiões quanto a sua importância econômica e política.

Contudo, ao mesmo tempo, ele destacou a importância de cada Capitania em si

para o desenvolvimento desta parte do complexo de colônias de Portugal. No caso de

Pernambuco, pela sua estreita relação com a Metrópole e seus ganhos comerciais, e no

caso de São Paulo, pelo seu papel essencial de devastador de sertões, ou de conquistas

desconhecidas, a partir das “bandeiras apresadoras” e da busca por metais preciosos. A

barbárie cometida contra as populações indígenas não foi desconsiderada, e perguntava-

se Capistrano: “Compensará tais horrores a consideração de que por favor dos

bandeirantes pertencem agora ao Brasil as terras devastadas ?”24.

A estreita relação destes “paulistas” com os moradores do “Norte” foi

evidenciada pelo autor a partir do momento em que constatou o fato de os moradores de

Piratininga serem chamados a participar e organizar expedições que tinham como

intuito lutar contra “tribos ousadas e valentes” que habitavam os sertões ao norte da

Conquista, sem esquecermos da famosa incursão de Domingos Jorge Velho contra os

Palmares em Pernambuco. Ainda segundo Capistrano, tais moradores de Piratininga

muitas vezes terminaram por se instalar em terras perto do Rio São Francisco,

estabelecendo-se como criadores de gado e não retornando mais a São Paulo25.

                                                                                                                                              
21 Capistrano de Abreu, Capítulos de História Colonial, op. cit., p. 111.
22 Idem, pp. 71 e 72.
23 Ibid., p. 76.
24 Ibid., p. 116. Apesar de retomar as idéias detratoras dos jesuítas seiscentistas a respeito das
“atrocidades” cometidas pelos moradores de São Paulo ao indígenas em suas incursões de apresamento,
Capistrano não investiu nessa crítica, voltando a exaltar as características desbravadoras dos “paulistas”.
25 Ibid., pp. 117 e 118. O sertão englobava, para Capistrano, não somente as regiões mais próximas que
compunham os arredores de São Paulo, como também a região do Grão Pará e Maranhão, que da mesma
forma, até então, havia sido muito pouco estudada. O comércio desta região com o Reino era realizado
via Pernambuco, já que existiam “dificuldades de comunicações marítimas” com “o resto do Brasil”.
Assim, cana, fumo, fio e pano de algodão eram os principais produtos comercializados que serviam
inclusive como moeda, constituindo uma das várias descrições apresentadas sobre a vida nessas, até
então, mal estudadas regiões da Colônia. Por fim, no mesmo capítulo, o autor preocupou-se em examinar
questões referentes à criação de gado, as expedições em busca de minérios,  a Guerra dos Emboabas e as
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Segundo Capistrano, ao citar um trecho da Nobiliarquia Genealógica de Pedro

Taques de Almeida Paes Leme, a vida levada em São Paulo pela gente “rica e poderosa”

havia se alterado muito na época posterior às Minas. As descrições de abundância feitas

pelo genealogista contrastavam com a “vida do povo comum [que ] dizia mal com estes

esplendores”. O ouro havia trazido a fundação de diversas vilas no planalto

piratiningano, porém, “a abundância de vilas não importa forçosamente população

considerável”, ao contrário do que acontecia com as regiões do Norte26.

Mesmo com tantos contrastes que inicialmente colocavam São Paulo e

Pernambuco em posições bem diversas na lista de prioridades da Coroa Portuguesa,

Capistrano de Abreu não deixou de citar testemunhos que enfatizavam a importância da

atuação dos “paulistas” na empresa colonizadora da América. Pouco depois de 1690,

dizia um escritor anônimo na “Informação do Estado do Brasil e de suas necessidades”:

Sua Majestade podia se valer dos homens de São Paulo, fazendo-lhes honras e mercês,

que as honras e os interesses facilitam os homens a todo o perigo, porque são homens

capazes de penetrar a todos os sertões (...) e dos paulistas se deve valer Sua Majestade

para a conquista de suas terras27.

No último capítulo de sua obra, “Três séculos depois”, Capistrano de Abreu

apresentou o cerne de sua argumentação, ou seja, um resumo ao mesmo tempo do que

foi e no que se transformou a Colônia Portuguesa na América, tendo em vista questões

materiais designadas para cada região. Através de sua argumentação, o autor indicou

aquelas idéias citadas por ele em suas cartas ao amigo Rio Branco a respeito dos

aspectos menosprezados pela historiografia até o momento. Também indicou reflexões

sobre a sociedade brasileira de sua época que posicionavam as diferentes regiões do país

em seu papel para a formação do Brasil naquele início do século XX.

                                                                                                                                              
relações entre portugueses e índios naquelas paragens pertencentes ao vasto “sertão” estudado por ele, op.
cit., vide pp. 121 a  168.
26 Idem, cf. pp. 118 a 120. Pedro Taques descreveu a abundância encontrada na casa de um dos
potentados de São Paulo no início do século XVIII. Segundo ele, “na casa de Guilherme Pompeu de
Almeida (...) fazia paramentar cem camas, cada uma com cortinado próprio, lençóis finos de bretanha,
guarnecidos de rendas, e com uma bacia de prata debaixo de cada uma das ditas cem camas”. Além disso,
“a abundância de trigo nesta casa foi tanta que todos os dias se fazia pão (...) o vinho era primoroso”.
Vide Capistrano de Abreu, op. cit., p.119. Apesar de se preocupar com o que chamava de “crítica da
documentação”, Capistrano não levou em conta que Pedro Taques estava elaborando uma “legenda
dourada” em oposição aos ataques dos jesuítas às atrocidades cometidas pelos paulistas contra os índios,
informação que o próprio autor apresentou, mas não retomou. Como veremos, as descrições de  Pedro
Taques também seriam utilizadas por outros autores como Oliveira Vianna, criticado por Alfredo Ellis
Junior em suas obras por levar em conta tais “exageros”.
27 Ibid., p. 120.
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Em cada página da última parte de seu “projeto inicial de se escrever uma

História do Brasil”28, Capistrano salientou as especificidades daquele mundo colonial ao

reconstituir suas características de acordo com certos dados obtidos na documentação

consultada por ele.  As informações coletadas indicavam os modos de se vestir, de

comer, de crer, de trabalhar, de se locomover, de se relacionar com o meio ambiente e

com as pessoas, de aprender, ou seja, do “viver cotidianamente” dos colonos. Esse viver

foi apreendido na sua multiplicidade a partir da leitura das fontes, resultando na

compreensão das regiões conforme suas peculiaridades características.

Capistrano comparou características de Pernambuco e de São Paulo através de

um provérbio escrito por Spix e Martius na Viagem pelo Brasil, publicada na Europa em

1828. Ao descreverem as mulheres daquele mundo colonial, principalmente as

residentes em São Paulo e que andavam a cavalo acompanhando os homens, disseram

os viajantes que “segundo um provérbio corrente eram dignos de apreço na Bahia eles,

não elas, em Pernambuco, elas, não eles, em São Paulo elas e eles. No raro ouve-se

dizer nesta província: se não fossemos os primeiros que descobriram as minas de ouro,

seríamos ainda beneméritos da pátria graças à canjica e à rede, que primeiro imitamos

dos índios”29. Com tais palavras, retiradas de relatos de viagem oitocentistas, Capistrano

demonstrava que as disputas sobre a importância das regiões na formação das

características do país já eram descritas em épocas anteriores ao início do século XX e

se valiam de ditados populares ou de idéias que corriam no repertório popular.

No caso da comparação feita por Spix e Martius entre as mulheres de cada

região, igualá-las aos homens em São Paulo era como reforçar a idéia de rudeza e

coragem dos “paulistas” de ambos os sexos. Quanto à rede e à canjica, símbolo daqueles

primeiros e originais habitantes do país ( os índios ), sua presença indicava o quão

significativos eram os “paulistas” diante do modo de viver no Brasil.

De fato, Capistrano demonstrou interesse pelos debates suscitados nos Institutos

Históricos, apesar de não concordar com muitos dos métodos e temas estudados por

eles. Enfim, apesar de ter nascido no Ceará, é evidente a preferência que dá ao papel de

São Paulo na formação do país, valorizando mais a Capitania de São Vicente do que,

                                                
28 Um projeto constante apresentado nas cartas de Capistrano era a revisão e publicação de uma segunda
edição dos Capítulos. Contudo, diversos afazeres relacionados a um novo interesse, estudos de linguística
indígena, além da preocupação com a edição do primeiro volume da obra de Varnhagen comentada por
ele, fazia com que Capistrano confidenciasse que “a idéia de nova edição dos Capítulos ora me atrai, ora
me repele”. Tal segunda edição foi realizada um ano após sua morte, em 1928, e publicada pela
“Sociedade Capistrano de Abreu”. José Honório Rodrigues, “Explicação”. In Capistrano de Abreu, op.
cit., pp. 25 a 27 e 36.
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por exemplo, a de Pernambuco. Esse fato pode ser explicado porque importava para ele

conhecer as pouco estudadas correntes de povoamento rumo ao sertão, efetuadas pelos

moradores de Piratininga30. Uma posição que não deixou de ser criticada por escritores

contemporâneos, leitores de seus artigos de jornal.

Em 1899, Aníbal Falcão escreveu uma carta a Capistrano na qual defendia os

“pernambucanos” de certas “acusações” que lhes haviam sido feitas em um artigo

publicado no Jornal do Comércio. Nesta carta, explicava que os moradores de

Pernambuco, ao contrário dos “paulistas”, não tinham “escudrinhado o país” devido à

dificuldade de navegação dos rios da região. Além disso, “eles tinham coisa mais

importante a fazer, que era, (...) após se terem estabelecido (...) defender as suas

posições”, o que trouxe benefícios como a “constituição de uma nova pátria”31.

Por outro lado, continuava em sua carta, “que fizeram os teus paulistas? Em

primeiro lugar (...) [ eles ] eram já habitadores do sertão, não tinham que lutar com os

fortes competidores europeus; em segundo lugar, descobriram apenas o que se lhes

deparou na sua caçada aos índios para a exploração do ouro”. Ao finalizar sua carta,

Aníbal Falcão fez uma advertência aos entusiasmos de Capistrano de Abreu com esse

mundo desbravador dos “paulistas”, ao advertir “que o Tietê não se lhe represente

melhor do que é e, sobretudo, foi: o rio da escravidão dos índios está muito longe de

haver sido o Nilo, em cujas margens se fundou a nossa civilização”32.

Esse embate de idéias demonstra as influências que as preocupações e

pensamentos vigentes sobre a formação da Nação tiveram nas análises sobre as imagens

de Pernambuco e São Paulo coloniais naquele momento. A preocupação em definir essa

formação da Nação e as disputas pelo poder político da mesma, ocasionaram escritos

que enalteciam as diferentes regiões visando eleger aquela que tinha contribuído mais

diretamente para a construção da identidade do Brasil. Além disso, acreditamos que,

segundo Fernando Novais, a “permanente tensão” ocasionada na época pelos vários

                                                                                                                                              
29 Capistrano de Abreu, op. cit., p. 190.
30 Em cartas escritas a Lino de Assunção, Capistrano afirmava já em 1885, que “um dos problemas
capitais da história do Brasil é o estudo dos bandeirantes, no qual nada quase há feito ou antes tudo está
por fazer (...) Descobri felizmente o meio de atacá-lo, que é estudar as estradas antigas e já tenho a esse
respeito notas, embora incompletas, muito copiosas”. No ano seguinte, voltava a enfatizar a importância
de se estudar este assunto ainda pouco analisado, ao escrever que “o século XVII, é muito desconhecido,
em conseqüencia da guerra holandesa ao norte e da fundação da Colônia do Sacramento ao Sul terem
absorvido toda a atenção dos historiadores”. A importância dada pelo autor ao estudo do “Sertão” em seus
Capítulos de História Colonial, confirmam seu grande interesse sobre a história da região de São Paulo.
Luís Silveira ( org. ), Cartas de Capistrano de Abreu a Lino de Assunção. Lisboa: 1946, pp. 25, 26 e 50.
31 José Honório Rodrigues, “Explicação”. In Capistrano de Abreu, op. cit., pp. 233 e 234.
32 Idem, p. 234.
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tipos de trabalho histórico “atacados simultaneamente”33 por Capistrano, pode explicar

o envio de cartas contestatórias como a de Aníbal Falcão. Contudo, no caso de

Capistrano de Abreu, o interesse pela história de São Paulo estava mais relacionado às

novas interpretações que o estudo do sertão poderia trazer, frente as já tão citadas

análises sobre o domínio holandês em Pernambuco. Oliveira Vianna, por sua vez, pode

ser considerado como o representante de um período no qual a questão das disputas pelo

poder nacional entre as regiões do Brasil estava mais latente, período protagonizado

também de forma intensa por Alfredo Ellis Junior, entre outros.

Influenciado pela sociologia tal como Capistrano, apesar de ainda apresentar

idéias ligadas ao determinismo oitocentista, Oliveira Vianna inovou a “investigação da

realidade brasileira” devido ao fato de que ele “procurou identificar os valores a partir

dos quais os principais grupos nacionais nortearam seu modo de agir”34. Dessa forma, o

autor colaborou diretamente para o debate sobre a caracterização das diferentes regiões

do país tendo em vista a atuação de seus membros de maior destaque.

Nascido em 1883, trinta e cinco anos depois, em 1918, este autor escreveu seu

primeiro livro, Populações Meridionais do Brasil, no qual pretendia investigar “na

poeira do nosso passado os germes das nossas idéias atuais, os primeiros albores da

nossa psique nacional”. Para Oliveira Vianna, o texto dos documentos por si só não

bastava “para permitir reviver uma época”, era preciso que várias ciências auxiliares da

história completassem com seus dados as “insuficiências” da documentação. Dessa

forma, esclareceu o autor que “este livro é uma tentativa de aplicação desses critérios

novos à interpretação da nossa história e ao estudo da nossa formação nacional. Todo o

meu intuito é estabelecer a caracterização social do nosso povo”35.

Ao faze-lo, Oliveira Vianna estudou as “populações regionais do Norte e do Sul,

os resultados, a que cheguei, levaram-me a uma convicção contrária ao preconceito da

uniformidade atual do nosso povo”. Levando em conta a ação dessas populações

                                                
33 Fernando Antônio Novais, “Capistrano de Abreu na historiografia brasileira”, op. cit., p. 314.
Capistrano, ao acreditar que o levantamento documental realizado até então para a produção das obras
historiográficas não era suficiente, se referia “a nossa história como ‘uma casa edificada na areia’ ”.
Nesse sentido, acreditamos que tal imagem utilizada em correspondência a Lúcio Azevedo indica que
essa história apresentada nos estudos de então poderia ruir a cada nova descoberta efetuada nas fontes.
34 Antônio Paim, “Oliveira Vianna de corpo inteiro”. In Oliveira Vianna, Populações Meridionais do
Brasil – Populações rurais do centro-sul. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 1987 [ 7.
edição ], texto de capa. Segundo Paim, “Oliveira Vianna formou seu espírito nas primeiras décadas do
século, quando a sociologia transitava das visões sintéticas – a exemplo das que puseram em circulação
positivistas e evolucionistas – para a investigação de aspectos particulares dos fenômenos sociais,
evitando as grandes generalizações ou pelo menos deixando-as na dependência dos resultados da
consideração de aspectos limitados”. Idem.
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durante quatro séculos, o autor descreveu variações regionais que não produziram tipos

fixos e imutáveis, mas a existência do matuto, ou sertanejo da região centro-sul,

destacava-se frente aos tipos do norte e do extremo sul. Na verdade, para Oliveira

Vianna “o grande centro de gravitação da política nacional, depois da Independência, se

fixa justamente dentro da zona de elaboração do tipo matuto”36.

No primeiro volume da obra, Oliveira Vianna realizou de forma comparada o

“estudo da vida e dos costumes da aristocracia rural do Sul e do Norte, durante os

primeiros séculos coloniais, principalmente nos seus dois centros mais vivazes:

Pernambuco e São Paulo”. Após citar diversos cronistas como Frei Manoel Callado e

Fernão Cardim, Oliveira Vianna descreveu “o maravilhoso luxo, o fausto espantoso, as

graças e os requintes” dos aristocratas de Pernambuco. Contudo, para ele, “não ostenta a

aristocracia colonial do sul menor suntuosidade de viver”. Para descrever o “fausto da

aristocracia de São Paulo” o autor utilizou, como Capistrano, as descrições do

genealogista Pedro Taques, e concluiu que “como em Pernambuco (...) o donaire e o

luzimento se faz também aqui distintivo e pundonor de nobreza”37.

Contudo, os “hábitos de grandeza” encontrados em São Paulo surpreenderiam à

primeira vista, “tão contraditórios são eles com a clássica rusticidade dos nossos

homéricos desbravadores de sertões. Explica-se, porém, a sua aparição aqui pelo

acidente da presença na região a colonizar, de um escol considerável de fidalgos de

sangue, descendentes autênticos das mais notáveis e ilustres casas da Península”38.

Enfim, segundo Oliveira Vianna, “o grande domínio agrícola se erigiu, na

sociedade vicentina, como a causa e o fundamento do poder social. Nele descansa o seu

prestígio a nobreza da terra. É o único vieiro da fortuna. É a condição principal da

autoridade e do mando”39. Ao igualar as sociedades do Norte e do Sul, mesmo que

evidenciando a maior importância do Sul para a formação do Brasil, o autor concluiu

que “pela elevação dos sentimentos, pela hombridade, pela altivez, pela dignidade,

                                                                                                                                              
35 Oliveira Vianna, op. cit., pp. 14 e 15.
36 Idem, pp. 15 a 17.
37 Ibid., cf. 23 a 26.
38 Ibid., p. 27. Segundo Oliveira Vianna, “para São Paulo, Martim Afonso de Souza traz uma vintena
deles, todos da melhor linhagem. Com a dominação espanhola, numerosos representantes da nobreza de
Espanha aqui chegam, e se fixam. Em Pernambuco, igualmente, (...) a nobreza local é ‘inumerável e
ilustre, como procedia de nobilíssimas casas de Portugal, Castela, França, Itália e Alemanha”. Na
verdade, importava ao autor valorizar a distinção dos brasileiros frente aos outros povos, principalmente
os europeus. Mas, para que tal distinção fosse de fato valorizada, contraditoriamente, era necessário
salientar as raízes da “nobreza européia” nos primeiros colonizadores. Vide pp. 15 e 27.
39 Ibid., p. 60.
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mesmo pelo fausto e fortuna que ostentam, esses aristocratas, paulistas ou

pernambucanos, mostram-se muito superiores à nobreza da própria metrópole”40.

Vimos que a partir dos relatos de cronistas e genealogistas, Oliveira Vianna

pretendeu caracterizar as populações coloniais das regiões Norte e Sul. Todavia, ele não

levou em conta, apesar de salientar que as informações da documentação não eram

suficientes para “reviver uma época”, as motivações pelas quais aquelas descrições

haviam sido elaboradas. Preocupação já presente em Capistrano ao realizar “exercícios

de raciocínio histórico” com as evidências trazidas pelas fontes, apesar de também ter

utilizado Pedro Taques sem maiores cuidados.

Oliveira Vianna foi alvo de muitas críticas, algumas delas realizadas por Alfredo

Ellis Júnior e Alcântara Machado. Ambos pertenciam ao mesmo grupo da elite

dominante paulista no período da República Velha. Além disso, eles eram membros de

Institutos Históricos e representantes do pensamento dominante sobre a “verdade

histórica, sem deixar de lado o nativismo paulista” em seus estudos41. As principais

idéias de Vianna debatidas por eles, foram o fausto da sociedade paulista seiscentista e a

existência de uma sociedade com grandes proprietários de terra.

A “pobreza geral” de São Paulo era a imagem que compunha o contraste às

idéias de fausto daquele autor, e a importância dos paulistas para a formação da Nação e

para o seu lugar privilegiado entre aqueles que deveriam comandar o país era

evidenciado principalmente por suas características psicológicas, as quais também não

foram negligenciadas por Oliveira Vianna, que, em certo momento apresentou em

Populações Meridionais do Brasil a “forte herança de bravura, de intrepidez, de

audácia” dos chefes dos grandes domínios rurais paulistas. Assim, para Vianna,

“homens de cabedais opulentos, esses chefes são também homens em que se enfeixam

as melhores qualidades de caráter”42, idéia que fazia evidenciar ainda mais a posição de

destaque do paulista frente aos habitantes de outras regiões do país.

A mesma posição de destaque dos paulistas era reivindicada nas obras de

Alfredo Ellis Júnior, porém sua discordância com relação a certas idéias de Vianna foi

apresentada logo no início da obra Raça de Gigantes, publicada em 1926. Segundo

Alfredo Ellis, a questão do regime da divisão da propriedade em São Paulo colonial,

                                                
40 Ibid., p. 26.
41 Kátia Maria Abud, “A idéia de São Paulo como formador do Brasil”. In Antônio Celso Ferreira ( et
allii ), Encontros com a História – Percursos históricos e historiográficos de São Paulo, São Paulo:
Editora da UNESP, 1999, p.139.
42 Ibid., p. 76.
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apesar do mérito de ter sido abordada por Oliveira Vianna, foi desvendada pela leitura

que o mesmo Ellis fez em documentos como os inventários e testamentos de São Paulo

recém publicados, os quais revelavam “coisas completamente novas, destruindo velhas

ficções fantasiosas dos nossos cronistas antigos”. Segundo essa documentação, “São

Paulo no século XVII foi o centro de um enxame de fazendolas de pequena cultura e de

pastoreio de diminutos rebanhos”. Portanto, “muito longe (...) estamos do latifúndio,

que só era possível no norte da Colônia, onde cada fazenda tinha várias dezenas de

léguas em quadra; só surgiu ele em S. Paulo no século XIX na época do café”43.

Segundo John Monteiro, Alfredo Ellis nasceu no ano de 1896 e formou-se em

Direito no ano de 1917. Ainda no colégio tivera aulas com Afonso d’Escragnolle

Taunay, professor que despertou seu interesse pela história de São Paulo. Após alguns

anos dedicados à carreira jurídica, o interesse de Ellis pela história paulista tomou um

novo rumo com a publicação, estimulada por Washington Luís, dos primeiros volumes

dos Inventários e Testamentos na década de 1920. A partir do início da publicação de

seus escritos, em 1922, Ellis “esforçou-se para mostrar as bases científicas e históricas

da especificidade do caráter Paulista, que fundamentavam seu papel de liderança

econômica na República e justificavam seus anseios autonomistas”44.

Ainda segundo John Monteiro, Alfredo Ellis orientava seus escritos através de

três pressupostos principais: o isolamento da vila de São Paulo, o caráter específico da

mestiçagem entre índios e portugueses ( excluindo os africanos ) e o fenômeno “sui

generis” do bandeirismo paulista. Todo este quadro foi desenvolvido “dentro de uma

perspectiva explicitamente comparativa, contrapondo a experiência colonial paulista à

nordestina”45. Nesse sentido, Ellis teceu duras críticas às idéias propostas por Oliveira

Vianna e por Gilberto Freyre. O “ ‘erudito sociólogo fluminense’ ” representara mal o

passado colonial de São Paulo porque reconstituiu essa época baseado em informações

do período da cultura cafeeira do século XIX. Já o “ ‘erudito escritor nortista’ ” havia

ignorado o Sul quando descreveu o Norte. Enfim, segundo Monteiro,

                                                
43 Alfredo Ellis Junior, Raça de Gigantes – Civilização do Planalto Paulista. São Paulo: Oficinas da
Editorial Helios Limitada – Novíssima Editora, 1926, pp. 258 e 260.
44 John Manuel Monteiro, “Caçando com gato – raça, mestiçagem e identidade paulista na obra de
Alfredo Ellis Junior”. In Novos Estudos – Cebrap, São Paulo: CEBRAP, n. 38, março de 1994, p. 80.
Segundo Myriam Ellis, em breve estudo biográfico sobre seu pai, a produção intelectual de Alfredo Ellis
pode ser dividida em duas fases distintas, na primeira, “fez uma vigorosa contribuição ao debate em torno
da problemática da mestiçagem e, sobretudo, à historiografia regional, através de uma interpretação
esmiuçada do movimento sertanista doi período colonial”. Na segunda fase, Alfredo Ellis preocupou-se
com a sistematização de “suas principais doutrinas e hipóteses em cansativos esquemas didáticos”, sendo
que a entrada na Faculdade de Filosofia serviu como “divisor de águas” entre as duas fases. Idem, p. 82.
45 Idem, p. 83.
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para Ellis, os contrapontos do Nordeste açucareiro colonial e do Centro-Sul cafeeiro do

século XIX, marcados pelo patriarcalismo aristocrático, pela comercialização do

produto e pela presença do escravo africano ( e da mestiçagem daí decorrente ),

serviram de referenciais para balizar sua interpretação do “agregado humano civilizado”

que se desenvolveu no planalto paulista: democrático, auto-suficiente, fruto da feliz

mescla entre portugueses e índios46.

Em Raça de Gigantes, apesar de Alfredo Ellis valorizar a história colonial de

São Paulo diante das melhores condições apresentadas pela região Norte, os contrastes

entre Piratininga e Pernambuco foram caracterizados enquanto “complexos”. As

culturas agrárias paulistas seiscentistas eram simples e pequenas se comparadas à

existência, nos grandes latifúndios do Nordeste, dos “mestres de açúcar, soto-mestres,

banqueiros, ajuda-banqueiros, leitores mores, feitores menores, purgadores de açúcar,

caixeiros do engenho, etc”. Além disso, todas as pompas, festas e jogos descritos por

Oliveira Vianna para ambas as regiões no século XVII “que tanta voga fizeram no norte

opulento, só se introduziram em São Paulo em meados do século XVIII”47.

  Mesmo com a questão da pobreza diferenciando explicitamente São Paulo de

Pernambuco, teria sido essa situação de dificuldades que influenciou o destacado caráter

do “paulista”. Assim sendo, para Ellis a falta de conforto na região do Planalto de

Piratininga “teve, porém, o seu lado benéfico, pois que sem ela os bandeirantes não

teriam a sua tempera endurecida e afeita às privações”48. A pobreza seiscentista não

negava as condições para que os habitantes de São Paulo tivessem sua importância na

formação da Nação. Tendo em vista o destaque da opulência de Pernambuco, essa

mesma pobreza contribuiu para oferecer algo que nenhum outro habitante da colônia

possuía: a rudeza de caráter, a qual seria responsável, no futuro, por integrar aqueles que

teriam as melhores condições para comandar o Brasil no início da República.

A questão da “riqueza paulista” integrava apenas uma das muitas críticas

efetuadas por Ellis Junior aos estudos de Oliveira Vianna. Uma outra questão

importante, já citada, era a da existência dos latifúndios na vila de São Paulo em

contraste com as pequenas propriedades verificadas por Ellis nos inventários paulistas

do século XVII. Assim, o autor concluiu que “não imperou (...) o regime de latifúndio,

como pensa Oliveira Vianna, refletindo os dizeres dos cronistas antigos, e como poderia

                                                
46 Ibid., p.84.
47 Alfredo Ellis Junior, Raça de Gigantes, op. cit., pp. 263 e 266.
48 Idem, pp.280 e 281.
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parecer das cartas de doações das sesmarias maiores (...) as quais eram imediatamente

dividias e subdivididas nas centenas de fazendolas que os Inventários e Testamentos

registram nas redondezas da vila de Anchieta”. Em meio a tantas críticas, ao menos a

idéia de “clã familiar” estudada em Populações Meridionais foi elogiada por Ellis49.

Através da leitura dos Inventários e Testamentos, José de Alcântara Machado

intensificou as críticas sobre as idéias relacionadas ao fausto e à opulência de São Paulo

seiscentista da mesma forma que Ellis Junior com a questão dos latifúndios. Alcântara

Machado publicou o livro Vida e Morte do Bandeirante no ano de 1929, constituindo

um marco da historiografia do período, por tratar de temas até então desconhecidos da

historiografia, e que seriam posteriormente valorizados pela história das

“mentalidades”, do cotidiano e da cultura material. A proposta de estudo apresentada

por Alcântara Machado distanciou-se de certa forma das de Ellis Júnior, na medida em

que Machado procurou fazer uma “história do cotidiano paulista” ao invés de realizar

uma “história seqüencial da penetração dos bandeirantes pelo Brasil”.

Entretanto, duas semelhanças devem ser ressaltadas: a valorização da prova

documental e o orgulho de casta que caracterizou os “paulistas” enquanto donos de uma

cultura própria e essencial para a formação da Nação50.

Ao realizar uma “história do cotidiano paulista”, Machado pretendia, através da

análise dos traços materiais da cultura de Piratininga, demonstrar a pobreza e a rudeza

dos “bandeirantes”, evidenciando as características psicológicas dos mesmos. Por meio

da análise dos Inventários e Testamentos, Alcântara Machado pretendia ir “além do

estudo da biografia dos homens ilustres e da narrativa dos feitos retumbantes”, já que

“conflitos externos, querelas de facções, atos do governo estão longe de constituir a

verdadeira trama da vida nacional”. Com essas palavras, o autor demonstrava sua

contrariedade com relação às idéias divulgadas por Oliveira Vianna, ao afirmar na

Introdução que “nada transparece em abono daquela página arroubada, em que Oliveira

Vianna empresta à sociedade paulista dos dois séculos primeiros o luzimento e o

donaire de um salão de Versalhes (...) Será assim a aristocracia nordestina”51.

                                                
49 Ibid., cf. pp.271 e 277. A concordância de Ellis com a idéia de clã de Oliveira Vianna tinha uma razão
especial, relacionada ainda às comparações com o Nordeste açucareiro. Segundo ele, o “espírito
comunitário” que ocasionava a existência do clã, “não se adaptaria ao latifúndio isolado das grandes
propriedades, cuja imensidão territorial as distanciaria imensamente da comunidade”.
50 Kátia Maria Abud, “A idéia de São Paulo como formador do Brasil”, op. cit., pp. 137 e 138.
51 Alcântara Machado, Vida e Morte do Bandeirante. São Paulo: EDUSP; Belo Horizonte: Editora Itatiaia
Limitada, 1980, p.37.
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Da mesma forma que Alfredo Ellis, mesmo com a pobreza característica do

Planalto, Alcântara Machado valorizou o aspecto psicológico dos “paulistas”, um

aspecto evidenciado pela própria condição econômica existente. No capítulo sobre o

“sertão”, um tema que interessava a Alcântara Machado da mesma forma que a

Capistrano de Abreu, o autor comparou o sertanista ao marinheiro e descobriu que eram

“transparentes as afinidades”. O sertão e o oceano apresentavam um mesmo sentimento

ao homem, “é o mesmo assombro, é a mesma impressão de infinito e de eternidade, é a

mesma vertigem”. Ao sertanista e ao marinheiro o sertão e o oceano

afeiçoam-lhes a alma e o corpo. Este ganha a elasticidade e a robustez dos monstros

marinhos e das feras. O andar, até ele, se modifica: o do mareante, balanceado, a refletir

o balouço das ondas; o do sertanejo, em linha quebrada, a reproduzir o rumo divagante

das picadas e dos carreadores. Homem do mar e homem da floresta tem o mesmo

temperamento, são igualmente simples e brutais, ingênuos e intrépidos52.

Todas essas características poderiam ser explicadas, no caso dos sertanistas de

São Paulo, devido à “fatores de ordem geográfica, determinantes de ordem econômica

[ e ] motivos de ordem psicológica”53. A comparação realizada entre o sertanejo e o

marinheiro constitui, como podemos observar, um fator de aproximação entre os

habitantes do litoral de Pernambuco, por exemplo, e os do sertão de São Paulo. As

imagens transcritas acima indicam que as atividades dos sertanistas de São Paulo

poderiam ser tão arrojadas quanto aquelas dos marinheiros da expansão marítima,

porque sendo comparáveis em importância, eram prolongadas para o sertão.

Dessa forma, a estirpe daqueles que fizeram a expansão marítima era a mesma

dos que fizeram a penetração do território na colônia, o que indicava que a posição dos

sertanistas era tão importante quanto a dos colonos do norte da Conquista, estreitamente

relacionados ao oceano e mais próximos de Portugal. Promover uma aproximação entre

aqueles que estavam ligados ao mar e próximos de Portugal àqueles que estariam

afastados de qualquer papel importante na empresa colonizadora, significava indicar

que os “paulistas” tinham tantas chances de comandar o país quanto os “nortistas”.

O isolamento do Planalto, a pobreza e a robustez estavam intrinsecamente

relacionados à formação do “tipo social do bandeirante”. Na verdade, o que predominou

e prevaleceu nos estudos analisados foram as imagens de isolamento e de auto-

                                                
52 Idem, p. 232.
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suficiência, mas elas proporcionavam vantagens. Em seu estudo, Ilana Blaj informou

que essas imagens indicavam São Paulo enquanto uma “verdadeira autarquia que não

necessita da Metrópole (...) nem das outras regiões, logo dos outros estados”54.

Na verdade, havia mesmo um exacerbado empenho desses autores para

recuperar a História de São Paulo no século XVII. Para eles, a independência que a

República de Piratininga teria mantido com relação à Metrópole nesse período forneceu

as bases para a conquista de riqueza e progresso para a região nas três primeiras décadas

do século XX. Tendo em vista essas máximas, Kátia Abud indicou que tais autores

idealizavam a afirmativa de que “para os paulistas havia razões de sobra para que São

Paulo exercesse a hegemonia na Federação que então se formava”55.

Quando terminou a década de 1920, o descontentamento com relação ao poder

das oligarquias, em meio à crise na qual as mesmas estavam sendo submetidas,

ocasionou reflexões a respeito da construção do Estado Nacional mediante a quebra das

barreiras oligárquicas e dos regionalismos constituídos pelos partidos políticos. Nas

discussões existentes, as divergências nos caminhos a serem seguidos para se construir a

Nação serviam para indicar que o nacionalismo surgia enquanto resposta a essas

preocupações. Contudo, “o onde e o como buscar-se o nacional foi fator de divisão”

entre os grupos56, o que ocasionava discussões entre os intelectuais de diversas regiões,

como as protagonizadas pelos historiadores descritos até o momento.

Segundo Vavy Pacheco Borges, os anos 1930 foram marcados por uma forte

instabilidade e um vivo debate que era direcionado a partir de “uma concepção de

história e uma forma de explicação política e nacional, bastante tradicional, herdada do

século XIX europeu e brasileiro”57. A preocupação constante em elaborar biografias

nacionais presente nesse período fez com que a publicação em 1933 de Casa Grande e

Senzala, de Gilberto Freyre, provocasse “um verdadeiro impacto nos meios culturais do

                                                                                                                                              
53 Ibid., p. 233.
54 Ilana Blaj, A trama das tensões – o processo de mercantilização de São Paulo colonial ( 1681 – 1721 ).
São Paulo: tese de doutorado apresentada ao Departamento de História da FFLCH / USP, 1995, pp. 43 e
44. Segundo Blaj, nesses escritos das primeiras décadas do século XX analisados, prevalecia a idéia de
que da mesma forma que São Paulo não precisara da Metrópole no seiscentismo, já que a vila “teria
sobrevivido galhardamente no período colonial”, novamente, três séculos depois, São Paulo também teria
perpassado “heroicamente ao Estado Novo” de Getúlio Vargas.
55 Kátia Maria Abud, “A idéia de São Paulo como formador do Brasil”, op. cit., p. 76.
56 Astor Antônio Diehl, op. cit., p. 159.
57 Vavy Pacheco Borges, “Anos trinta e política: História e Historiografia”. In Marcos Cezar de Freitas
( org. ) Historiografia Brasileira em Perspectiva São Paulo: Editora Contexto, 1999, p.160.
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país por valorizar as contribuições negra e índia à formação brasileira, colocando-as no

mesmo nível de importância da contribuição portuguesa”58.

As críticas efetuadas eram baseadas na “desmoralização” e “desestruturação”

que o livro trazia do ponto de vista social, contudo, apesar da campanha contra suas

idéias, o sucesso do livro foi marcante e desencadeou a publicação de Sobrados e

Mocambos em 193659. Neste momento, a preocupação de Freyre resumia-se na análise

da decadência do patriarcado rural no Brasil e sua adaptação à vida urbana, tendo em

vista a crise pela qual as oligarquias passavam naquele momento.

Gilberto Freyre iniciou seus estudos sociais com menos de vinte anos, sendo que

a graduação e o mestrado foram realizados nos Estados Unidos. Com uma preocupação

constante voltada ao Nordeste do Brasil e mantendo uma coluna no Diário de

Pernambuco entre 1917 e 1930, seu intuito central “foi o levantamento da vida social

brasileira e sua afirmação regionalista”. A partir das décadas de 1930 e 1940, Freyre

“produziu livros que tentavam explicar a formação da sociedade patriarcal brasileira”

tendo em vista a colonização portuguesa e a participação dos negros nessa formação60.

É interessante informar que os regionalistas do Nordeste, incluindo Gilberto

Freyre, foram contrários ao Movimento Modernista de São Paulo e à Semana de Arte

Moderna de 1922. A justificativa partia do princípio de que os regionalistas acreditavam

que “as idéias modernistas não deveriam ser importadas, mas conquistadas a partir da

renovação das próprias tradições nacionais e regionais”61.

           Tal posição contrária a um movimento tão considerado pelos escritores paulistas

certamente deve ter ocasionado as críticas de Alfredo Ellis Júnior ao “erudito escritor

                                                
58 Manuel Correia de Andrade, “Gilberto Freyre e o impacto dos anos 30”. In Revista USP – Dossiê
Intérpretes do Brasil, anos 30, São Paulo: USP / CCS, número 38, junho, julho, agosto de 1998, p.42.
Segundo Astor Antônio Diehl, Gilberto Freyre acreditava ter encontrado a chave para a explicação da
história social brasileira na ascenção e queda da sociedade patriarcal, trazendo um elemento
anticonvencional na apresentação de suas idéias, na metodologia e na “pesquisa inovadora das fontes”.
Da mesma forma que Alcântara Machado, Freyre pretendia “ultrapassar o critério do apego à história
episódica e ir ao cotidiano” utilizando diversos tipos de fontes para buscar o “fator miscigenação”. Astor
Antônio Diehl, op. cit., pp. 182 e 188.
59 Idem.
60 Idem, p. 40. Peter Burke escreveu um artigo sobre as tendências historiográficas de Gilberto Freyre,
buscando identificar semelhanças entre a história social dos Annales, um tema de grande interesse para
Burke, e a antropologia histórica do autor de Casa Grande e Senzala. Tais semelhanças baseadas na
busca por “novos objetos” foram reconhecidas por Lucien Febvre e Fernand Braudel. Na verdade, elas
existiram devido ao estilo interdisciplinar que Freyre aprendera na Universidade Colúmbia quando de seu
mestrado, já que essa localidade se constituía em um “centro do movimento americano da ‘nova história’
no início do século”. Cf. Peter Burke, “Gilberto Freyre e a nova história”. In Tempo Social; Revista de
Sociologia da USP, São Paulo, vol. 9, outubro de 1997, p.1.
61 Ibid., p. 41.
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nortista”62. De qualquer modo, na primeira edição de Sobrados e Mocambos de 1936,

Freyre escreveu no “Prefácio” que não existia uma conclusão para o livro, já que ele

procura interpretar e esclarecer o material reunido e tem um rumo ou sentido novo de

interpretação; mas não conclui. Sugere mais do que afirma (...) É tempo de procurarmos

ver na formação brasileira a série de desajustamentos profundos, ao lado dos

ajustamentos e equilíbrios (...) desembaraçando-nos de estreitos pontos de vista e de

ânsias de conclusão (...) A humildade diante dos fatos (...) ao lado do sentido mais

humano e menos doutrinário das coisas cada vez se impõe com maior força63.

As críticas efetuadas a essa forma de se escrever a história baseada em doutrinas

e buscando conclusões evidenciadas em situações de aparente equilíbrio e perfeição,

como no caso de muitas formulações efetuadas sobre a História de São Paulo e a

perfeita atuação dos bandeirantes para a conquista do país e formação da Nação, são

patentes neste trecho do prefácio original do livro. Entre 1949 e 1961, Freyre escreveu

uma “Introdução à Segunda Edição” de Sobrados e Mocambos, na qual esclarecia certos

pontos mais obscuros daquele primeiro prefácio. Sua posição contrária aos “arroubos

nacionalistas” dos escritores de São Paulo era latente na medida em que afirmava que

“não descobrimos ainda passado regional brasileiro, de significado histórico,

inteiramente rebelde à definição sociológica pelo domínio ou pela presença do

complexo patriarcal (...) A generalização não escapa ao próprio passado Bandeirante.

Pois o Bandeirante, aparentemente desprendido de formas patriarcais de hierarquia, foi

um portador e um disseminador de valores rusticamente patriarcais”64.

A explicação para a posição de destaque de São Paulo ao findar o século XIX

estava baseada em uma “transferência de poder e de fausto patriarcais, do Norte do

açúcar para o Sul do café”. Certas “perturbações de clima” como as constantes secas,

                                                
62 As discordâncias dos intelectuais de São Paulo com relação às idéias de Gilberto Freyre existiam desde
a publicação de Casa Grande e Senzala, e podem ser compreendidas a partir do momento em que o tema
do livro “é o estudo integrado do complexo sócio-cultural que se construiu na zona florestal úmida do
litoral nordestino do Brasil, com base na monocultura latifundiária de cana-de-açúcar, na força de
trabalho escrava, quase exclusivamente negra; na religiosidade católica impregnada de crenças indígenas
e de práticas africanas; no domínio patriarcal do senhor de engenho, recluído na casa-grande com sua
esposa e seus filhos, mas polígamo, cruzando com as negras e as mestiças”. Este era o mundo presente em
regiões como a de Pernambuco, muito diverso do que existia em São Paulo, e que , por isso, segundo
Freyre, não havia participado da parte mais importante da formação cultural brasileira. Darcy
Ribeiro,”Gilberto Freyre – Uma introdução a Casa-Grande e Senzala”. In Ensaios Insólitos. Recife, p.82.
63 Gilberto Freyre, Sobrados e Mocambos – Decadência do Patriarcado Rural no Brasil. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1936, pp. 26 e 27.
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aliadas às perdas de mercado teriam “agido decisivamente sobre a transferência de

poder econômico e de poder político do Norte para o Sul do Brasil”65. Enfim, Gilberto

Freyre também afirmou na terceira edição do livro, que a cultura diferenciada surgida na

Colônia através do sistema patriarcal-escravocrata, essencial para a formação da Nação,

não fora consolidada pelas conquistas dos bandeirantes. Tal solidez só viria a acontecer

“à sombra das casas-grandes e dos sobrados patriarcais” do Nordeste açucareiro66.

Em meio às diferentes contribuições para a formação da cultura do Brasil que

separavam nitidamente as condições do Norte e as do Sul, algumas semelhanças ainda

poderiam ser apontadas, a começar pela existência das influências patriarcais em ambas

as sociedades. Ao relatar certas insubordinações dos membros da Câmara de Olinda,

Freyre chegou a afirmar em um dos capítulos de seu livro que “não precisamos aqui

relembrar a série de atos e manifestações as mais claras de insolência da Câmara de São

Paulo, no mesmo século XVII”67. Dessa forma, ele colocou lado a lado certas

características presentes nas descrições sobre a autonomia administrativa dos paulistas

com as revoltas dos membros das Câmaras de Pernambuco.

Todavia, saltavam aos olhos as profundas diferenças marcadas principalmente

entre as formas e métodos de construção das casas coloniais. Em São Paulo eram

“cobertas de capim e sapé (...) as primeiras casas-grandes, os primeiros sobrados, foram

um pouco mocambos na sua primeira fase”. No Nordeste, ao contrário, e principalmente

em Recife, existiam “estilos de vida mais europeus” com sobrados de residência

“construídos mais nobremente de tijolo ou de pedra com cal de marisco”68.

Outra questão que, segundo Gilberto Freyre, distanciava as características do

Norte com relação ao Sul, estava relacionada ao regime da economia de abastecimento.

Nas casas-grandes havia uma economia “privada e autônoma” que fazia do problema do

abastecimento de víveres “um problema de solução doméstica ou particular”, porém,

“tornou-se desprezível” o problema da alimentação da gente mais pobre que não tinha

relação direta com os engenhos ou mesmo os sobrados citadinos. Em São Paulo, tal

                                                                                                                                              
64 Gilberto Freyre, “Introdução à Segunda Edição”. In Sobrados e Mocambos – Decadência do
Patriarcado Rural e  Desenvolvimento do Urbano, Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1977,
5. edição, p. LXXVII.
65 Idem, pp. CV e CVI.
66 Gilberto Freyre, Sobrados e Mocambos – Decadência do Patriarcado Rural e Desenvolvimento do
Urbano. 3. edição, Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1961, p. LXI.
67 Gilberto Freyre, Sobrados e Mocambos, op. cit. [ edição de 1936 ], p. 48. Outras aproximações foram
realizadas, como por exemplo, a utilização dos mesmos métodos destrutivos de cultivo agrícola, apesar da
falta de fixidez notada em São Paulo, algo que era característico do Nordeste. Idem, pp. 53 e 167.
68 Ibid., pp. 193, 194 e 205.
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problema teria sido “talvez menos angustioso que no Norte do Brasil (...) por não haver

sido nunca tão intensa a monocultura – pelo menos nos tempos coloniais”69. Ao menos

tal diferenciação apresentava mais vantagens para Sul do que para o Norte.

Essa questão do abastecimento foi apresentada por Alfredo Ellis Junior e por J.

P. Leite Cordeiro em alguns trabalhos posteriores, datados da segunda metade da década

de 1940. Outro fator de comparação entre São Paulo e Pernambuco constante nos dois

autores citados está relacionado às análises sobre o papel de São Paulo na dominação

Holandesa em Pernambuco e as influências desta para com a economia paulista. Já

indicamos como várias questões presentes até a década de 1930 continuaram a ter

destaque nos escritos de autores da década seguinte; uma delas era a questão do papel

da história de São Paulo fornecendo elementos para a sua pujança no futuro.

Em 1945, Alfredo Ellis publicou Capítulos de História Psicológica de São

Paulo, livro no qual repetiu suas idéias e esquemas iniciais. O fator de isolamento do

Planalto de Piratininga resultava na mesma descrição apresentada por Gilberto Freyre

sobre a auto-suficiência, já que os paulistas produziam “cereais, tais como o trigo, o

milho (...) e o arroz, além da cana, da uva, do algodão, da paina, da carne, etc (...) o

Planalto nada exportava além de ‘peças’ de escravos ameríndios” para o Nordeste70.

Vale ressaltar que a questão da miscigenação em São Paulo também constituía,

nos escritos de Alfredo Ellis, um fator de diferenciação com o Nordeste através da

oposição “mameluco – mulato”. Para Ellis existia um “processo de branqueamento” que

realçava essa diferença tornando “a população paulista mais rica, mais culta (...)

deixando as do Norte a perder de vista”, acentuado principalmente após o início da

imigração italiana. Contudo, segundo John Monteiro, a questão do valor da

miscigenação indígena para a formação da população de São Paulo tornou-se um

incômodo diante do determinismo econômico e do apresamento indígena. “Como

explicar a presença de tão elevado número de escravos índios entre os democráticos e

auto-suficientes policultores paulistas ? (...) A solução para Ellis (...) foi a de transferir

(...) estes cativos diretamente do ‘império teocrático-jesuítico’ para os engenhos do

Nordeste que, em decorrência das invasões holandesas, careciam de escravos”71.

A pequena propriedade, ao contrário do latifúndio monocultor, proporcionava a

existência de uma infinidade de produtos, além de “gerar a democracia” e “dar à região

                                                
69 Ibid., pp. 172 e 174.
70 Alfredo Ellis Junior, Capítulos de História Psicológica de São Paulo. São Paulo: Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras, Boletim LIII, 1945, p. 31.
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características particulares e diferentes das zonas que estavam em contato mais assíduo

com a Metrópole”, como, por exemplo, Pernambuco72.

Apesar de tantas vantagens e culturas produzidas, ainda era a idéia de “pobreza”

que prevalecia para São Paulo, vivendo “isolado em suas agruras geográficas e na sua

pobreza a descer gentio. O Norte, muito mais lusitanizado, com um intercâmbio muito

mais amiudado e serrado com a metrópole, não tinha o menor interesse pelas colônias

sulinas. Estas vegetavam na miséria dos abandonados!”73. Devido ao fato de que existia

essa condição dos paulistas estarem abandonados e servirem apenas enquanto

fornecedores de índios aos engenhos do Nordeste, “daí [ viria ] a explicação lógica,

clara e absoluta de porque o Sul não se preocupou (...) com os tormentos que a

ocupação batava trazia sobre o opulento e densamente povoado Norte”74.

Portanto, enquanto os holandeses estivessem em Pernambuco, os senhores de

engenho das regiões nordestinas que não estavam sobre o domínio do estrangeiro

poderiam adquirir escravos somente através do apresamento indígena de São Paulo.

Dessa forma, para Ellis existia uma “indiferença Planaltina” quanto a “invasão

holandesa” em Pernambuco devido às vantagens econômicas existentes na situação.

Muito ao contrário dessa interpretação, J. P. Leite Cordeiro publicou em 1949

um estudo intitulado São Paulo e a invasão holandesa no Brasil, na qual afirmava que

“os paulistas não permaneceram indiferentes à invasão”75. Citando diversas fontes,

como as Atas da Câmara, Registros Municipais e Cartas de oficiais da Coroa, Cordeiro

documentou os pedidos e o envio de diversas expedições de São Paulo para

Pernambuco durante o domínio holandês. Este autor considerava as idéias de Ellis

Junior sobre tal desinteresse “extremadas”76, e, baseado na leitura de Roberto Simonsen,

acreditava que o número de índios enviados ao Nordeste era apenas  30% do resultado

do apresamento, contra os 70% indicados por Ellis. Portanto,

                                                                                                                                              
71 Jonh Manuel Monteiro, “Caçando com gato...”, op. cit., pp. 86 e 87.
72 Alfredo Ellis Junior, Capítulos de História Psicológica de São Paulo, op. cit., pp. 34 e 35.
73Alfredo Ellis Júnior, Capítulos de História Social de São Paulo. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1944, p. 477. Apesar de tantas disparidades constatadas, também para Ellis, da mesma forma do
que para Freyre, algumas semelhanças poderiam ser notadas entre as duas regiões. Segundo o historiador
paulista, havia apenas “um laço único a prender esse opulento Norte açucareiro ao Sul miserável, além do
idioma comum; era a identidade de religião. Ambas essas partes da comunidade luso-brasileira rezavam
pela mesma cartilha religiosa. Por outro lado a economia não participava dessa identidade”. Idem, p. 476.
74 Idem.
75 J. P. Leite Cordeiro, São Paulo e a invasão holandesa no Brasil. São Paulo, 1949, p. 51.
76 Idem, p. 52.
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se os lusos ficaram impedidos de fazer o tráfico africano, foram, porém, substituídos,

em parte, nessa atividade, pelos flamengos conforme vimos na documentação que

transcrevemos atrás. E se o nordeste assim se abastecia de braços, o domínio batavo no

Atlântico não poderia ter incrementado tanto o bandeirismo de apresamento77.

Diante dessas constatações, entrava “uma ponderação plausível e muito aceitável

de Roberto Simonsen quando acentuou não ser a importação africana suficiente para

abastecer o Nordeste que necessitou então de um abastecimento suplementar obtido

com índios apresados pelos bandeirantes paulistas”78. Ao constatar que o sucesso

econômico do apresamento com relação à dominação holandesa não era tão geral

quanto Ellis supunha, Cordeiro voltou a argumentar que “São Paulo não enviou maior

auxílio armado ao nordeste porque a Capitania de São Vicente não podia ficar

desguarnecida, à mercê de um ataque flamengo”, já que o autor conseguira provar,

também via documentação, que os holandeses estiveram em certos momentos

navegando próximo à costa vicentina. Enfim, a imagem em destaque de São Paulo na

história do Brasil prevalecia no livro de J. P. Leite Cordeiro, já que “São Paulo,

magnânimo e grandioso como sempre [ grifo nosso ], juntou o sangue de seus filhos às

glórias de André Vidal de Negreiros, de Henrique Dias e de Felipe Camarão79”.

É interessante notar que diante das idéias do autor sobre a valorização de São

Paulo frente à formação da nação, o capítulo sobre “A Capitania de São Vicente e o

abastecimento de víveres e fornecimento de barcos ao Nordeste” compreende um estudo

à parte. Diante do “paupérrimo sul”, surgem descrições de “grandes cópias de gêneros

alimentícios” enviados ao Nordeste80. São constantes as citações de diversos

documentos, como em uma carta dos Documentos Históricos, reivindicando o

“lançamento de todo o gênero de mantimentos que naquela terra se produzem, em

                                                
77 Ibid., p. 72. Cordeiro citou a obra de Roberto Simonsen, História Econômica do Brasil, vol. I, p. 325.
Segundo o economista, havia um cálculo de 300.000 para o número de peças apresadas em São Paulo
durante o período da Invasão holandesa em Pernambuco.
78 Ibid., p. 75.
79 Idem, Ibidem.
80 Ibid., pp. 59 e 194. Em trabalho anterior, discutimos como esse contraste de imagens entre a “pobreza
geral” de São Paulo e a existência de grande quantidade e qualidade de produtos cultivados no Planalto
estava presente nas obras de Afonso de Escragnolle Taunay, Alfredo Ellis, Alcântara Machado, Belmonte
e Cassiano Ricardo, entre outros. As perspectivas políticas de tais autores podem explicar a existência de
ambas as imagens – abundância de víveres e pobreza -, já que, principalmente pelo fato de serem pobres,
porém corajosos, os habitantes de São Paulo eram agraciados por qualidades mais relevantes encontradas
em seu caráter. Vide Milena Fernandes Maranho, A Opulência Relativizada, op. cit., pp. 26 a 32.
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quantidade bastante a carregar todas as embarcações que ali houver” para abastecer a

Bahia e outras regiões, fontes que Cordeiro não se cansa de utilizar81.

Mesmo a partir de tantas evidências, o autor não conseguiu e nem pretendeu

desmistificar a idéia de “pobreza geral” existente nos moinhos de São Paulo seiscentista

em comparação com os engenhos de Pernambuco. Essa lacuna pode ser compreendida

já que J. P. Leite Cordeiro ainda acompanhava a tendência dos autores anteriores a ele,

como o próprio Ellis Júnior, ao exaltar as características de “força” e “destreza” dos

paulistas, devido ao interesse em buscar as aptidões de São Paulo para comandar a

nação ao final dos anos 1940. Interesse justificado pelas relações existentes entre o autor

e diversos Institutos Históricos e Genealógicos dos quais o mesmo era membro82.

Assim, tentamos mostrar como os binômios “rico e pobre” para Pernambuco e

São Paulo coloniais perpassaram a historiografia durante muitas décadas, mesmo com a

existência de indícios que poderiam modificar essas posições. Sabemos que existem

muitas diferenças entre a economia dessas regiões; todavia, já indicamos que as mesmas

devem ser compreendidas segundo contextos próprios nos quais estavam inseridas.

Maria Beatriz Nizza da Silva realizou um balanço sobre as “inovações e

modismos” na historiografia do Brasil Colonial durante a década de 1980 e início dos

anos 1990. Para ela, a História Econômica estava apresentando uma modificação

baseada no interesse dos historiadores não mais pelo “grande comércio transatlântico”,

mas sim pelas “formas de abastecimento” das diversas regiões83. John French havia

apresentado a mesma percepção, ao afirmar que “a maioria dos historiadores, tanto do

período colonial como do moderno, têm concentrado sua atenção no fenômeno das

economias de exportação”. Ao contrário, o seu ensaio pretendia “contribuir para uma

melhor compreensão das comunidades agrícolas de subsistência”84.

Ao estudar a “São Paulo colonial” entre o final do século XVI e o primeiro

quartel do XVII, French visava desmistificar a imagem de “uma economia auto-

                                                
81 J. P. Leite Cordeiro, op. cit., p. 196.
82 Idem. Na capa do livro, após o nome do autor, há a seguinte informação: “Dos Institutos Históricos e
Geográficos Brasileiro, de São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia, e de Santos; das Sociedades de
Geografia de Lisboa e Brasileira, do Instituto de Coimbra, do P. E. N. Clube do Brasil, do Instituto
Genealógico Brasileiro, do Centro de Ciências, Artes e Letras de Campinas e da Associação Brasileira de
Escritores”. Tamanha lista de filiações do autor sugere contato com historiadores de algumas Instituições
e a possível influência de seus escritos sobre as idéias de J. P. Leite Cordeiro.
83 Maria Beatriz Nizza da Silva, “História do Brasil Colonial: Inovações e Modismos”. In Sociedade
Brasileira de Pesquisa Histórica ( SBPH ). Florianópolis, 1993, p. 21.
84 John D. French, “Riqueza, Poder e Mão-de-obra numa economia de subsistência: São Paulo, 1565 –
1625”. In Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, São Paulo: Arquivo Municipal, janeiro / dezembro
1982, vol. 195, p. 79.
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suficiente e até mesmo autárquica, tendência esta reforçada pela visão distorcida de São

Paulo através do prisma da rica economia do açúcar do nordeste brasileiro”85. Para este

brasilianista, ao examinar valores encontrados nas duas regiões, “a grande disparidade

entre São Paulo e as regiões do açúcar torna-se evidentemente clara”. Contudo, “uma

comparação de paulistas e plantadores de açúcar entre si é enganosa” já que, para esses

“paulistas”, “a vida em São Paulo podia não parecer tão pobre ou atrasada”86.

A partir da leitura de diversos documentos, John French chegou à conclusão de

que “o ponto mais importante no estudo das hierarquias sociais não é o nível absoluto

da riqueza em questão, mas sua distribuição dentro do universo social específico a ser

estudado”87. Este é o ponto que temos defendido em nossas hipóteses, a compreensão

dos níveis econômicos de vida das diversas regiões do complexo colonial português

mediante a complexidade e a especificidade de cada universo social estudado, no caso

os universos pertencentes às regiões de São Paulo e de Pernambuco coloniais.

Os estudos mais recentes de Laura de Mello e Souza indicaram a existência de

certa construção de imagens detratoras elaboradas para os habitantes de São Paulo por

escritos contemporâneos, logo após a descoberta das Minas ao final do século XVII.

Tais escritos existiam devido ao fato de que “o ouro prenunciava desastres e

catástrofes”88, impondo sobre o interior um controle à primeira vista difícil de efetivar.

A elaboração de escritos que comparavam São Paulo e Pernambuco a partir do perigo e

da fugacidade do ouro, ao contrário da segurança e da tradição da agricultura para o

melhor aproveitamento da economia colonial, indicam os primórdios de imagens

elaboradas desde o início do século XVIII. Imagens que terminaram por propagar a

idéia de “riqueza versus pobreza” para Pernambuco e São Paulo coloniais, mesmo que

originalmente ela não fosse mencionada de forma direta nesses escritos.

Mello e Souza compreendeu os motivos existentes para a elaboração das idéias

do “norte agricultor” contra o “sul minerador” no início do século XVIII. Do mesmo

modo, certos autores como Kátia Abud e Ilana Blaj compreenderam o porquê da

elaboração de diversas imagens sobre os paulistas na historiografia. Tais imagens ora

pautavam-se pela “legenda negra” dos jesuítas – uma degradação existente devido à

contrariedade pelo apresamento indígena – ora pela “legenda dourada” dos

                                                
85 Idem.
86 Ibid., pp. 83 e 84.
87 Ibid., p. 84.
88 Laura de Mello e Souza, “A conjuntura crítica no mundo luso-brasileiro de inícios do século XVIII”.
São Paulo: 2001, p. 1 [ exemplar mimeografado ].
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genealogistas, que escreveram seus livros a fim de recuperar a “degradação inaciana”

feita durante o século XVII aos sertanistas de São Paulo89.

A nosso ver, não poderíamos esquecer os estudos realizados visando uma

construção de imagens sobre São Paulo e Pernambuco em conjunto, realizados entre o

final do XIX e a primeira metade do XX. Construção relacionada às disputas pelo poder

e às idéias referentes à importância das diferentes regiões para a formação da Nação,

muitas vezes baseadas na leitura da documentação de época, mas que utilizavam as

informações dessas fontes conforme seus próprios interesses.

Dessa forma, segundo Mello e Souza, “são tantas as imagens construídas sobre

os paulistas ao longo dos séculos que o historiador se desconcerta”90. Pensamos que é

necessário, além de compreender os bastidores de tantas construções, desvendar os

papéis que essas regiões apresentavam enquanto parte da empresa colonizadora de

Portugal. Além disso, também é imprescindível desvendar a importância de

Pernambuco e de São Paulo enquanto palco de atuação dos colonos em seus interesses

particulares, por vezes pouco relacionados aos da Coroa. Questões que apresentamos

nos próximos capítulos, tendo em vista a leitura de muitas das mesmas fontes utilizadas

desde o século XIX para a elaboração de todas essas imagens descritas.

      

                                                
89 Cf. Katia Maria Abud, O sangue intimorato e as nobilíssimas tradições – a construção de um símbolo
paulista: o bandeirante. São Paulo, tese de doutorado - FFLCH / USP, 1985 e Ilana Blaj, op. cit.
90 Laura de Mello e Souza, “Vícios, Virtudes e sentimento regional: São Paulo, da lenda negra à lenda
áurea”. São Paulo: 2001, p. 2. [ exemplar mimeografado ]
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A história comparada e o Império Português

A História deve incomodar, e a História que incomoda é aquela que explica, que

produz o inteligível, que constrói seus objetos, se interroga sobre a pertinência de seus

conceitos e verifica a validade de suas hipóteses. Enfim, para melhor caracterizar o seu

ofício, basta que o historiador tente colocar claramente os problemas que ele concebe.

A partir dessas idéias, em novembro de 1979 André Burguière publicou um

artigo que visava apresentar os novos problemas enfrentados pela história e os

historiadores após cinqüenta anos da fundação da École des Annales. Segundo o autor, o

maior problema, ao menos no contexto da França desse período, era a vulgarização dos

propósitos e métodos dos historiadores. Para ele, a história estava sendo transformada

numa “figura de turismo, ela oferece praias paradisíacas, ela convida à identificação

nostálgica. Ela foge do presente, ao invés de interrogá-lo e de se interrogar a partir de

questões que ele ( o presente ) sugere. Esta história não é a que defendemos”91. Com

estas últimas palavras, ao evocar as premissas essenciais da criação da revista Annales

d’Histoire Économique et Sociale em 1929, Burguiére retomou a questão de se

compreender o presente pelo passado, a qual constituiu uma das principais motivações

para Marc Bloch escrever a obra que Lucien Febvre considerava como “um livro de rara

qualidade: uma das jóias da biblioteca estrasburguesa da Faculdade de Letras, que ele

praticamente inaugurou. Muitas vezes disse a Bloch que aquela era uma das peças de

sua obra da qual eu mais gostava”92.  Era a obra intitulada: Os Reis Taumaturgos.

Nessa pesquisa, Bloch pretendia responder algumas questões relacionadas com

hipóteses formuladas por cientistas sociais até 1924, ano da edição do livro, sobre as

relações existentes entre os líderes políticos e as massas. O que originou tal interesse foi

                                           
91 André Burguière, “Les Annales, 1929 - 1979 – La naissance des Annales”. In  Annales, Économies,
Sociétés, Civilisations, Armand Colin, n.6, nov. dez. 1979, p. 1344. Burguière estava inserido em um
debate que envolvia outros historiadores de uma mesma vertente historiográfica à qual ele pertencia; a
chamada Nouvelle Histoire ou a “terceira geração” da École des Annales. Na verdade, seu colega Jacques
Le Goff escrevera um artigo no ano anterior explicando o sucesso que a Nouvelle Histoire tinha em meio
ao grande público a partir de programas de televisão e do esgotamento de livros sobre história nas
editoras francesas. É certo que a História nunca havia alcançado o grande público na França até aquela
época, e, para Le Goff, as razões seriam claras: a Nouvelle Histoire era uma herdeira direta dos méritos
dos Annales. As críticas elaboradas desde 1978 com a publicação dessas idéias em um dicionário que
tinha por objetivo “dar a conhecer a um vasto público as mais modernas orientações da história” foram
respondidas dez anos depois, em uma reedição da obra. Para mais informações sobre esse debate, vide
Jacques Le Goff, “Uma ciência em marcha, uma ciência na infância”. In Jacques Lê Goff ( et alii ) A
História Nova, São Paulo: Martins Fontes, 1988. Vide também François Dosse,  A História em Migalhas
– Dos Annales à Nova História. Campinas: Editora da Unicamp, 1994 [ 1 º Edição Francesa 1987 ].
92 Lucien Febvre, “Febvre, in memorian de Marc Bloch. Lembranças de uma Grande História”. In Carlos
Guilherme Mota ( org. ) Febvre – História, São Paulo: Editora Ática, 1978, p.158.



47

a derrubada da monarquia na então URSS, pois, para esses cientistas, as relações

existentes entre o povo russo e o Czar estavam baseadas na religião e na ideologia. A

discussão nas ciências sociais estava sendo realizada no sentido de atribuir ao homem

uma necessidade psicológica de estabelecer esse tipo de relacionamento ideológico e

religioso com seus líderes, o que faria parte da própria essência humana.

Todavia, Marc Bloch pretendia especificar que essa relação existente entre os

homens e seus líderes era antes de tudo histórica e específica de cada época, nada

relacionada a uma “essência humana”93. Para atestar sua tese, Bloch estudou uma faceta

do poder das monarquias francesa e inglesa e suas transformações no decorrer do

tempo: a cura das escrófulas realizada pelo toque das mãos dos reis taumaturgos da

França e da Inglaterra em seus súditos entre os séculos XII e XIX. Este tema era até

então negligenciado nas obras de história tradicionais e demonstrava uma nova forma de

se analisar a história política dos países mencionados, baseada em um tema original e

nas questões que o próprio presente apresentava naquele momento. A História

Comparada constituía o mote metodológico utilizado por Bloch para demonstrar que

[ as ] grandes idéias comuns a toda ou a quase toda humanidade evidentemente

receberam aplicações diversas, de acordo com os lugares e as circunstâncias (...)

Portanto, procuremos retraçar em toda a sua complexidade o movimento de crenças e de

sentimentos que, em dois países da Europa ocidental, tornou possível a instalação do

rito do toque. Os reis da França e da Inglaterra puderam tornar-se médicos milagrosos

porque já eram, havia muito tempo, personagens sagradas94.

Para afirmar a viabilidade de se comparar o toque das escrófulas especificamente

na França e na Inglaterra, Bloch demonstrou, através de documentos datados de 1340,

pontos de aproximação entre as crenças e os ritos dos dois países.

Durante a Guerra dos Cem Anos, em um momento de lutas dinásticas entre

França e Inglaterra, os reis rivais procuravam alianças em todas as partes da Europa.

Segundo um embaixador do Rei Eduardo III que estava em visita aos venezianos, este

rei inglês havia mandado uma carta a “ ‘Felipe de Valois, que se diz rei da  França’ ”

para tentar decidir entre ambos, sem guerra, a questão da disputa de tronos. Segundo

                                           
93 As informações referentes à conjuntura de idéias relacionadas à elaboração da obra Os Reis
Taumaturgos por Marc Bloch foi oferecida pela Prof ª Dr ª Izabel Andrade Marson em curso ministrado
durante o primeiro semestre de 1996 no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP,
intitulado “Annales: Reflexões sobre as origens e os paradigmas de uma ‘escola’ ”.
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palavras do embaixador, ao reproduzir um trecho da carta,  “ ‘se Felipe de Valois fosse,

como ele afirmava, o verdadeiro rei da França, que ele o demonstrasse expondo-se a

leões famintos, pois os leões jamais ferem um verdadeiro rei; ou que realizasse o

milagre da cura de doentes, como costumam realizar os outros verdadeiros reis’ ”95.

Bloch acreditava que o embaixador tivesse inventado essa estória da carta

trocada entre os reis para seduzir os venezianos, aos quais procurara em busca de

alianças. Na verdade, não há vestígios da existência dessa carta no dossiê das

negociações anglo-francesas. Mesmo assim, a importância da imagem de “rei

taumaturgo” imperava na mente e nas vidas daquelas pessoas, por isso era essencial

citar essa estória diante de possíveis aliados. O estudo do tema sobre o poder de cura

dos reis foi considerado por Bloch enquanto uma análise de história política, apesar de

ter sido mencionado muitas vezes na historiografia enquanto apenas uma anedota96.

Enfim, Marc Bloch explicou que “este ensaio de história política precisou tomar

a forma de um ensaio de história comparada, tanto porque a França e a Inglaterra

tiveram ambas reis-médicos quanto porque a idéia da realeza maravilhosa e sagrada foi

comum a toda Europa Ocidental”97. O que não queria dizer que a comparação deveria

ser feita apenas a fim de igualar as condições de ambos os países, pelo contrário, ela

também seria realizada para encontrar as especificidades e as diferenças de cada um.

Apesar de não ter elaborado um capítulo ou item específico sobre o método

comparativo a ser utilizado em sua obra sobre a cura das escrófulas, Bloch citou

algumas frases referentes ao uso do método. Entre elas, afirmou que “o método

comparativo é extremamente fecundo, mas desde que não saia do geral; não pode servir

para reconstituir os detalhes”98. Esta frase constituiu a semente de uma acurada reflexão

elaborada quatro anos após a publicação de Os Reis Taumaturgos. Na ocasião, Bloch

referiu-se longamente ao comparatismo quando participava de um congresso. Para

Febvre, este fora um “notável discurso” no qual as idéias do “mestre historiador”

envolviam regras que o lingüista Antoine Meillet havia formulado sobre o assunto99.

Dessa forma, em agosto de 1928 houve em Oslo o “Congresso Internacional das

Ciências Históricas”, e a conferência ministrada por Bloch na ocasião foi publicada

                                                                                                                               
94 Marc Bloch, Os Reis Taumaturgos – O caráter sobrenatural do poder régio França e Inglaterra. São
Paulo: Companhia das Letras, 1993 [ 1. edição 1924 ], p. 70.
95 Idem, p.41.
96 Ibid, pp.42 e 43.
97 Ibid, p.45.
98 Ibid., p. 69.
99 Lucien Febvre, “Febvre in memorian de Marc Bloch...”, op. cit., p. 160.
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quatro meses depois na Revue de Synthèse Historique. Mais tarde, na década de 1960,

foram reunidos uma série de artigos e escritos publicados por Bloch em várias revistas.

A obra em dois volumes obteve o título de Mélanges Historiques, e foi através dela que

tivemos acesso a este exemplar único de longa reflexão sobre o método comparativo; o

artigo “Pour une Histoire Comparée des Sociétés Européennes”100.

Bloch denominou o método de História Comparada enquanto “uma das

necessidades mais urgentes que se impõem atualmente aos estudos históricos”. No

entanto, afirmou que não descobrira tal método e que não havia nada a inventar porque

o mesmo apresentara suas provas há muito tempo em outros estudos. Apesar de já ter se

constituído como ferramenta de trabalho para outras ciências, Bloch pensou ser

necessário precisar sua utilização “do ponto de vista próprio dos historiadores”101. Para

isso, designou em seu artigo quais os tipos de sociedades a serem comparadas e de que

maneira esse método deveria ser utilizado em História. Assim, seria necessário

escolher, entre muitos meios sociais diferentes, dois ou mais fenômenos que parecem,

em um primeiro olhar, apresentar certas analogias entre eles (...) constatar as

semelhanças e as diferenças, e na medida do possível, explicar uns e outros. Dessa

forma, duas condições são necessárias para que exista, falando de forma histórica, a

comparação: uma certa similitude entre os fatos observados (...) e uma certa diferença

entre os meios onde eles são produzidos102.

Com exemplos referentes às diversas situações presenciadas na realeza francesa

e inglesa, tendo em vista seu vasto conhecimento sobre o tema já exercido em Os Reis

Taumaturgos, Bloch explicitou com exemplos toda a teoria apresentada. Ele indicou

como em dois países tão próximos e aparentemente com várias similitudes, poderíamos

encontrar certos aspectos nada parecidos. Bloch também procurou em outras disciplinas

exemplos da utilização do método comparativo, como a busca pelas características

originais das diferentes línguas.  Dessa forma, a comparação mostrava para ele a

                                           
100 Charles-Edmond Perrin, “Préface”. In Mélanges Historiques, Paris: Bibliothèque Générale de l’École
Pratique des Hautes Études, 1963, p. VII.
101 Marc Bloch, “Pour une histoire comparée des sociétés européennes”. In Mélanges Historiques, Paris:
Bibliothèque Générale de l’École Pratique des Hautes Études, 1963, pp. 16.
102 Idem, p.17. A História Comparada sempre esteve presente nas reflexões de Bloch. Assim, podemos
notar como o historiador relembrou e reafirmou o método, ao escrever, em 1944, que “na base de quase
toda crítica inscreve-se um trabalho de comparação. Mas os resultados dessa comparação nada têm de
automático. Ela conduz, necessariamente, à revelação tanto de semelhanças como de diferenças”. Marc
Bloch, Introdução à História. Lisboa: Publicações Europa-América, sd., p. 99. Este livro constitui a
tradução em Portugal do título original Apologie pour l’histoire ou Metier d’historien.
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existência de problemas, o que já seria um grande serviço, pois “não há nada mais

perigoso (...) do que a tentação de considerar tudo enquanto algo natural”103.

Da mesma forma em que Bloch construiu seus argumentos no artigo em questão,

apresentando a teoria, indicando o procedimento e provando com exemplos, também

nós agimos de forma semelhante. Nesta pesquisa, a elaboração de uma análise de

história comparada entre São Paulo e Pernambuco coloniais, realizada nos moldes

acima propostos, está baseada nas descrições metodológicas efetuadas por Bloch.

Portanto, tendo em vista a citação compilada de seu artigo, podemos dizer, com respeito

aos nossos estudos, que as analogias necessárias às duas sociedades por nós escolhidas

são caracterizadas pela existência da mesma colonização portuguesa e pela localização

em um mesmo espaço geográfico que chamamos América Portuguesa.

Também é necessário sublinhar em nossas análises a maneira pela qual o método

foi utilizado de forma mais eficaz. Assim, a existência de diferenças e de semelhanças

entre as duas sociedades, ou entre as regiões onde elas se encontravam, fica evidente

mediante a constatação, primeiramente no caso das diferenças, dos aspectos econômicos

presentes em São Paulo e em Pernambuco, ou seja, da diversidade entre o cultivo de

mantimentos, por um lado, e a monocultura do açúcar, por outro. Quanto às

semelhanças, podemos indicar os aspectos sociais atestados nessas regiões citadas, já

que os interesses e as intenções dos colonos em geral pouco se modificavam, ao menos

quando se tratava de galgar posições sociais e melhorar a aquisição de lucros.

É importante ressaltar a identificação de analogias entre os pré-requisitos

metodológicos da citação do artigo de Bloch e os pressupostos de nossos estudos. A

similitude que marca os fatos observados pode ser descrita através de uma mesma busca

empreendida; a busca pelo desvendamento dos papéis das duas sociedades diante do

Império Colonial Português, tendo em vista os significados de seus níveis de vida.

Enfim, a diferença entre os meios analisados pode ser facilmente constatada.

Basta lembrarmos a paisagem econômica de cada região a ser analisada: uma marcada

pelo açúcar, o comércio externo e a escravidão africana; e outra marcada pelo trigo, o

comércio local e o apresamento indígena. Mesmo com tal paisagem, é necessário

salientar que não deixamos de lado o fato de que essas características não eram

imutáveis, e tampouco generalizantes, tanto para Pernambuco quanto para São Paulo.

                                           
103 Marc Bloch, “Pour une histoire comparée des sociétés européennes”, op. cit., p. 34.
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Tendo em vista as primeiras indicações de Marc Bloch, cuidamos para que

nossos objetos de estudo fossem refletidos e testados segundo nossas hipóteses. Assim,

analisamos alguns aspectos econômicos e sociais das regiões citadas buscando situá-las

em contextos e papéis específicos no Império Colonial Português, de acordo com uma

comparação que refletisse a existência de certo encadeamento entre suas atribuições.

Ainda segundo o artigo de Bloch, há duas aplicações diversas para o método

comparativo, as quais podem levar a resultados característicos. No primeiro caso, as

sociedades escolhidas devem estar separadas no tempo e no espaço, sendo que as

analogias observadas nessas sociedades, entre este ou aquele fenômeno, não podem ser

explicadas nem por influências mútuas e nem por alguma comunhão de origem. O

segundo tipo de aplicação do método diz respeito ao estudo paralelo de duas sociedades

vizinhas e contemporâneas, com grande influência uma sobre a outra e que remontam a

uma origem comum. Para o autor, este segundo exemplo, o qual reflete uma análise

limitada pela proximidade ou pelas origens comuns, é, de fato, o mais rico.

Por isso, Bloch aconselhou a comparação entre “sociedades sincrônicas,

próximas umas das outras no espaço” e com várias fontes ou origens comuns104. Um

dos pontos mais importantes a ser observado nessas sociedades vizinhas é o

discernimento das influências exercidas por elas umas sobre as outras. Segundo Bloch,

nessa busca, ao lado da descoberta de analogias seria possível descobrir diferenças105.

No caso de se comparar Pernambuco e São Paulo coloniais, suas sociedades se

encaixam perfeitamente no segundo exemplo citado, aquele que seria mais adequado

para a melhor efetivação do método comparativo. O espaço e o tempo em estudo são os

mesmos, além disso, os fatos acontecidos no Império Colonial Português apresentavam

efeitos importantes para as duas regiões. As influências exercidas em ambas as

sociedades também foram constatadas, através dos movimentos de comércio, leis e

ordens reais referentes à economia e à sociedade coloniais. Quanto à questão referida

por Bloch sobre a necessária existência de influências dos grupos a serem comparados

uns sobre os outros, elas foram demonstradas, entre outros aspectos, principalmente

através das conseqüências que a descoberta do ouro no início da década de 1690 trouxe

não só para as regiões de São Paulo e de Pernambuco, mas para todo o Império.

Nesse sentido, lembremos que até o ano de 1709 as regiões que hoje

compreendem São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina

                                           
104 Idem., pp.18 e 19.
105 Ibid, pp. 22 e 23.
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estavam sob a jurisdição da Capitania do Rio de Janeiro106. Situação que, como

retomaremos mais adiante, teve início nos primeiros anos da década de 1640.  Neste

momento em especial, as Capitanias que congregavam as regiões acima citadas foram

agrupadas para constituir a recém criada “Repartição do Sul”, após uma experiência

semelhante no início do século XVII107. No mesmo ano de 1709, a Capitania de São

Vicente foi vendida pelo capitão donatário - o Marquês de Cascais - para a Coroa pelo

preço de 40 mil cruzados108. Naquele momento, foi criada a “Capitania de São Paulo e

das Minas do Ouro” em separado do Governo do Rio de Janeiro e com jurisdição sobre

quase toda a antes denominada “Repartição do Sul”. Em 1720, a “Capitania das Minas

Gerais” foi finalmente apartada da mencionada “São Paulo e minas do ouro”.

Enfim, importa ressaltar que antes e após este meio tempo, o deslocamento de

livres e de escravos para as Minas fez com que a economia do Nordeste sofresse com a

queda da produção. São Paulo, por sua vez, e segundo a análise da documentação,

passou a produzir ouro, isso fez com que a fiscalização e a preocupação da Coroa com

seus domínios americanos aumentassem, e todos sentiram seus efeitos.

É interessante notar, ainda com relação às explicações de Bloch sobre o método

comparativo, a questão da preocupação com as origens comuns das diferentes

sociedades a serem analisadas. Em sua obra do início da década de 1940, Apologie pour

l’histoire, Bloch preocupou-se com o que chamou de “o ídolo das origens”. Podemos

compreender sua preocupação com as origens comuns que as sociedades a serem

comparadas poderiam apresentar, já que, para ele, o “ídolo” se referia a pensar nessas

origens enquanto apenas “o que basta para explicar”109. No caso da comparação entre as

sociedades coloniais, suas origens em comum não eram suficientes para explicar as

semelhanças e as diferenças existentes, mas constituíam pré-requisitos para seu estudo.

Apesar de considerar o método comparativo importante para decifrar fenômenos

gerais a partir de causas específicas e relacionadas aos objetos analisados, Bloch

                                           
106 Antônio Barreto do Amaral, Dicionário de História de São Paulo. São Paulo: Governo do Estado,
1980, p. 109. É interessante notar que em 1624 um bisneto de Pero Lopes de Souza - filho de Martim
Afonso de Souza e segundo donatário da Capitania de São Vicente – apossou-se das vilas de Santos, São
Paulo e São Vicente que pertenciam à Condessa de Vimieiro, neta de Martim Afonso, a qual ordenou que
Itanhaém passasse a ser a cabeça da então chamada Capitania de Itanhaém. Em 1679, Francisco Luís
Carneiro de Souza,  neto da Condessa de Vimieiro, reivindicou “tudo quanto pertencia aos herdeiros de
Martim Afonso” e a Capitania de Itanhaém foi re-anexada à Capitania de São Vicente. Cf. pp. 111 e 112.
107 István Jancsó ( orientador ), Cronologia de História do Brasil Colonial ( 1500 – 1831 ).  São Paulo:
Departamento de História, FFLCH / USP, 1994, cf. pp. 74 e 94.
108 Antônio Vasconcelos de Saldanha, As capitanias do Brasil: Antecedentes, desenvolvimento e extinção
de um fenômeno atlântico. [ 1 º Edição 1992 ] Lisboa: Comissão Nacional para as comemorações dos
descobrimentos portugueses, 2001, p. 137.
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reconheceu a importância dos estudos monográficos locais e de sua comparação a fim

de facilitar a compreensão desses mesmos fenômenos. Um exemplo indicado por ele

para constatar a valorização das monografias locais se relacionava à questão da

formação dos Estados europeus, a qual poderia ser decifrada a partir de um estudo de

História Comparada utilizando diversos estudos locais realizados para cada país110.

Na verdade, as características que em um primeiro momento poderiam ser

classificadas enquanto apenas “problemas locais” nas Monografias, serviriam, segundo

o método comparativo, para realizar relações mais amplas com outras sociedades.

Relações realizadas tendo em vista ou as divergências fortemente marcadas, ou a

constatação de causas comuns para problemas diversos encontrados nessas sociedades.

Um equívoco referente à utilização do método em questão foi esclarecido por

Bloch; era um mal entendido com o uso da comparação em História. Segundo o autor,

freqüentemente se crê que ao utilizar esse método não há outro objeto a ser perseguido

do que as semelhanças entre o que está sendo comparado. Porém, justamente ao

contrário, para Bloch há um “interesse especialmente vivo com relação à percepção das

diferenças, as quais são originais ou resultam de caminhos divergentes, consideradas de

um mesmo ponto de partida”. Esse interesse determina “que dois objetos não são

                                                                                                                               
109 Marc Bloch, Introdução à História, op. cit., p. 31.
110 Marc Bloch, “Pour une histoire comparée des societés européennes”, op. cit.,  pp. 25. Nesse sentido, é
interessante destacarmos que nossas pesquisas são originárias de estudos monográficos efetuados sobre a
história de determinados aspectos de São Paulo colonial. Em 1997 apresentamos uma monografia de
bacharelado intitulada Vivendas Paulistas: Padrões Econômicos e Sociais de Vida em São Paulo de
meados do século XVII ( 1648 – 1658 ). Este estudo sobre a diferenciação entre os níveis de riqueza e
pobreza dos habitantes da região da vila de São Paulo – ou do Planalto de Piratininga –, indicou a
importância do papel das dívidas nos inventários, documentos utilizados inicialmente apenas para
demonstrar a escassez de bens ou os casos raros de riqueza. Consideramos que se as dívidas fossem pagas
ainda enquanto o inventariado estivesse vivo, sua condição econômica, marcada de forma aparente pela
ostentação dos bens, seria desvendada e o mesmo deixaria de usufruir seu patrimônio terminando a vida
em déficit, o que de fato acontecia com seus herdeiros. Portanto, a opulência era muitas vezes relativizada
pelo papel das dívidas que eram pagas apenas após a morte. Tais hipóteses foram trabalhadas mais
atentamente na Dissertação de Mestrado A Opulência Relativizada, quando enfatizamos que a existência
de uma riqueza aparente na avaliação dos bens dos inventários contribuía para criar empecilhos à
continuidade da posição social estabelecida para os herdeiros. Empecilhos que, todavia, poderiam ser
superados devido ao crédito estabelecido por essas pessoas frente à sociedade. Enfim, ao investigarmos os
significados dos conceitos de “riqueza” e “pobreza” para São Paulo seiscentista, novas idéias surgiram
tendo em vista o desvendamento do papel das dívidas naquela sociedade. E, ao contrário de uma “pobreza
geral”, foi possível identificar várias condições econômicas descritas pelos contemporâneos na
documentação, o que nos demonstrou pontos de vista que ficavam à mercê dos interesses dos mesmos,
mudando de acordo com as diversas situações vivenciadas. Cf. Milena Fernandes Maranho, Vivendas
Paulistas: Padrões econômicos e sociais de vida em São Paulo de meados do século XVII ( 1648 - 1658 ).
Monografia premiada no IX Concurso de Monografias ( 1998 ) de alunos do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas / UNICAMP, Campinas: Setor de publicações, 2003. Vide também A Opulência
Relativizada – Significados econômicos e sociais dos níveis de vida dos habitantes da região do Planalto
de Piratininga ( 1648 – 1682 ). Campinas: Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de
História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / IFCH – UNICAMP, 2000.



54

parecidos, mas ainda – trabalho infinitamente mais difícil, apesar de muito mais

interessante – por quais caracteres precisos eles se distinguem”111.

O equívoco mencionado é aplicável no caso de se estudar Pernambuco e São

Paulo. Na verdade, apesar de suas semelhanças estarem marcadas pelas origens e pelos

ensejos dos colonos de ambas as regiões, as diferenças econômicas entre elas podem ser

consideradas muitas vezes enquanto empecilhos para a realização de sua comparação.

Todavia, como afirmou Bloch, tais diferenças estão previstas e não fazem mais do que

enriquecer o estudo a partir do momento em que, ao menos em nossa análise,

pretendemos desvendar os contextos e papéis específicos de Pernambuco e São Paulo,

muito além de analisá-los apenas através de seus binômios “rico versus pobre”.

As últimas indicações de Bloch dizem respeito, como ele mesmo escreveu em

seu artigo, a “como trabalhar?”. Para ele a comparação só teria valor se tal método se

apoiasse sobre o estudo dos fatos detalhados, criticados e solidamente documentados.

Por isso mesmo, para o autor, o trabalho comparativo “fatalmente (...) será sempre

reservado a uma pequena parte dos historiadores”112. Bloch ainda indicou que o maior

problema com relação ao uso da comparação seria de ordem intelectual, ou seja:

questões relacionadas aos hábitos de trabalho, falta de interação entre as monografias

locais, necessidade de uma linguagem científica comum e elaboração de vocabulários

técnicos. Problemas que somente a experiência poderia solucionar.

Enfim, para Bloch o método comparativo é capaz de prestar os mais importantes

serviços aos historiadores. Segundo ele, para começar de uma forma modesta, a

comparação pode desviar os historiadores de certas pistas falsas em seus trabalhos, as

quais constituem impasses à concretização das hipóteses113. Pensamos que a questão de

se considerar apenas aspectos gerais para resolução de fenômenos gerais, sem

considerar a importância das Monografias locais, pode constituir um desses impasses.

A nosso ver, os procedimentos relacionados ao trabalho de análise de História

Comparada não diferem muito de outros estudos que levam em conta os mesmos

cuidados necessários com os vários tipos de análise histórica. Estamos nos referindo

àqueles trabalhos que consideram as fontes documentais enquanto suporte principal.

Selecionar as informações dessa documentação tendo em vista temáticas comuns e

previamente selecionadas, constitui o primeiro passo para a análise histórica baseada no

                                           
111 Marc Bloch, “Pour une histoire comparée...”, op. cit., pp. 26 e 27.
112Ibid., p. 37.
113 Ibid., p. 24.
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método comparativo. O próximo passo é analisar conjuntamente as mesmas temáticas

de cada sociedade e perceber suas semelhanças e diferenças tendo em vista seus

contextos e atribuições próprios. Por fim, resta elaborar argumentos que sustentem as

hipóteses apresentadas, tendo em vista os dados coletados e analisados.

Apesar de Bloch acreditar, naquele momento, que a História Comparada não

seria atrativa aos historiadores devido às dificuldades impostas aos trabalhos baseados

nesse método, muitos estudos e discussões atuais estão sendo realizados nesse sentido.

Como um exemplo, podemos citar que na década de 1980 alguns historiadores

discutiram especificamente as idéias de Bloch sobre o método comparativo em um

volume da Revista Comparative Studies in Society and History. Nesta publicação

especializada em estudos comparados, destacamos especialmente o texto de Raymond

Grew, professor da Universidade de Michigan, o qual resumiu, discutiu e

complementou as principais idéias do artigo de Bloch sobre esse tema metodológico.

Para o melhor aproveitamento de suas idéias, nos concentramos nas inovações

do pensamento sobre o método comparativo apresentadas por este autor americano. A

questão da resistência e da suspeita contra esse método demonstrado por diversos

historiadores, citada por Bloch, foi evocada por Grew e considerada enquanto

ingenuidade. Para ele, “a validade de qualquer comparação se resume em definições

cuidadosas (...) dos elementos comparados [ as quais ] devem ser sistematicamente

testadas”. Ao indicar o cuidado a ser tomado com as abstrações, Grew afirmou que este

não era um método confortável para se trabalhar. Apesar disso, a metodologia da

comparação auxilia em quatro estágios diversos: fazer perguntas, identificar problemas

históricos, designar a pesquisa apropriada e testar conclusões significativas114.

Para Grew, o método se torna eficaz quando a escolha do que será comparado é

realizada em termos de problemas gerais e significativos. Além disso, os elementos

comparados devem estar claramente distinguidos e deve-se prestar atenção às intricadas

relações entre esses elementos e as sociedades particulares onde eles se encontram. Na

verdade, o critério para selecionar os elementos a serem comparados, checar a lógica

interna da análise ou determinar a relevância das evidências utilizadas não constituem

regras gerais. Segundo o autor, estas regras estariam relacionadas a uma certa “lógica”

utilizada em qualquer análise social. A metodologia na História Comparada existe para

                                           
114 Raymond Grew, “The case for comparing histories”. In Comparative Studies in Society and History,
Cambridge University Press, vol. 85, n. 4, outubro 1980, pp. 765, 766 e 769.
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Grew, porque a busca por problemas constitui o meio pelo qual essas regras mais

formais serão aplicadas115, já que estes devem ser estabelecidos em todas as análises.

Como pudemos notar, Raymond Grew apresentou em 1980 outros pontos

interessantes na forma de se indicar e discutir os métodos de trabalho baseados na

História Comparada. Decerto, o cuidado com a seleção de temas, objetos e com as

abstrações realizadas são conselhos muito valiosos para qualquer tipo de análise

histórica. Mas a questão da existência de um problema significativo constitui o mote

para realização de uma análise comparativa, tal como mencionado no artigo de Bloch.

A “lógica” das regras gerais, citada por Grew para determinar a relevância das

evidências e a utilização de métodos mais formais para a elaboração de problemas,

enriquecem a argumentação de Bloch efetuada em 1928. Para nossa análise sobre São

Paulo e Pernambuco, toda essa argumentação se torna extremamente interessante, já que

todos os passos descritos foram realizados na definição das justificativas para esta

pesquisa. Descrevemos as informações desde a seleção dos temas – a diversidade de

níveis de vida e de formas econômicas existentes, além da interação entre duas regiões

específicas da América Portuguesa; até a apresentação do problema - a questão de se

compreender os diferentes papéis atribuídos a cada região dentro do complexo Império

português, não tendo como base apenas a descrição do binômio “rico versus pobre”.

Após tantas elaborações teóricas, Raymond Grew citou as obras de Fernand

Braudel enquanto um exemplo interessante, e aceitável, de análise histórica que não foi

determinado por categorias de comparação, mas que incluiu espaço o suficiente para

existência de importantes análises comparativas116. Grew estava se referindo à obra

Civilização Material e Capitalismo, que Braudel escreveu em três volumes entre 1967 e

1979. A idéia original seria a escrita de uma história da Europa em dois volumes,

abrangendo o período de 1400 a 1800. Febvre, primeiro autor da idéia, escreveria o

volume sobre “pensamento e crença”, e Braudel ficaria com a história da vida material.

Não houve tempo para Febvre, o qual ainda não escrevera sua parte quando de sua

morte em 1956, mas a parte de Braudel no projeto concretizou-se117.

A importância dessa obra reside no fato de que ela realizou “uma síntese entre o

que pode ser denominado a ‘pequena história’ do dia a dia, facilmente transformável em

mera descrição, anedotário ou antiquarismo, e a história das grandes tendências

                                           
115 Idem, pp. 773, 776 e 777.
116 Idem, p. 767.
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socioeconômicas da época”. A elaboração de um tal estudo teve por argumento a

questão da impossibilidade de explicar mudanças significativas sem recorrer a uma

visão global118. Constituída de três volumes, a preocupação de Braudel nesta obra se

concentrou nas categorias econômicas de consumo, distribuição e produção. Para ele,

essas categorias poderiam ser explicitadas segundo a descrição da economia enquanto

um edifício de três andares. No andar térreo a civilização material, no andar

intermediário a vida econômica enquanto um sistema de regras, e no andar superior o

mecanismo capitalista, o mais sofisticado de todos119.

 No segundo volume da obra, chamado de “Os jogos das trocas” ( precedido pelo

primeiro volume “As estruturas do cotidiano” e findado com o terceiro “Os tempos do

mundo” ), Braudel citou nominalmente Marc Bloch. Ao pretender neste volume

“analisar o conjunto dos jogos da troca, desde o escambo elementar até, e inclusive, o

mais sofisticado capitalismo”, Braudel indicou a observação como meio de se

reconhecer “articulações, evoluções e, também as forças imensas que mantém a ordem

tradicional [em ] um estudo situado na junção do social, do político e do econômico”.

Esta deveria ser “repetida até cansar os olhos” e acompanhada de comparação.

É o método comparativo que Marc Bloch mais recomendava e que pratiquei segundo

uma perspectiva da longa duração. (...) Nesse confronto entre modelo e observação, o

que encontrei constantemente foi uma insistente oposição entre uma economia de troca

normal e muitas vezes rotineira ( natural, dir-se-ia no século XVIII ) e uma economia

superior, sofisticada ( artificial, dir-se-ia no século XVIII ). (...) Em suma, há uma

hierarquia do mundo mercantil mesmo que, aliás, como em qualquer outra hierarquia,

os andares superiores não possam existir sem os andares inferiores em que se apóiam120.

Como exemplo do trabalho comparativo de Braudel entre as diferentes

sociedades, podemos citar a história do mercador Mahé de la Bourdonnais. Em outubro

de 1729 ele trocou a carreira de marinheiro a serviço da Companhia das Índias pela de

mercador aventureiro e planejava criar uma sociedade com amigos que forneceriam

fundos e mercadorias para serem empregados no comércio interno da Índia e da China.

                                                                                                                               
117 Peter Burke, A Escola dos Annales 1929 – 1989: A Revolução Francesa da Historiografia. São Paulo:
Editora da UNESP, 1991, p. 58.
118 Idem, pp.58 e 59
119 Vide Fernand Braudel, “Introdução”. In Civilização Material, Economia e Capistalismo / Séculos XV
– XVIII: As Estruturas do Cotidiano, Volume I, São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 12.
120 Fernand Braudel, “Prefácio”. In Civilização Material, Economia e Capitalismo / Séculos XV – XVIII:
Os Jogos das Trocas, Volume II, São Paulo: Martins Fontes, 1998, p.8.   
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A preferência do mercador estava para os navios portugueses, os quais poderiam fazer

escalas no Brasil, onde eram lucrativas as vendas de certos produtos das Índias. Esse

fato indica, para Braudel, “que Mahé de la Bourdonnais conhece pessoas amigas e

convenientes na costa do Brasil onde já esteve. O mundo, para os grandes viajantes

como ele, está para se tornar uma aldeia onde todos se conhecem” 121.

Na verdade, toda a rede de contatos descrita por Braudel nesse momento de

comércio mundial intenso, ligava considerável número de indivíduos, pertencentes ou

não à mesma firma e situados em vários pontos de um circuito onde essas ligações se

multiplicavam, de acordo com as cooperações e os contatos desse comércio. A História

Comparada encontra nesse meio um campo vasto de observação, e Braudel utilizou o

exemplo do mercador Mahé de la Bourdonnais para fazer uma comparação entre esses

diversos comércios. Assim, ao contrário do proeminente Brasil, havia desconfiança

pelos retornos em diamantes da África que eram preferidos pelos europeus nas Índias.

Braudel não tratou especificamente do método comparativo em seus escritos,

mas indicou e desenvolveu temáticas diretamente relacionadas ao mesmo. Há diversos

outros exemplos em sua obra, mas escolhemos mencionar principalmente aquele

referente ao mundo ultramarino, o qual, como veremos a seguir, constitui um espaço por

excelência para a atuação dos conceitos e métodos relacionados à comparação.

Desde o início de nossas análises, afirmamos que os papéis econômicos de São

Paulo e de Pernambuco coloniais deveriam ser constatados levando-se em conta as

atribuições e os contextos específicos designados a essas regiões no decorrer do

período de 1580 a 1720. Nesse sentido, pudemos notar como a comparação impôs-se

enquanto o método mais indicado para que seja possível compreender seus papéis.

Contudo, não ficou clara uma diferença essencial nos modos de utilização do

método comparativo apresentado por Bloch e complementado por Grew, o que pode

ser esclarecido a partir das idéias de Philip McMichael sobre o tema122. Este autor

diferenciou dois tipos de comparação que podem ser aplicados aos estudos históricos.

O primeiro ele chamou de comparação formal; aquela que engloba unidades

independentes e equivalentes, externas umas às outras, e busca generalizar os

resultados. O segundo foi denominado comparação substantiva; ou comparação

                                           
121 Idem, pp. 124 e 125.
122 Philip McMichael, “Incorporating comparison within a world-historical perspective: an alternative
comparative method”. In American Sociological Review, volume 55, number 3, june 1990, p. 392.
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associada, a qual relaciona as unidades de forma integrada enquanto também

participantes de um mesmo processo histórico, com muitos elementos em comum.

Nesse sentido, tornou-se eminente a necessidade de se realizar as comparações

de acordo com um olhar mais preocupado não só em constatar os diferentes contextos e

atribuições de São Paulo e de Pernambuco coloniais, mas visando compreendê-los na

sua interação com o processo colonial, tendo a escravidão como o principal elemento

em comum, ao atuar enquanto discriminador das relações de poder. É válido ressaltar

que mesmo que procuremos apenas correlações entre os elementos analisados nos

momentos de comparação, segundo McMichael, tal perspectiva “mostra os fenômenos

sociais comparáveis enquanto momentos diferenciados em um processo histórico

integrado”123. Por isso, também devemos considerar que as diferenças são

fundamentais para se compreender as especificidades, e estas, de qualquer forma,

constituem a base para situarmos São Paulo e Pernambuco no mundo colonial.

McMichael considerou Karl Polanyi e A Grande Transformação enquanto um

dos exemplos de obra historiográfica que melhor emprega a comparação substantiva,

ao reconstruir nesta obra o século XIX enquanto uma conjuntura contraditória na qual o

mercado auto-regulável reorganizou a vida social e política124. Neste sentido,

interessam-nos essencialmente as idéias sobre as diferenças entre “comércio interno” e

“comércio local” apresentadas por Polanyi. A partir deste referencial, podemos pensar

São Paulo e Pernambuco mais integrados no conjunto de seus papéis coloniais.

Segundo Karl Polanyi, os mercados externos são constituídos de transações com

produtos que não existem em determinada região, como, por exemplo, a troca de lãs

inglesas pelos vinhos portugueses. O comércio local, por sua vez, “é limitado às

mercadorias da região, as quais não compensa transportar (...) Assim, tanto o comércio

exterior quanto o local são relativos à distância geográfica (...) um comércio desse tipo

é descrito corretamente como complementar (...) [ e ] não implica em competição

necessariamente. (...) Em contraste, (...) o comércio interno, por seu lado, é

essencialmente competitivo”125. O autor também citou a existência de um “comércio a

longa distância” que não é necessariamente externo, e igualmente não-competitivo126,

                                           
123 Idem.
124 Karl Polanyi, A grande transformação – As origens da nossa época. 1. edição 1944, Rio de Janeiro:
Editora Campus, 1980, pp. 393 e 394.
125Idem, p. 74.
126 Idem, p. 78.
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como, podemos lembrar, o comércio entre as diferentes Capitanias da América

Portuguesa antes das descobertas mais significativas de ouro a partir do século XVIII.

É interessante notar que a idéia sobre a constituição de uma “economia de

natureza atlântica” foi apresentada por João Fragoso e Manolo Florentino enquanto um

fator de diferenciação nos fluxos mercantis europeus, o qual permitia à Colônia

“desfrutar de certa autonomia frente às pulsações do mercado internacional”. Contudo,

segundo os autores, a compreensão da economia e sociedade lusitanas do Antigo

Regime é necessária para o estudo dos movimentos mercantis atlânticos tendo em vista

que “a Colônia resulta da expansão metropolitana, e a estruturação de seu sistema

produtivo obedeceu às vicissitudes do projeto português de colonização”127.

A nosso ver, tal fator de diferenciação apontado por estes historiadores também

pode colaborar para a realização de análises autônomas para cada uma das diversas

economias regionais. No entanto, é certo que esse caráter de especificidade não indica

necessariamente a existência de isolamento ou falta de contato entre as Capitanias.

Assim, para nós, ao mesmo tempo em que as regiões coloniais devem ser estudadas

segundo um norteamento geral relacionado à economia e sociedade não só lusitanas,

mas em muitos momentos também européias, elas igualmente devem ser estudadas

tendo em vista suas características próprias. Estas denotam atribuições que, apesar de

específicas para cada região, não deixam de estar relacionadas aos movimentos

econômicos presentes no interior da Colônia, os quais também estavam, em muitos

momentos, e ao mesmo tempo, integrados aos interesses e fluxos do comércio europeu.

Tendo em vista as idéias sobre os diversos tipos de comércio existentes, os quais

antecederam a Revolução Industrial e o sistema auto-regulável de mercados, podemos

entender mais claramente as economias de São Paulo e de Pernambuco coloniais. Essa

compreensão se estabelece no sentido de que essas regiões devem ser estudadas

segundo a idéia de complementaridade entre um comércio externo praticado em

Pernambuco e de, ao mesmo tempo, comércios local e a longa distância em São Paulo;

o que indica a forma de comparação substantiva apresentada por McMichael. Portanto,

a idéia de “comércio” ou de “mercado interno” inexistiria, segundo a concepção de

Polanyi, para o mundo colonial português na América. Podemos afirmar tal acepção já

que, acreditamos, não houve competitividade entre o comércio das diferentes

                                           
127 João Fragoso e Manolo Florentino, O arcaísmo como projeto – Mercado Atlântico, Sociedade Agrária
e Elite Mercantil no Rio de Janeiro c.1790- c. 1840. Rio de Janeiro: Diadorim, 1993, pp. 13 e 25.
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Capitanias até o final do século XVII e início do XVIII, momento das descobertas mais

substanciosas de ouro nas Minas Gerais, mas existia essa complementaridade citada.

É com tal teoria em mente que analisamos os papéis não apenas diversos e

específicos das regiões estudadas, mas compreendendo-os segundo essa

complementaridade, de um comércio local ou a longa distância interagindo com um

comércio externo e vice-versa. Como podemos perceber, estamos nos distanciando de

uma idéia comum que colocava em pontos opostos o que até então era chamado de

“mercado externo” em contraposição ao “mercado interno” colonial. Esta acepção

será retomada no momento em que esclarecermos os principais aspectos que indicam a

integração existente entre os papéis de São Paulo e de Pernambuco coloniais128.

Antes disso, é necessário referir-nos ao fato de que em 1982 o historiador José

Roberto do Amaral Lapa apresentou de forma mais detalhada a necessidade de se

analisar o funcionamento interno das colônias portuguesas, essencialmente na América.

Ao autor interessava estudar dois componentes do “ASC [ abreviatura utilizada para

Antigo Sistema Colonial ] sempre tratados como secundários, mas que vêm sendo

recuperados em considerável avanço científico e que são para ele, respectivamente, o do

mercado interno colonial  e o de comércio intercolonial”129. Dessa forma, Lapa se

aproximava da concepção geral do “Antigo Sistema Colonial”, mas acreditava que “a

lógica do sistema é quase sempre relativizada na prática, embora decida de maneira

substantiva os rumos e os ritmos da economia colonial”130. Assim, para o autor,

conhecer a organização do comércio interno, a articulação ou simples desdobramentos

entre produtores e comerciantes, o financiamento e lucros, as firmas comerciais e

manufatureiras, as unidades de produção agrícola, o transporte e os atravessadores, a

estocagem e perecimento dos produtos, as crises e reações do mercado, a distribuição e

equilíbrio, a especulação e os preços, é o que nos falta.  (...) [ Todavia ], essa afirmação

não pretende , em momento algum, descondicionar, como um todo, a economia colonial

dos mercados europeus. Antes, procura mostrar que no seu interior é possível localizar

sistemas de trocas que pela quantidade e qualidade dos produtos locais comercializados,

pelo volume de força-de-trabalho recrutada, pelo montante de capitais mobilizados, pelo

processo de acumulação primitiva que ensejou, pelo complexo de comercialização que

envolveu, não podem ser simplesmente negados com uma penada131.

                                           
128 Vide no Capítulo III – Diferenças e Semelhanças o item “Os dois fios da meada das conquistas”.
129 José Roberto do Amaral Lapa, O Antigo Sistema Colonial. São Paulo: Brasiliense, 1982, p.8.
130 Ibid., p.31.
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Os escritos sobre a economia colonial a partir da década de 1990 têm seguido a

tendência de analisar a fundo os desdobramentos e as indicações sobre a importância do

mercado e do abastecimento interno. Stuart Schwartz considerou os historiadores desse

momento enquanto “pós-dependentistas”, no sentido de que eles se afastariam dos

conceitos vinculados à dependência extrema da economia colonial tendo em vista os

movimentos do mercado europeu. Estes conceitos estão diretamente relacionados às

considerações sobre o “sentido da colonização”. Segundo Schwartz, desde os anos 1930

até os cinqüenta anos seguintes do mesmo século, este foi o paradigma que dominou as

interpretações históricas sobre o Brasil colonial. Tais interpretações visualizavam a

América portuguesa no contexto da Expansão européia e enquanto apenas uma “grande

empresa colonial, baseada na escravidão africana e na exploração de recursos naturais e

pessoas apenas para o exclusivo benefício de sua metrópole, Portugal”132.

Assim, para Schwartz, os autores que defenderam e aprofundaram as posições

referentes à idéia de “sentido da colonização” de Caio Prado Junior, “elaboraram uma

interpretação estruturalista da história colonial na qual os poderosos e estados

precocemente centralizados, servindo os interesses econômicos de certos grupos

metropolitanos ou de segmentos sociais, criaram as condições políticas e jurídicas que

fizeram possível a exploração colonial”133.Tal interpretação contribuiu para a

formulação de uma teoria de dependência generalizada, e o autor norte-americano citou

Fernando Novais como expoente de tal teoria134. O paradigma “estruturalista-

dependentista” deu coerência a uma vasta quantidade de informações e teve como tema

                                                                                                                               
131 Ibid., pp. 44 e 45.
132Stuart B. Schwartz, “Conceptualizing Post-Dependentista Brazil…”, op. cit., p.2.
133Idem, p. 6. Em Formação do Brasil Contemporâneo Caio Prado lançou a semente do que caracterizaria
a idéia de “Antigo Sistema Colonial” sistematizada anos mais tarde. O “sentido da colonização” para
Caio Prado consistia na produção colonial voltada única e exclusivamente aos requisitos da Metrópole e
aos seus interesses comerciais. Portanto, o aumento e o declínio da produção colonial estavam vinculados
unicamente aos movimentos de mercado externo europeus, sem que fosse considerada a produção para o
abastecimento interno, caracterizado como “incipiente”. Para mais informações, vide Caio Prado Junior,
Formação do Brasil Contemporâneo – Colônia. São Paulo: Brasiliense, 1965 [ 8. edição ], pp. 25 e 26.
134 Em 1979, com Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial, Fernando Novais publicou a
tese apresentada em 1972, indo além do conceito de Caio Prado sobre o “sentido da colonização”. Nesta
obra, ele pretendia estudar a última fase do período colonial do Brasil tendo em vista a peculiaridade “da
posição e da situação de Portugal e do mundo colonial português”. O seu intuito era, mediante o período
escolhido e as peculiaridades mencionadas, especificar e analisar a “crise do sistema colonial (...)
entendida como o conjunto de tendências políticas e econômicas que forcejavam no sentido de distender
ou mesmo desatar os laços de subordinação que vinculavam as colônias ultramarinas às metrópoles
européias. Elas se manifestam no bojo da crise do Antigo Regime”. Vale ressaltar que elementos como o
Antigo Regime, a política mercantilista e o sistema global monopolista faziam parte da mesma estrutura
global típica da Época Moderna. Contudo, é importante notar que Fernando Novais não deixou de
mencionar que “a história real (...) se desenrola mais no plano do atípico e do peculiar do que no quadro
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central da história colonial o comércio atlântico, deixando de lado “o que dizia respeito

aos atores coloniais”135. Entre vários autores citados, Schwartz designou João Luís

Fragoso enquanto o pesquisador que levantou, ao lado de Manolo Florentino, “uma

série de questões interessantes não apenas sobre demografia escrava, mas sobre o

crescimento dos negócios internos, agricultura comercial e a relação entre escravidão e

economia interna”136.Segundo suas pesquisas, Fragoso constatou, a partir de um estudo

sobre o comportamento dos preços e do volume de negócios da praça mercantil do Rio

de Janeiro, “que a economia colonial é um pouco mais complexa do que uma plantation

escravista, submetidas aos sabores das conjunturas internacionais. É isso o que

constatamos através dos números que atestam o peso e a importância do mercado

interno colonial e das produções para ele voltadas”137.

Muitos estudos recentes, além dos escritos por Fragoso, têm revelado de maneira

intensa e aprofundada os meandros que envolvem o desvendamento dos negócios

internos das Colônias portuguesas. Por exemplo, no ano de 1999 Júnia Ferreira Furtado

publicou Homens de Negócio, livro no qual pretendia compreender “uma das formas

pela qual o poder metropolitano se reproduziu na sociedade colonial (...) Por outro

lado, a reprodução [ desse ] poder não se dava sem antagonismos, refletidos na própria

autonomia e singularidade da sociedade colonial”138.

A pesquisa de Júnia Furtado está centrada na idéia de que com o descobrimento

de ouro na região das Minas houve a organização de um comércio de abastecimento que

fez com que “vários interesses metropolitanos ali se enraizassem e se misturassem aos

                                                                                                                               
dos modelos”. Cf. Fernando Antônio Novais, Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (
1777 – 1808 ). São Paulo: Editora Hucitec, 1979, pp. 13 e 60.
135 Stuart B. Swartz, op. cit., p. 7
136 Ibid., p. 16. Na verdade, mesmo exaltando as novas concepções que mostravam uma visão diferente
daquela baseada no “Antigo Sistema Colonial” e nas teorias dependentistas, Schwartz afirmou que a
descrição realizada pelos historiadores desse paradigma sobre “as realidades social e econômica do Brasil
colônia ainda oferece o melhor contexto para compreender o seu desenvolvimento histórico”. Ibid, p.28.
137João Luís Fragoso, Homens de Grossa Aventura – Acumulação e Hierarquia na Praça Mercantil do
Rio de Janeiro 1790 – 1830. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998 [ 2. edição revista ], p. 21.
Segundo Fragoso, suas críticas às teorias sobre o “Antigo Sistema Colonial” partiam “das observações
feitas por Ciro Flamarion Cardoso a respeito da obsessiva preocupação com a ‘extração de excedente’ ”,
cf. p.28. Ciro Cardoso, por sua vez, afirmou que “sem analisar as estruturas internas das colônias em si
mesmas, na sua maneira de funcionar, o quadro [ explicativo da teoria defendida por Novais e outros
autores ] fica incompleto, insatisfatório, por não poderem ser explicadas algumas das questões mais
essenciais ( como o porque das diferenças  profundas constatáveis, na época colonial como na atualidade,
entre as estruturas econômico-sociais do México, da Costa Rica e do Brasil, por exemplo )”. Cf. Ciro
Flamarion S. Cardoso, “As concepções acerca do ‘Sistema Econômico Mundial’ e do ‘Antigo Sistema
Colonial’: A preocupação obsessiva com a ‘extração de excedente’ ”. In José Roberto do Amaral Lapa
( org. ), Modos de produção e realidade brasileira. Petrópolis: Vozes, 1980, p.120.
138 Júnia Ferreira Furtado, Homens de Negócio – A interiorização da Metrópole e do comércio nas Minas
setecentistas. São Paulo: Hucitec, 1999, pp. 15 e 16.
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dos colonos”139. Portanto, o papel do comerciante foi ampliado nesse momento, criando

vínculos estratégicos com os interesses de Portugal, o que indicava que esses vínculos

constituíram uma das “estratégias de expansão dos interesses metropolitanos nas Minas,

por meio da atividade mercantil”. O estudo de correspondências comerciais da primeira

metade do século XVIII empreendidos por Furtado, “permitiu acompanhar o processo

de expansão e interiorização da colônia”140 no período delimitado.

Apesar de considerarmos que o comércio de abastecimento de víveres já estava

organizado desde pelo menos meados do século XVII, não sendo necessário que

existisse ouro para que essa organização se efetivasse, estudos como o de Júnia Furtado

demonstram os importantes avanços da historiografia sobre o comércio colonial141.

Contudo, a idéia sobre a existência de um “mercado interno” no mundo colonial, ao

invés de um “comércio local” nos moldes oferecidos por Karl Polanyi, ainda se

mantém para o período anterior às descobertas auríferas em Minas Gerais.

Em suma, a fim de contribuir para o debate sobre tais aspectos da economia e da

sociedade da América portuguesa, nas análises aqui efetuadas a comparação entre os

papéis econômicos de São Paulo e de Pernambuco ocorreu no sentido de considerar

cada qual separadamente, em um primeiro momento, para em seguida analisar os

aspectos de integração entre essas regiões, encontrados de forma clara em diversos

momentos da consulta às fontes. Ao investigarmos as correlações existentes, demo-nos

conta de que as realidades presentes no mundo ultramarino eram fluidas e inconstantes,

ultrapassando a exatidão do conceitual até hoje apresentado no debate mencionado.

 Enfim, certas referências mais recentes sobre o método comparativo devem ser

finalmente citadas, a fim de complementarmos a análise realizada neste item sobre a

comparação em História e sua utilização nesta pesquisa.  Mesmo pertencentes a outras

tendências que não a dos Annales, tais referências refletem as idéias de eminentes

historiadores que foram entrevistados por Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke entre 1996

e 1999. Desta forma, Peter Burke, Robert Darnton, Carlo Ginzburg e Natalie Zemon

                                           
139 Ibid., p. 18.
140 Ibid, p.21.
141 Nesse sentido, é importante citarmos também os estudos de Cláudia Maria das Graças Chaves. Esta
autora publicou um estudo baseado na discussão “acerca da não decadência econômica mineira após o
auge minerador”. Segundo a autora, sua pesquisa teve por objetivo analisar a dinâmica do mercado
interno em Minas Gerais durante o século XVIII e, sobretudo, avaliar o desempenho da atividade
comercial no contexto das transformações econômicas ocorridas na capitania, a partir da crise da
mineração”. Dessa forma, “não só os produtores rurais da Capitania se preocupavam em abastecer a
região mineradora como também um grande número de comerciantes ligados às casas comerciais do Rio
de Janeiro e Bahia se dirigiam a este mercado consumidor”. Vide Cláudia Maria das Graças Chaves,
Perfeitos negociantes – mercadores das minas setecentistas. São Paulo: Annablume, 1999, pp. 13 e 19.
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Davis dedicaram parte de suas entrevistas a comentar e analisar os progressos e as

interessantes questões que esse método pode trazer, se utilizado nos estudos históricos.

Em suas entrevistas, Pallares-Burke pretendeu que os historiadores revelassem

idéias que seus textos não apresentavam. Além disso, a maioria dos entrevistados citou

Marc Bloch enquanto uma “figura exemplar para a formação do historiador”142, o que

indica uma antecipada aprovação do método que ele defendia.

Peter Burke tem um interesse específico sobre os Annales e a Nouvelle Histoire,

já que publicou alguns livros sobre o assunto, um deles utilizado neste item. Burke

considera que o historiador somente descobre o seu método ao longo da pesquisa, “mas

isso não significa que não haja método ou critério para se escolher um caminho em vez

de outro. (...) Acredito que há certos métodos (...) que vale a pena seguir quando se está

tentando escrever alguns tipos de história”. Sobre a abordagem comparativa, Burke

citou Bloch ao lembrar da importância de se fazer “comparações entre vizinhos” e

destacou o perigo da superficialidade em tal abordagem. Relembrando Braudel, afirmou

que este é o método para nos aproximarmos da “história total” e que há necessidade de

se colocar o problema geral do estudo comparativo em um quadro mais amplo143.

Podemos dizer que o perigo da superficialidade pode ser constatado quando o

estudo não apresenta os cuidados destinados por Bloch em seu artigo para a realização

da História Comparada. A questão de se indicar previamente os caminhos a serem

seguidos em termos metodológicos, inicialmente condenada por Burke, é essencial

quando falamos de comparação. Pudemos notar como Peter Burke deixou clara a

exceção em se elaborar previamente os caminhos a serem seguidos quando certos

métodos são utilizados. Dessa forma, entendemos que explicitar os pré-requisitos para

uma satisfatória realização da análise antes da exposição da argumentação, dos

testemunhos e das hipóteses, é primordial para a história comparada.

Ao determinar o valor e as dificuldades do método comparativo, Robert Darnton

explicou o seu próprio procedimento para a realização de uma comparação entre

censuras, o qual traria um resultado baseado não em variações de um tema único, mas

sim um estudo das diferentes formas de os censores realizarem seus trabalhos. Contudo,

                                           
142 Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke, As muitas faces da história – Nove entrevistas. São Paulo: Editora
da UNESP, 2000, pp. 11 e 13.
143 Idem, cf. pp. 213 a 215.
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para ele “evidentemente, seus testemunhos devem ser medidos e contrastados com

outros tipos de evidência”, tendo como parâmetro o ponto de vista dos participantes144.

A descrição de Darnton nos remete a certas idéias já citadas sobre os

procedimentos do método comparativo, determinadas por Marc Bloch em 1928, e

complementadas por Raymond Grew, em 1980. As várias evidências necessárias à

análise dos testemunhos das sociedades a serem comparadas, constituem um importante

procedimento a fim de se constatar as diferentes formas que o mesmo tema apresenta.

Carlo Ginsburg não citou exemplos, mas resumiu o significado da vivacidade

das orientações fornecidas por Marc Bloch há tantas décadas atrás. Para ele, “o único

modo de realizar um experimento na história é trabalhar de forma comparativa (...) isso

é (...) mais ou menos o que Marc Bloch disse e é incrível que o que ele desenvolveu há

tanto tempo naquele famoso artigo sobre a história comparativa ainda seja válido, e que

tão poucos estudiosos tenham, de fato, se envolvido em tal abordagem”145.

Natalie Zemon Davis, por sua vez, compreendeu o método comparativo

enquanto um experimento que pode ser realizado a partir de três formas. A primeira,

através de pessoas em uma mesma sociedade que foram negligenciadas e não estudadas

de modo comparado146. A segunda, comparar sociedades separadas temporal e

espacialmente, mas que possuíam certas analogias. Por fim, a terceira forma seria fazer

a comparação entre sociedades totalmente diferentes, mas que se encontraram em um

determinado momento de suas existências, como as metrópoles e as colônias147.

De forma semelhante ao pensamento de Bloch, que considerava a comparação

entre sociedades vizinhas no tempo e no espaço enquanto a forma mais eficaz de se

utilizar o método, Natalie Zemon Davis descreveu como a melhor opção uma idéia com

a mesma base argumentativa de Bloch, mas com detalhes diversos. No caso do exemplo

de Davis, as sociedades estariam próximas ao menos temporalmente, e as influências de

uma sobre a outra as tornariam semelhantes em muitos aspectos, mesmo que elas

fossem basicamente diversas. Estes constituem os detalhes mencionados, os quais estão

baseados nas efêmeras relações entre as metrópoles e as colônias.

                                           
144 Ibid., pp. 242 e 243.
145 Ibid., p. 292.
146 Uma tal abordagem foi realizada por Davis em sua obra Nas Margens, na qual a autora estudou a
trajetória de vida de três mulheres de culturas diferentes, mas que viveram no mesmo conturbado século
XVII. O título do livro pode ser explicado pelo fato de que essas mulheres estavam longe dos centros de
poder. Na verdade, as suas “relações e experiências familiares determinaram a forma básica dessas vidas
no século XVII, porém na prática revelaram grandes variações”. Vide Natalie Zemon Davis, Nas
Margens. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, pp. 193 e 195.
147 Maria Lucia Garcia Pallares-Burke, op. cit., cf. pp.110 a 112.
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A historiadora tocou em uma temática atualmente muito explorada pelos

historiadores brasileiros. A história ultramarina que reflete as complexas relações entre

a metrópole, no caso Portugal, e suas diversas colônias na América, África e Ásia, tem

ocupado as atenções daqueles que se preocupam em desvendar uma história que até o

momento vinha sendo realizada aos pedaços e sem conexão. Uma história que nós

também pretendemos ajudar a desvendar, ao menos quanto à comparação entre os

papéis de Pernambuco e de São Paulo coloniais, de acordo com suas especificidades e

seu contexto próprio, nesse complexo sistema chamado de Império Colonial Português.

De fato, o mundo colonial ultramarino era composto por imensos territórios

separados pela distância espacial de todo um oceano. Os portugueses mantinham redes

comerciais e administrativas, vale notar que nem sempre eficazes, em três continentes

diversos deste mundo, partes integrantes de um todo chamado “Império Português”. As

fronteiras que envolviam esses três continentes, entendidas em um primeiro momento

enquanto áreas de “interação entre diferentes culturas”148, existiam essencialmente

devido aos interesses comerciais daqueles que atravessavam essas distâncias e

interligavam as economias da Ásia, África e América ao comércio da Europa.

Outra forma de aplicação para o significado de “fronteira”, compreende as

diferenças entre o mundo europeu e os surpreendentes aspectos e condições encontrados

por seus habitantes nas novas terras conquistadas. Tais variadas condições modificaram

os pensamentos e as atitudes daqueles homens, viajantes de mares e de terras ainda por

conhecer e compreender, em séculos tão marcados pelas transformações trazidas pela

Era dos Descobrimentos e pelas conquistas de novos espaços de atuação.

Ao mesmo tempo em que ocorriam transformações, a maioria derivada dos

contatos realizados entre as muitas culturas e os vários territórios, também co-existiam

fronteiras interiores em cada região conquistada. Fronteiras marcadas, por seu turno,

entre “as paisagens, populações, hábitos, instituições, termos, até idiomas heterogêneos

                                           
148 A. J. R. Russell-Wood, “Fronteiras no Brasil colonial”. In Oceanos – A formação territorial do Brasil.
Lisboa: Comissão Nacional para as comemorações dos Descobrimentos Portugueses, número 40 –
outubro / dezembro 1999, p. 9. Segundo Russell-Wood, o sentido de “fronteira” citado não compreende
“um sentido político ou geográfico, mas, antes, um estado de espírito”. Para nós, além dessa conotação
específica, a “fronteira” também exercia um espaço de interligação entre os diferentes interesses
econômicos dos contemporâneos de várias partes. Interesses relacionados a certas vantagens sociais,
adquiridas a partir do momento em que a ascensão monetária desses indivíduos nas novas terras
conquistadas vinculava-se, na maioria dos casos, ao reconhecimento de seus méritos pela Coroa e, por
conseguinte, à aquisição de isenções e privilégios designados pelas monarquias aos colonos em forma de
recompensa pelos lucros obtidos em suas conquistas, revertidos em impostos para o Erário Régio.
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(...) que se confrontavam” nos mesmos espaços continentais149. Nesse sentido, podemos

afirmar que entre os usos existentes para o termo “fronteira”, este não significava

somente uma questão de limite geográfico150, mas de um limite entre culturas

heterogêneas que ao se encontrarem criaram formas diferentes de atuação nos

indivíduos que para aqueles locais se dirigiam, originando maneiras variadas e

particulares de atuação e de convivência humanas.

São Paulo e Pernambuco integravam parte dos territórios pertencentes a este

Império, e da mesma forma que todas as outras, essas regiões influenciavam de formas

diversas a constituição das características do Ultramar. As concepções de “fronteira”

acima apresentadas estavam presentes em todos os âmbitos que envolviam a existência

das partes do mundo ultramarino português. Tal presença é averiguada de forma a

interagir com as diferentes influências culturais e históricas existentes. Do mesmo

modo, ela contribui para a identificação de características e de papéis designados, ou

por vezes confrontados, em cada localidade. A existência de diversificadas influências e

características presentes nas muitas regiões deste mundo colonial, também marcadas por

contextos e papéis específicos, esclarece o sentido necessário para a compreensão das

aqui consideradas como as “várias faces” do Império Português.

Charles Ralph Boxer analisou as diversas relações estabelecidas por um alto

funcionário da Coroa portuguesa em vários cantos do Império, estabelecendo

correlações entre algumas das “faces” do Império citadas. Além disso, o autor

apresentou paralelamente as histórias e acontecimentos de diferentes regiões, sempre

retomando seu fio condutor com passagens da vida de Salvador Correia de Sá, o alto

funcionário em questão. De uma maneira geral, podemos inferir que o procedimento de

Boxer neste estudo é semelhante ao que Braudel empregou para nos apresentar a Mahé

de la Bourdonnais, utilizando um único personagem e sua história particular para

compreender uma vasta rede de ligações comerciais entre diversos países.

                                           
149 Sérgio Buarque de Holanda, Caminhos e Fronteiras. 3 º Edição, São Paulo: Companhia das Letras,
1994, p.12. Sérgio Buarque afirmou que “nessa acepção a palavra ‘fronteira’ já surge nos textos
contemporâneos da primeira fase da colonização do Brasil”, indicando uma das faces da idéia de fronteira
que já era compreendida desde os primórdios da colonização da “América Portuguesa”, cf. p. 13.
150 É interessante notar que ao refletir sobre a colonização da “América portuguesa no âmbito do
Império”, Laura de Mello e Souza afirmou que este “era um mundo sempre em movimento onde as
hierarquias sociais se superpunham com maior flexibilidade e rapidez; onde os limites geográficos foram,
até meados do século XVIII, fluidos e indefinidos”. Vide Laura de Mello e Souza, “Formas provisórias de
existência: A vida cotidiana nos caminhos, nas fronteiras e nas fortificações”. In Fernando Antônio
Novais ( direção ), História da vida privada no Brasil – Cotidiano e vida privada na América portuguesa,
São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 42.
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No caso de Salvador de Sá, essa rede abrangia as áreas econômica,

administrativa e política de algumas partes do Reino Português, essencialmente devido

aos vários cargos ocupados por ele. Boxer aproveitou esse detalhe para apresentar, em

meio aos fatos da vida dessa personagem histórica, todo um pano de fundo que cobria

histórias paralelas sobre localidades e acontecimentos diversos, mas que, de qualquer

forma, faziam parte da existência do oficial português. Este método é extremamente

significativo, pois parte de um ponto - um tema ou uma personagem, como no caso de

Salvador Correia de Sá151 - para investigar, apresentar e compreender um plano mais

vasto da História de determinado povo, região ou complexo colonial.

Podemos perceber a riqueza de detalhes e caminhos que Charles Boxer

encontrou para realizar um estudo de história ultramarina através de uma passagem da

biografia de sua personagem histórica. A conclusão de sua obra está presente desde o

último capítulo, o qual trata ao mesmo tempo dos acontecimentos finais da vida de

Salvador Correia de Sá e de um período específico da colonização portuguesa marcado

pelo fim do século XVII. Neste item em especial, intitulado “O ‘século do açúcar’ no

Império Atlântico de Portugal e a parte de Salvador nele”, Boxer apresentou, com

argumentos e hipóteses sobre um episódio relacionado à atuação de Salvador Correia de

Sá na administração colonial da “América portuguesa”, idéias sobre o universo

ultramarino ao qual essa personagem estava intrinsecamente relacionada.

É interessante tomarmos como exemplo uma situação em especial na qual o

autor migrou do particular ao geral, indicando, de forma comparada, semelhanças na

política reinol das diferentes colônias. O episódio em questão se refere a um levante

ocorrido no Rio de Janeiro durante o ano de 1660, efetuado contra o governador geral

Salvador Correia de Sá principalmente devido a problemas relacionados com o que os

vereadores da câmara local consideravam enquanto “abusos fiscais e de poder”.

A chamada “Revolta da Cachaça” ocorreu em um momento posterior ao

“esforço português no florescimento econômico das capitanias setentrionais como

alternativa à ocupação holandesa no Nordeste”. No entanto, já nas décadas de 1640 e

                                           
151 Em 1965, Boxer utilizou a mesma estratégia para enveredar nos meandros do mundo ultramarino
português ao realizar uma análise sobre as Câmaras Municipais e sua atuação em Goa, Macau, Bahia e
Luanda durante quase trezentos anos. O elemento de comparação entre elas era o próprio fator comum da
intrusão européia nessas localidades, através do qual Boxer investigou semelhanças e diferenças que
remontavam ao próprio modelo de colonização português. Como podemos notar, novamente ao partir de
um fio condutor particular, as Câmaras, o autor desvendou características gerais da política administrativa
do complexo ultramarino português. Cf. Charles Ralph Boxer, Portuguese Society in the Trópics – The
Municipal Councils of Goa, Macao, Bahia and Luanda 1510 – 1800. Minnesota: University of
Wisconsin Press, 1965.
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1650 ocorreram “circunstâncias negativas que pareciam lentamente desmontar os

fatores de uma frágil prosperidade econômica”, entre elas as epidemias de “bexigas” e

“os primeiros ensaios da crise de exportação do açúcar” que atingia os interesses dos

senhores de engenho do Rio de Janeiro. Em conjunto com esses fatores, a criação da

Companhia Geral de Comércio do Brasil em 1649 introduziu “um novo regime para

comandar todo o tráfico mercantil entre os portos coloniais e a Metrópole” o que

“acendeu a oposição de importantes grupos locais” 152. Estes fatores, aliados aos

vultuosos gastos com a defesa do litoral da Colônia como um todo e os excessivos

tributos abriram os “caminhos que levariam à Revolta da Cachaça”153.

Enquanto governador da Capitania do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá

instituiu mais um aumento de impostos a fim de pagar por nove meses de soldos

atrasados a infantaria da localidade, mas, segundo Boxer, há muito tempo o poder da

família Correia de Sá estava saturado na Capitania. O levante, também relacionado à

proibição da produção de aguardente colonial em benefício do vinho português vendido

pela Companhia Geral de Comércio, durou seis meses e custou a morte de seu principal

idealizador, decretada pelo próprio governador logo que solucionada a querela com a

tomada de fortalezas e outros pontos da cidade. Mas a notícia da degolação do líder dos

amotinados ordenada por Salvador Correia de Sá não foi bem recebida no Reino. Assim

a política de apaziguamento adotada pelo Conselho Ultramarino era visivelmente ditada

por considerações de política internacional, a fim de evitar que os habitantes do Rio se

passassem para a Espanha, caso fossem excessivamente oprimidos. Lembravam os

conselheiros que em outras colônias portuguesas haviam ocorrido revoltas semelhantes,

quase sempre por culpa dos respectivos governadores154.

                                           
152 Luciano Raposo de Almeida Figueiredo, Revoltas, fiscalidade e identidade colonial na América
portuguesa: Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, 1640 – 1761. Tese de doutorado apresentada ao
Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo, 1996, pp. 3, 6 e 7. Entre muitos motivos de descontentamento, as frotas da Companhia “destinadas
a proteger o transporte marítimo dos ataques de piratas e corsários que infestavam os mares geraram
grande animosidade entre comerciantes, proprietários de navios e produtores rurais. Isso porque todos
eles reclamavam sobretudo dos tributos e preços para a manutenção do sistema, da exagerada dimensão
dos navios e dos prazos nem sempre compatíveis com os ritmos da realidade colonial”, cf. p. 7.
153 Os aspectos mencionados e relativos aos tributos excessivos, a criação da Companhia de Comércio do
Brasil e as revoltas coloniais foram analisados de forma detalhada nos próximos capítulos desta Tese.
Mas, ainda neste momento, é importante ressaltar a idéia de Luciano Raposo sobre o fato de que “as
agitações muitas vezes desencontradas tomaram conta da América, onde todos os tributos pareciam
opressivos, todo o governador ou autoridade colonial que fechava o sistema de representação era tirano e
toda a revolta contra aqueles que ameaçavam o poder real era justa”, p. 11. Tais considerações indicam o
sentido das análises sobre a atuação dos colonos na administração colonial presentes mais adiante.
154 Charles Ralph Boxer, Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola 1602 – 1686. [ 1. edição 1952 ] São
Paulo: Brasiliana, 1973, p. 338.
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Tais informações constavam de uma “Consulta do Conselho Ultramarino” de

1661, e incluíam ainda as situações descritas sobre rebeliões em outras colônias

portuguesas. Por exemplo, foram citados os casos dos governadores Manoel

Mascarenhas Homem, capitão general do Ceilão em 1652, deposto pelos seus próprios

soldados sob a acusação de covardia. D. Diogo Coutinho, governador de Macau em

1646 foi linchado pelo “povo enfurecido, por causa de sua arrogância” e o Conde de

Óbidos, vice-rei da Índia em 1653, foi deposto em Goa por uma revolta popular que

tinha circunstancias muito parecidas com as do Rio de Janeiro de 1660155.

Em Angola a situação não era diversa. Segundo Antônio Luís Alves Ferronha,

“devido ao tráfico de escravos, Angola se encontra, no século XVII, estreitamente

ligada aos acontecimentos no Atlântico”. Com um movimento intenso de navegação nos

portos, Luanda apresentava concomitantemente um movimento econômico considerável

proveniente do interior, “trazendo madeiras, água doce, lenha, pedra e cal, alimentos

frescos, etc.”, no entanto, certos testemunhos afirmavam “o estado de pobreza

econômica e social da cidade”. Com a indicação de Tristão da Cunha como Governador

e Capitão General de Angola em 1665, intensificou-se um “clima de instabilidade

avolumado por um conjunto de medidas que faziam parte de um vasto programa de

reforma geral” que o mesmo trouxera de Lisboa. Após uma denúncia feita pela Câmara

ao Rei D. Afonso VI sobre o fato de o Governador haver usurpado parte dos

rendimentos reais de uma expedição ao sertão, a infantaria iniciou uma revolta que

originou a expulsão de Tristão da Cunha. Esta revolta foi apoiada por oficiais e

comerciantes locais descontentes, mas também teve origem no acúmulo de dois anos da

falta de pagamento dos ordenados aos soldados da infantaria presentes nas fortalezas156.

A existência de diversas revoltas durante vários momentos no século XVII, as

quais estavam ocorrendo em muitas localidades do Império Português, preocupava a

Coroa porque ela contava com a atuação de seus funcionários régios para dissipar e

resolver os descontentamentos dos vassalos. Disso dependia o bom funcionamento do

complexo colonial e o melhor aproveitamento de todos os recursos oferecidos por ele, o

                                           
155 Idem. Sobre o assunto ver também Luciano Raposo de Almeida Figueiredo, “O Império em apuros:
notas para o estudo das alterações ultramarinas e das práticas políticas no Império Colonial Português,
séculos XVII e XVIII”. In Júnia Ferreira Furtado, Diálogos Oceânicos – Minas Gerais e as novas
abordagens para uma história do Império Ultramarino Português, São Paulo: Humanitas, Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2001.
156 Antônio Luís Alves Ferronha, “Angola – A revolta de Luanda de 1667 e a expulsão do Governador
Geral Tristão da Cunha”. In Júnia Furtado, Diálogos Oceânicos..., op. cit., Cf. pp. 256, 258, 261 e 265.
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que nem sempre acontecia porque esses mesmos funcionários acabavam se envolvendo

diretamente nas contendas, tomando partido e aproveitando para abusar de seus poderes.

Algumas vezes eles próprios constituíam o motivo dos descontentamentos, como no

caso de Salvador Correia de Sá, já que a sua atuação na administração era justamente o

mote para o levante no Rio de Janeiro do início da década de 1660.

Quanto ao desfecho da rebelião contra Salvador Correia de Sá, mesmo após o

recebimento da carta em que ele dava conta dos acontecimentos e explicava que havia

reconquistado a cidade e assumido novamente o governo, as autoridades de Lisboa

informaram a escolha de Pedro de Mello enquanto novo governador. Além disso,

persistiram no propósito de chamar de volta à Europa aquele que já fora capitão-general

da Repartição do Sul157. Boxer indicou a grande importância dessa revolta do Rio de

Janeiro para analisar as estratégias de controle metropolitano, apesar de muitas vezes,

até aquele momento, ela não ter sido considerada pelos historiadores.

A explicação para essa relevância encontra-se na própria consulta do Conselho

Ultramarino citada pelo autor, a qual ainda explicava que as punições aos sublevados

das Conquistas não poderiam ser muito severas porque “ ‘visto como o Brasil se acha

tão preso a nós, como nosso mais importante domínio, e existem muitas nações

cobiçosas, de olhos voltados para ele e ansiosas para por nele o pé, tais como os

holandeses, os espanhóis e quem sabe outros’ ”158. Assim, era necessário alternar

atitudes de controle e concessão para manter as colônias sob a “proteção” de Portugal, a

fim de aproveitar ao máximo suas riquezas e não perdê-las para outras potências.

Para Nuno Gonçalo Monteiro, foi no momento da Restauração de Portugal após

a união das Coroas Ibéricas, que houve uma “indiscutível revitalização das instituições

tradicionais” do país, o que correspondia a uma “nova configuração dos centros de

poder, que se traduziu em diversos mecanismos de estruturação das elites sociais”.

Essas modificações suscitaram, entre outros aspectos, a priorização das atenções da

política portuguesa “para o Atlântico e para o Brasil”159, sendo que os governadores das

conquistas eram recrutados entre os membros dessa nobreza. Segundo o autor, “a

escolha dos nomeados e a respectiva remuneração de serviços era balizada e limitada

                                           
157 Ibid., p. 339.
158“Consulta” do Conselho Ultramarino, maio de 1661, em Frazão de Vasconcelos, Arquivo
Nobiliárquico Português, 1. série, número 6, p. 13. Apud Charles Ralf Boxer, Salvador de Sá e a luta
pelo Brasil e Angola..., op. cit., pp. 338 e 339.
159 Nuno Gonçalo Freitas Monteiro, “A consolidação da dinastia de Bragança e o apogeu do Portugal
Barroco: Centros de poder e trajetórias sociais ( 1668 – 1750 )”. In José Tengarrinha ( org. ), História de
Portugal. São Paulo: Editora da UNESP, sd, pp. 127, 129 e 131.
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por critérios bem definidos”, baseados em um conhecimento das hierarquias das

nobrezas existentes em Portugal. Além disso, consideravam-se qualificações e

experiências requeridas por estas escolhas, as quais passavam “por demoradas

conversações” e eram “cautelosamente ponderadas pelos monarcas”160.

No entanto, eram imprevisíveis as problemáticas nas quais estas autoridades

poderiam se envolver, bem como as soluções encontradas, mesmo considerando as mais

importantes recomendações que eles recebiam e suas experiências administrativas

comprovadas em várias localidades do Império. Tal dimensão de inconstância,

verificada a partir da ocorrência de acontecimentos inesperados, indica certa

“inexistência de um modelo ou estratégia gerais para a expansão portuguesa (...) pelo

menos até meados do século XVIII” apresentado por Antônio Manuel Hespanha. Nesse

sentido, mesmo que as experiências administrativas da grande nobreza nos governos

coloniais pertencentes a Portugal fossem significativas, a existência de uma

“heterogeneidade do estatuto político dos vassalos (...) criou uma pluralidade de tipos de

laços políticos [ que ] impedia o estabelecimento de uma regra uniforme de governo, ao

mesmo tempo que criava limites ao poder da Coroa ou dos seus delegados”161.

A autonomia que estes vice-reis e governadores gozavam quando de seu

exercício de poder administrativo era fruto de uma ausência de “hierarquia estrita dos

oficiais”, o que acarretava aos “oficiais periféricos” uma “capacidade para anular,

distorcer ou fazer seus os poderes que recebiam de cima”. Diante das diversidades entre

os territórios pertencentes ao Império, é interessante notar as diferenças entre a Índia e o

Brasil. Segundo Hespanha, naquela havia uma “legislação restritiva (...) como reação

contra uma política de generalizados abusos e excessiva liberalidade”. Contudo, a

pluralidade de interesses presentes em todos os níveis administrativos ocasionava os

                                           
160Nuno Gonçalo Freitas Monteiro, “Trajetórias sociais e governo das conquistas: Notas preliminares
sobre os vice-reis e governadores-gerais do Brasil e da Índia nos séculos XVII e XVIII”. In João Fragoso,
Maria Fernanda Bicalho e Maria de Fátima Gouveia, O Antigo Regime nos Trópicos, op. cit., pp.  253 e
257. Segundo Monteiro, “a sociedade aristocrática portuguesa era, em primeiro lugar, uma sociedade de
‘casas’ (...) [ as quais ] adquiriram nova funcionalidade no contexto posterior ao fim da Guerra de
Restauração, quando a elite aristocrática se estabilizou, à medida que a própria dinastia [ dos Braganças
de Portugal ] se foi consolidando”. A primeira nobreza era caracterizada por linhagens chamadas “casas
dos Grandes”, as quais evitavam “riscos de anexação por outras casas”, eram extremamente rigorosas
quanto à homogamia matrimonial e apresentavam uma disciplina relacionada “num conjunto de
obrigações que se estendiam a todos quantos nelas nasciam (...) Durante mais de um século criaram-se e
extinguiram-se muito poucas casas (...) nesse longo período de encerramento, uma das raras vias de
acesso à Grandeza foram, precisamente, os vice-reinados na Índia ou no Brasil, pois na fase mais
restritiva ( 1671 – 1760 ) cerca de metade dos títulos foram criados em remuneração daqueles serviços”.
Todos esses percursos necessários demonstram dificuldades, nem sempre para nós evidentes, àqueles que,
apesar de pertencerem à nobreza, almejavam administrar as colônias de Portugal, cf. pp. 254 a 256.
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atritos e desavenças que por vezes tomavam a dimensão de revoltas sociais. Este foi o

caso da Revolta da Cachaça e da punição à Salvador Correia de Sá; o desfecho da

revolta indicou que a Coroa mediava os conflitos de interesses de acordo com as

especificidades das situações. Por isso, havia uma estratégia de controle colonial do

Reino a partir dessa premissa, ou seja, a de atuar enquanto mediador de interesses, ao

menos até que o ouro não fosse descoberto ao final do século XVII, o que modificou

muitos aspectos da  política administrativa portuguesa em sua colônia da América.

Em parte do território pertencente ao Oriente, Boxer estudou “o modo como três

dos vice-reis conseguiram acumular impressionantes fortunas pessoais (...) apesar das

crises periódicas que atormentavam a Índia Portuguesa e as estrondosas lamentações de

pobreza universal que transpareciam da correspondência oficial e não oficial”. Da

mesma forma que para a América, existiam “grandes críticas à corrupção” dos

funcionários régios, todavia, eram considerados “insuficientes” os “salários oficiais que

a maior parte deles recebia”. Apesar da Coroa e de seus Conselheiros serem

“continuamente recordados deste argumento”, procediam “firmemente” no problema.

Tal procedimento atesta o fato de que nem sempre as irregularidades passavam

despercebidas aos Reis. Da mesma forma, nem todos os oficiais régios eram desonestos,

apesar de serem considerados pelos contemporâneos enquanto “exceções”162.

Enfim, quanto à também problemática atuação de Salvador Correia de Sá na

Capitania do Rio de Janeiro e no complexo colonial como um todo, Boxer analisou-a de

forma a relacionar a trajetória pessoal do oficial português à dependência econômica

existente durante o século XVII entre Portugal, Brasil e Angola. Para o autor, “ninguém

desempenhou papel tão importante, e por tão longo tempo, nos dois lados do

                                                                                                                               
161 Antônio Manuel Hespanha, “A constituição do Império português. Revisão de alguns enviesamentos
correntes”. In João Fragoso, Maria Fernanda Bicalho e Maria de Fátima Gouveia, op. cit.,pp. 169 e 172.
162 Charles Ralph Boxer, A Índia Portuguesa em meados do século XVII. Lisboa: Edições 70, 1980, pp. 57
e 71. Na Fatalidade Histórica da Ilha do Ceilão, escrita em 1685, seu autor João Ribeiro discorreu a
respeito do problema relacionado à falta de honestidade em muitos funcionários régios, afirmando que a
grande maioria tratava “o Tesouro do Rei como uma coruja, à qual todos os pássaros arrancam uma
pena”. Apud Charles Ralph Boxer, A Índia Portuguesa..., op. cit., p. 71. Em um momento anterior, mais
precisamente em 1652, Antônio de Souza Macedo, que chegou a atuar enquanto embaixador
extraordinário de Portugal junto aos Estados Gerais, afirmava que “não há ladrão que seja nobre, pois o
tal ofício traz consigo extinção de todos os foros da nobreza, declaro logo que entendo o meu dito
segundo o vejo exercitado em homens tidos e havidos pelos melhores do mundo, que no cabo são ladrões,
sem que o exercício da arte os deslustre, nem abata um ponto do timbre de sua grandeza”. Estes homens,
os “melhores do mundo”, faziam parte da Grandeza, e por conseqüência, eram indicados aos cargos mais
importantes das colônias portuguesas. Cf. Arte de furtar ( anônimo – séc. XVII ). Lisboa: Editorial
Estampa, 1970, p.33. Apesar de ter sido publicado enquanto anônimo, sua autoria foi confirmada por José
Honório Rodrigues em História da História do Brasil – Historiografia Colonial, São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 1979, pp. 73-4.
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Atlântico”163 quanto Salvador Correia de Sá, indicando que fatos particulares como os

relacionados a uma biografia podem ser atribuídos de um valor mais geral, como

auxiliares de uma análise da relação entre as várias colônias de Portugal.

O autor também indicou, através de suas análises, que um fio condutor em

particular deve sempre amarrar a argumentação geral proposta. Esta, no nosso caso,

corresponde a decifrar os diferentes papéis de Pernambuco e de São Paulo tendo em

vista a comparação entre dois aspectos principais. O primeiro está relacionado aos

significados da economia de ambas as regiões, estudados através dos movimentos de

comércio ultramarino e local. O segundo, ao seu papel social, no sentido de analisar a

participação dos colonos na administração da economia via atuação nas Câmaras

Municipais ou em outras instâncias, como no Conselho Ultramarino. Tais aspectos

foram analisados tendo em vista esta necessária contextualização de alguns elementos

pertencentes ao “complexo colonial português”. A partir de tais informações,

localizamos essas regiões no “mapa colonial” levando em conta as atribuições

específicas de Pernambuco e São Paulo no Império, e as conjunturas diversas existentes.

Segundo Vitorino Magalhães Godinho, este “complexo colonial português”

existia mediante uma “trama da rede atlântica” realizada a partir de diversas rotas “que

atravessavam o Oceano trazendo para a Europa os produtos” das colônias164. No Brasil

da década de 1960, sob a orientação de Sérgio Buarque de Holanda, o tema sobre as

rotas comerciais foi estudado por José Roberto do Amaral Lapa, em sua obra: A Bahia e

a Carreira da Índia. Nesta pesquisa, o autor pretendeu utilizar a Carreira da Índia

enquanto recurso ideal para a demonstração da importância histórica do porto da Bahia.

Este tema particular, relacionado ao estudo das rotas marítimas, da engenharia das naus,

de sua construção e do comércio entre colônias levou o autor a pensar sobre argumentos

mais gerais. Argumentos relacionados aos aspectos do “imenso complexo de relações

humanas, econômicas, sociais, culturais e religiosas que decorreram da circunstância de

estar o Brasil situado ao longo da Carreira” nas rotas ultramarinas165.

Para demonstrar a interligação do comércio entre os territórios ultramarinos

existentes nas partes ocidental e oriental do mundo colonial, Lapa analisou um

                                           
163 Charles Ralf Boxer, Salvador de Sá, op. cit., p. 404. A atuação de Salvador Correia de Sá enquanto
governador e capitão-general de Angola foi analisada de forma detalhada pelo autor no Capítulo VI,
“Angola, a ‘mãe preta’ ”, cf. pp. 236 a 306.
164 Vitorino Magalhães Godinho, “Portugal, as frotas do açúcar e as frotas do ouro ( 1670 – 1770 )”. In
Revista de História, vol. II, São Paulo: Departamento de História da USP, 1953, p. 71.
165 José Roberto do Amaral Lapa, “Introdução”. In A Bahia e a Carreira da Índia, edição “fac similada”,
São Paulo: Editora Hucitec; Campinas: Editora da UNICAMP, 2000, p.XIV.
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deslocamento da política metropolitana entre a proibição e a concessão deste comércio.

Tal mudança ocorreu essencialmente devido a um declínio dos rendimentos da Carreira

da Índia que só poderiam ser revigorados a partir da liberação de um comércio realizado

com Salvador, o qual já existia de forma ilegal desde os primórdios do século XVI.

Segundo o autor, “não se pode de maneira alguma desprezar o vulto do

contingente das transações fora da lei” que ocorriam entre a Índia e a Bahia. A consulta

da documentação disponível indicou o fato de que “as ramificações do comércio

clandestino contavam com a comparsaria intercolonial, fazendo-lhe vista grossa as

autoridades mais imediatas, quando não fossem até partícipes da maroteira”. Podemos

notar como as práticas ilegais exercidas pelos funcionários no âmbito da economia

colonial estavam estritamente relacionadas a uma prática generalizada de abusos

administrativos, os quais a legislação tentava coibir, muitas vezes em vão166.

A partir do ano de 1672, uma importante decisão real foi tomada para orientar a

situação a favor da Coroa. Na verdade, este comércio, desenvolvido “em ritmo razoável

e crescente, com tolerância legal ou não”, tendo em vista algumas concessões régias

obtidas para certas viagens realizadas entre as colônias, foi liberado entre “o Reino,

Estado do Brasil, Índias e Ilhas”. Esta “liberdade”, segundo Lapa, permitia aos colonos

e reinóis dessas localidades “levar, trazer, vender e comprar todos os gêneros inclusive

pimenta, cravo e canela (...) ameaçando-se (...) qualquer impedimento, proibição ou

molestamento que, por ventura, opusessem a tal liberdade”167.

Diante de uma situação duradoura de ilegalidade e de contrabando, coibida em

poucos casos esporádicos, o motivo pelo qual a Coroa modificou uma legislação

punitiva há tanto existente estava relacionado com o declínio da Carreira da Índia.

Segundo as informações de José Roberto do Amaral Lapa, seu declínio acentuara-se no

século anterior, e sua manutenção estava ocorrendo “em moldes que passam a obedecer

a introdução cada vez mais incisiva do Brasil na circulação das riquezas do império

lusitano”. Dessa forma, os lucros reais poderiam aumentar com a liberdade do tal

comércio intercolonial, a partir do momento em que as fazendas transportadas da Índia

                                           
166 Idem, pp. 230, 232, 241 e 242. A fim de coibir o contrabando nos navios, vistorias eram realizadas por
vigias em suas dependências. Contudo, “não sabemos como procedia a autoridade para estimular a ação
desses vigias, impedindo que eles se mostrassem relapsos ou acabassem mancomunados com os
infratores (...) outras medidas foram ainda tomadas (...) para tornar mais difícil a possibilidade de desvios
de mercadorias. Assim, por exemplo,era vedado a qualquer pessoa subir a bordo, antes que as autoridades
o tivessem feito (...) [ Todavia ]é claro que não poucas vezes ocorriam exceções a essas medidas”, p. 243.
167 Ibid., pp. 253 e 254.
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seriam vendidas na Bahia, pagando as dízimas na Alfândega local, além dos direitos da

Casa da Índia, “que recaíam sobre o preço de avaliação das referidas mercadorias”168.

As rotas marítimas que direcionavam as Carreiras tinham os ventos e as

correntes marítimas enquanto elementos essenciais. Dependendo das condições que eles

apresentavam, aumentava a duração da travessia. Para o Atlântico, a duração das

viagens variava entre 55 dias para ir de Lisboa à Bahia e 65 dias para o Rio de Janeiro.

Para a volta, as condições eram outras: chegavam a 140 dias para ir do Rio de Janeiro a

Lisboa e 80 dias para ir da Bahia até o mesmo destino169. Este era um aparato

considerável de embarcações e homens, o qual vivia em constante movimento entre os

três continentes que abrigavam as partes do Império Português. Os mercadores eram os

personagens principais de toda essa movimentação, e faziam os contatos penetrando e

interagindo naquelas zonas de fronteiras especificadas algumas páginas atrás.

Estes “mercadores profissionais integravam o setor denominado ‘homens de

negócios’, representando o núcleo duro dos contratadores e do capital que financiava a

Coroa” e integravam os contatos entre três grandes eixos do comércio: de tecidos da

Europa, de diamantes da Ásia e de açúcar da América, entre outros produtos. As

grandes áreas têxteis da Europa concentravam-se entre o norte da Itália por um lado, e o

norte da França, Flandres e Holanda por outro. Lisboa fazia o papel de “grande centro

comercial do Atlântico”, e porta de entrada para a venda de seus produtos em troca dos

têxteis europeus. Antuérpia em um primeiro momento do século XVI e Amsterdã logo a

seguir no decorrer do XVII, eram as praças mediadoras das transações comerciais170.

A conjuntura existente entre os finais do século XVI até o primeiro quartel do

XVIII favoreceu a vida mercantil do Atlântico, porém veremos que o período foi

intermediado por vários percalços. As intrincadas relações dos “homens de negócios”

que executavam e intermediavam as relações comerciais interligando os três continentes

                                           
168 Ibid., p. 255 e 258. Segundo Boxer, a Carreira da Índia foi “ considerada durante muito tempo ‘sem
dúvida alguma a maior e mais árdua de qualquer outra conhecida no mundo’ tal como escreveu um
Jesuíta italiano após haver experimentado seus rigores no ano de 1574 (...) inaugurada com o pioneira
viagem de Vasco da Gama [ a carreira ] não acabou até a vinda dos navios a vapor, mesmo que a sua
glória tenha acabado desde muito tempo”. Vide Charles Ralph Boxer, The portuguese Seaborn Empire
1415 – 1825. 1 º Ed. 1969, London: Penguin Books, 1973, p.207.
169 Frédéric Mauro ( coord. ), Nova História da Expansão Portuguesa - O Império Luso Brasileiro ( 1620
– 1750 ). Lisboa: Editorial Estampa, 1991, pp. 59 e 60. Segundo o autor, na viagens pelo ultramar que
envolviam Europa, África / Ásia e América, “não interessava tocar no Brasil na viagem de ida: os navios
tinham água e víveres suficientes para irem até além do Cabo da Boa Esperança; além disso, o açúcar,
principal produção brasileira, não tinha utilidade, por ser pouco apreciado no mercado asiático. Durante
muito tempo, a possibilidade de uma escala no caminho de regresso foi negligenciada”. Mas, como já
explicitado, “depois de 1665, as condições mudaram” culminando na lei de 1672, cf. p. 63.
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em tal conjuntura, foram documentadas através de cartas, escritas durante todo o

período de 140 anos aqui analisado. Todavia, seria necessária a realização de vários

estudos para analisar toda a correspondência existente, para enfim poder apresentar a

complexidade que envolvia as diversas tramas comerciais que essas cartas demonstram.

Dessa forma, para localizarmos São Paulo e Pernambuco em meio a todo esse

movimento econômico, foi utilizada, em um próximo capítulo de nossa argumentação,

uma correspondência datada entre 1698 e 1704, a qual relacionava Luanda ao Rio de

Janeiro e ao Recife171. Este período foi crucial na modificação dos interesses e das

posições entre as regiões da “América Portuguesa”, e as cartas de Luís César de

Meneses deixaram clara a movimentação que envolveu essa mudança. Para períodos

anteriores, um estudo de Gentil da Silva intitulado Stratégie des Affaires analisou cartas

de determinados negociantes portugueses e de seus representantes entre 1595 e 1606.

Ao informar o “dia a dia” das transações efetuadas no momento da União das Coroas

Ibéricas – momento no qual houve uma acentuação do movimento das frotas devido à

maior ocorrência do fluxo e refluxo de metais preciosos – a correspondência analisada

indicou uma remessa contínua de comissões aos representantes daqueles homens,

espalhados entre Espanha, Itália, França, Holanda e Alemanha. Assim, as informações

das correspondências citadas demonstraram para o autor que

o grande comércio entre o Extremo Oriente, a África e o Brasil é, em Lisboa, controlado

por algumas grandes casas [ comerciais ], pertencentes aos Ximenes, aos Mendes, aos

Gomes, aos Évora, e outros ainda. Estes grandes negociantes estavam atentos às

condições dos mercados longínquos, sobretudo orientais – acompanhado, portanto, de

relatórios (...) ao menos por intermédio de seus correspondentes; era necessário que

estes estivessem atentos às situações de Goa e de Cochim, de seu provisionamento em

pólvora, pérolas, diamantes, etc, da introdução de novos produtos de luxo no mercado

europeu. Ao mesmo tempo, eles estavam em contato com Angola (...) e Brasil, cuja

importância era grande para a via comercial de Lisboa172.

     

A circulação de informações sobre os comércios europeu, atlântico e índico

demonstra a abrangência dos contatos dos negociantes e de seus correspondentes em

                                                                                                                               
170 Denise Helena Monteiro de Barros Carollo, “Além do Atlântico e do Mediterrâneo – Atuação de uma
rede comercial no século XVII”. In Junia Ferreira Furtado, Diálogos Oceânicos, op. cit., pp. 127 e 136.
171 Vide no Capítulo III – Intervenções e Conflitos, o item “Influências políticas na economia”.
172 J. Gentil da Silva, Stratégie des Affaires à Lisbonne entre 1595 et 1607. Paris: Librairie Armand Colin,
1956, pp. IX e 27.
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vários territórios pertencentes ao Império. Da mesma forma, o conteúdo dessas cartas,

incluindo a maior ou menor remessa de comissões, são indicativos da ocorrência de

reorientações na economia dos mesmos territórios, ao demonstrar o incremento ou

decréscimo pelo interesse em determinados produtos. Em um momento posterior, nos

meados do século XVII, o comerciante cristão-novo Duarte Gomes Solis representa um

exemplo para se verificar uma modificação importante no comércio ultramarino. Este

negociante era um “renomado mercador de ‘grosso trato’ (...) correspondente dos

contratadores de pimenta da Índia”, contudo, a partir de certo momento, o comércio

efetuado com o açúcar brasileiro passou a ser um componente essencial de seus

principais interesses, ao lado dos tecidos europeus e dos diamantes da Índia173.

Certos estudos preocuparam-se em “investigar as razões da mudança do eixo

econômico e social da Índia para o Brasil”, e concluíram que, da mesma forma, fatores

sociais e econômicos foram os responsáveis pela “queda do Império português no

Oriente”. Esses fatores estavam relacionados, entre outras coisas, com a influência do

declínio da rota da pimenta na criação da Carreira do Brasil, considerada até meados do

século XVII enquanto uma “rota irregular”. Assim, para Fábio Pestana Ramos, “o

grande índice de naufrágios observados na Carreira da Índia, em oposição a um número

menor de perdas na rota do Brasil, assim como o próprio cotidiano e as facilidades ou

dificuldades de penetração territorial teriam sido responsáveis, para além de outros

fatores já abordados pela historiografia, pelo declínio da Carreira da Índia em benefício

do incremento da rota do Brasil” 174. Ao lado dos naufrágios, os prejuízos com a

pirataria também foram responsáveis pela opção dos mercadores pela Carreira do

Brasil; esta apesar de ser menos lucrativa até pelo menos meados do século XVII,

começou a atrair os interesse dos mercadores pelo fato de ser mais segura175.

Dessa forma, no conjunto, o período entre 1570 e 1670 é considerado por

Frédéric Mauro enquanto possuidor de condições marítimas favoráveis “ao

desenvolvimento do Império português no Atlântico”. Para este autor, “o fato de o

                                           
173 Denise Helena Monteiro de Barros Carollo, “Além do Atlântico e do Mediterrâneo – Atuação de uma
rede comercial no século XVII”, op. cit., pp. 127 e 134-5.
174 Fábio Pestana Ramos, No tempo das Especiarias – O Império da Pimenta e do Açúcar. São Paulo:
Editora Contexto, 2004, pp. 8 e 9.
175 Idem, p. 184. Segundo Vitorino Magalhães Godinho, a pirataria apresentava “fases de corso e fases
mercantis”, estas iniciadas com o comércio dos produtos após as pilhagens. O “corso” consistia em
ataques ao tráfego comercial dos inimigos, roubando, pela astúcia ou pela força, as mercadorias dos
navios. Este era um meio de enriquecimento considerado “nobre” porque implicava o uso de armas. Vide
Vitorino Magalhães Godinho, Mito, Utopia e Prática de navegar séculos XIII – XVIII. Lisboa, Difusão
Editorial, sd. pp. 460 e 466.
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Brasil ser mais próximo de Lisboa do que o Congo, mais ao Sul do que a Ocidente de

Portugal, a sua costa de acesso relativamente fácil graças a um certo número de baías ou

de recifes protetores, explicam em parte o seu impulso na produção açucareira. Explica

também (...) a atração que [ as ] viagens [ ao Brasil ] exerciam sobre os estrangeiros. Em

resumo, tudo o que vai fazer a prosperidade e a adversidade da atividade portuguesa no

Atlântico no século XVII”176. Uma atividade que esteve vinculada a duas carreiras em

especial, a da Índia e a do Brasil, aquela tomada enquanto um objeto de estudo que

levou José Roberto do Amaral Lapa a pensar a colônia portuguesa da América como

parte ativa e significativa “das chamadas ‘grandes navegações’ portuguesas”177.

Portanto, a partir de um ponto de vista semelhante, mas elaborado segundo as

orientações oferecidas por uma temática diversa daquela tratada por Boxer em Salvador

Correia de Sá e a luta pelo Brasil e Angola, Lapa partiu de um objeto em especial, a

“Carreira da Índia”, para elaborar hipóteses e argumentos mais gerais relacionados ao

papel da América portuguesa no Império. Diferentes meios justificaram o mesmo fim

para os autores citados, os quais utilizaram o mesmo modelo de análise. Boxer e Lapa

percorreram vários acontecimentos gerais mediados por fios condutores particulares e

específicos: a vida de Salvador Correia de Sá e a história da Carreira da Índia.

Assim, Boxer em especial afirmou constantemente a importância das ligações

entre Brasil, África e Portugal nos quesitos economia, política e tráfico negreiro, e que

sem essa relação seria praticamente impossível o funcionamento do complexo colonial

português. Luís Felipe de Alencastro partiu da mesma premissa décadas depois, ao

afirmar que “a colonização portuguesa, fundada no escravismo, deu lugar a um espaço

social e econômico bipolar, englobando uma zona de produção escravista situada no

litoral da América do Sul e uma zona de reprodução de escravos centrada em

Angola”178. Contudo, o autor preferiu não utilizar a comparação para compreender os

diversos mundos existentes no Império Português diante do “sistema colonial” projetado

pelo Reino. Segundo ele, “não se trata (...) de estudar de forma comparativa as colônias

                                           
176 Frédéric Mauro, Portugal, o Brasil e o Atlântico ( 1570 – 1670 ). Lisboa: Editorial Estampa, 1989, p.
157. Ao investigar documentos sobre o papel do oceano neste mundo colonial, Mauro constatou certa
“insuficiência dos resultados”, já que, para ele, falta “um levantamento preciso dos diversos trajetos
efetuados” pelos navios no século XVII. Esta falta de informações configura uma das dificuldades que
podem ser apontadas para as pesquisas em História Ultramarina, ao lado do problema em se relacionar
uma infinidade de temas existentes para esse tipo de estudo, como veremos.
177 José Roberto do Amaral Lapa. O Brasil e a Carreira da Índia, op. cit., p. 304.
178 Luís Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes – Formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo:
Companhia das Letras, 2000, p. 9.
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portuguesas no Atlântico. O que se quer, ao contrário, é mostrar como essas duas partes

unidas pelo oceano se completam num só sistema de exploração colonial”179.

Na verdade, pensamos que utilizar a história comparada constituiria um auxílio

complementar para se desvendar essa unificação das diferentes colônias diante da

exploração colonial defendida por Alencastro. Discordamos da idéia do autor sobre o

fato de que a utilização desse método poderia levar a conclusões contrárias a uma

relação de unicidade entre Brasil e África. O autor considerou o método defendido por

Marc Bloch apenas enquanto auxiliar na determinação de diferenças entre os elementos

comparados, o que, como já vimos, não corresponde às finalidades da comparação.

Sem embargo dessa questão, Alencastro manteve um fio condutor constante em

sua obra, agregando os diversos temas tratados em uma única argumentação defendida

por ele, a unicidade entre Angola e o Estado do Brasil mediante a existência do tráfico

negreiro e do comércio ultramarino. O autor esclareceu a utilização do termo “Atlântico

Sul” segundo a própria divisão territorial existente na América Portuguesa e o “quadro

de ventos e marés predominantes na costa sul-americana”180.

Os limites entre o Estado do Brasil e o Estado do Grão Pará e Maranhão ( 1621 )

iniciavam-se na altura do Cabo de São Roque, a partir dessa região o regime de marés e

ventos facilitava as comunicações com a Corte e com a África. Na verdade, segundo

Alencastro, as ligações entre essas diferentes localidades do Império eram mais

facilitadas do que aquelas entre as diferentes partes dos Estado do Brasil e Grão Pará, ao

menos via litoral. Acreditamos que mesmo com essas facilidades no intercâmbio

marítimo entre Brasil, África e Portugal indicadas pelo autor, as ligações internas entre

as diferentes capitanias não eram tão inóspitas quanto podem parecer. Como veremos, é

certo que o abastecimento interno constituía também uma fonte constante de

movimentação e rendas para os colonos produtores e comerciantes de mantimentos.

No ano seguinte à publicação da obra de Alencastro, dois livros contendo

diversos artigos referentes aos novos estudos sobre a “dinâmica imperial portuguesa” e

sobre as “novas abordagens para uma história do Império Ultramarino Português”

também foram editados. Os organizadores escreveram introduções que buscaram situar

os artigos no movimento da historiografia colonial e testemunhar o papel das novas

                                           
179 Idem.
180 Ibid., p. 61.
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abordagens sobre o Império Português181. Enfim, tendo em vista que “a economia

brasileira (...) era um dos elementos determinantes ainda que indiretamente (...) do

grande comércio atlântico”182, pretendemos colaborar com esse movimento da

historiografia colonial, analisando certos aspectos do trato do comércio e das atitudes

administrativas realizadas pelos moradores de Pernambuco e de São Paulo. Uma análise

baseada na idéia de que as regiões coloniais devem ser observadas segundo os contextos

nos quais elas estavam inseridas, não deixando de considerar a existência de elos de

ligação entre as mesmas na constituição do Império Português.                             

                                           
181 João Fragoso, Maria Fernanda Bicalho e Maria de Fátima Gouveia ( org. ) O Antigo Regime nos
trópicos, op. cit., cf. pp. 21 a 25 e Junia Ferreira Furtado ( org. ), Diálogos Oceânicos, op. cit., cf. 17 a 19.
182 Frédéric Mauro, Nova História da Expansão Portuguesa – O Império Luso-Brasileiro ( 1620 – 1750 ),
op. cit., pp. 86 e 87.



CAPÍTULO II

O Trigo e o Açúcar

“Haveis de saber que o Brasil é praça do mundo (...) onde se aprende com muita

facilidade toda a polícia, bom modo de falar, honrados termos de cortesia, saber bem

negociar, e outros atributos desta qualidade”.

Ambrósio Fernandes Brandão, Diálogos das grandezas do Brasil, 1618, p. 134.
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Comércio local e a economia doméstica

O trigo, em conjunto com o peixe, constituiu a base alimentar dos portugueses

desde pelo menos a Idade Média. Outros cereais, como o centeio e a cevada, além da

vinha e da oliveira, formavam os elementos principais da “economia mediterrânica (...)

que se estendia até as margens lusitanas do Atlântico”. Durante muito tempo, Portugal

possuiu uma “economia pobre, de subsistência, só dando excedentes para a venda nos

anos bons e permitindo que, nos maus, uma parte considerável da população morresse

de fome, no sentido próprio das palavras”1. Os descobrimentos empreendidos pelos

Reinos Ibéricos a partir do início da era moderna estavam prestes a mudar essa situação,

mas tal mudança não foi definitiva, já que era freqüente a ocorrência de períodos

difíceis relacionados ao abastecimento de víveres. Dessa forma,

o desenvolvimento do comércio marítimo não agravou as condições desta economia,

mas induziu-lhes alterações, se não melhorias. É certo que aquele desenvolvimento

originou a criação de (...) cidades e colônias no ultramar, grandes consumidores (...) mas

permitiu os transportes marítimos, mais fáceis que os terrestres, entre regiões

favorecidas e regiões desfavorecidas pela colheita. Permitiu, sobretudo, que certas

regiões do Império, particularmente ricas em trigo, abastecessem as grandes cidades.

Por fim, permitiu as importações maciças nos momentos de escassez. Podem assim

distinguir-se, no Império Português, áreas de produção e centros de consumo entre os

quais se estabelece (...) um equilíbrio precário2.

                                                
1 Frédéric Mauro, Portugal, o Brasil e o Atlântico ( 1570 – 1670 ). Lisboa: Editorial Estampa, 1989, vol.
II, p. 13. Para Mauro, “no início, a expansão ultramarina tinha sido para os nobres, e em particular para os
mais novos da família, um meio de encontrar novas terras, uma vez que Portugal continental pouco a
pouco se tinha tornado demasiado pequeno para as suas necessidades. Mas as imensas possibilidades da
Índia, da África e do Brasil depressa os tinham arrancado à pátria e levado a desinteressarem-se, cada vez
mais, da agricultura nacional. A este desaparecimento da nobreza exploradora, tem de se acrescentar o da
mão-de-obra camponesa, seduzida também pela vida marítima e colonial”, cf. p. 14.
2 Idem. Nesse sentido, os escritos do cronista eclesiástico português Manuel Severim de Faria, assim
como os de outros autores de meados do século XVII, indicaram as preocupações com relação ao pouco
interesse pela agricultura há algum tempo existente em Portugal, e aos problemas ocasionados pela
dispersão de sua população pelas terras coloniais, principalmente no que dizia respeito à Índia. Ainda
segundo Manuel Severim de Faria, “na conquista da Índia (...) estando tantas mil léguas distantes de
Portugal, e com navegação tão perigosa, foi necessário tirar-se do Reino muita gente (...) sendo coisa
notória que a navegação da Índia se intentou para comércio e não para conquista”, ao contrário de outras
localidades, já que “das nossas colônias das Ilhas terceiras e Madeira foi socorrido este Reino por vezes
com gente e com cavalos, e com muito trigo. De Angola se tem tirado inumerável gente, que serve não
somente nos engenhos do Brasil, mas ainda neste Reino, assim na cultivação do campo como no serviço
ordinário. Da povoação do Brasil resultou a mercância do açúcar, que dele provemos quase toda a
Europa. Donde se vê que estas colônias não nos são de tanto prejuízo porque nos levam menos gente”.
Manuel Severim de Faria, “Dos remédios para a falta de gente”. In Antônio Sérgio  ( notas preambulares )
Antologia dos economistas portugueses. Lisboa, sd., 1974, pp.195 a 197.
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A região de São Paulo constituiu uma das localidades ultramarinas onde o

português tentou seguir essa tradição alimentar mediterrânica, já que “mais de um

testemunho positivo indica a presença eventual e o cultivo de algum trigo na capitania

ainda em fins do século XVI”. Contudo, desde os primeiros tempos, a farinha de

mandioca fora “o produto nativo que mais depressa conquistou os povoadores europeus,

chegando, na maior parte da colônia, a substituir o pão de trigo”3. A mandioca era

utilizada para a fabricação da “farinha de guerra”, produzida a partir de um processo

que envolvia a colocação da raiz para “curtir em água [ por ] três [ ou ] quatro dias”,

depois de curtida era pisada até obter uma massa que deveria ser espremida a fim de

retirar seu sumo. “E depois de assim a terem curada (...) põem um alguidar sobre o

fogo” para que a massa fosse mexida, até que ficasse enxuta e “disposta para se

comer”4. Contudo, mesmo que a farinha de guerra fosse mais comumente utilizada entre

os moradores, as condições propícias do Planalto “terão sido um dos incentivos para o

desenvolvimento adquirido ali pela lavoura de trigo durante o século XVII. Lavoura

que, mudando a paisagem econômica da região, acarretaria, por sua vez, a introdução de

utensílios de técnica européia, como o moinho d’água”5.

As práticas de vida relacionadas ao contato com um novo mundo até então

desconhecido pelos europeus, dependiam exclusivamente de uma adaptação dos

“costumes domésticos” dos portugueses recém chegados à “realidade dos trópicos (...)

uma vez que os adventícios necessitaram lançar mão dos recursos naturais disponíveis e

                                                
3 Sérgio Buarque de Holanda, Caminhos e Fronteiras, 1 º Edição 1944, São Paulo: Companhia das Letras,
1994, p. 173.
4 Pero de Magalhães Gandavo, Tratado da Terra do Brasil – História da Província de Santa Cruz (1576)
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada, 1980, pp. 95
e 97. Segundo o cronista, para espremer a massa da mandioca eram utilizadas “umas mangas compridas e
estreitas que fazem de umas vergas delgadas, tecidas à maneira de cesto: e ali a espremem daquele sumo
da maneira que não fique dele nenhuma coisa por esgotar: porque é tão peçonhento e em tanto extremo
veneno, que se uma pessoa ou qualquer outro animal o beber, logo naquele instante morrerá”.  Cerca de
dez anos depois, Gabriel Soares de Souza explicou que as as raízes de mandioca eram raladas “em uma
pedra ou ou ralo, que para isso tem, e depois de bem raladas, espremem esta massa em um engenho de
palma a que chama tapeti”. Depois de pronta,  a farinha ficava como “cuzcuz, mas mais branca (...) muito
doce e saborosa”, da massa também se faziam “beijus”, doces que lembravam as “filhós mouriscas, que
se fazem de massa de trigo”. Esta variedade de doce fora inventada pelas “mulheres portuguesas” já que
“o gentio não usava deles”, o que evindencia as adaptações formuladas pelos adventícios com os produtos
da terra. Quanto ao perigo de se ingerir a água que a massa da mandioca produzia ao ser espremida,
Gabriel Soares informou que esta era “a mais terrível peçonha que há nas partes do Brasil”. Mas havia
uma maneira de retirá-la antes de espremer a raíz, para isso era necessário “lançar cada dia destas raízes
na água corrente ou na enxarcada (...) onde está a curtir até que lança a casca de si; e como está desta
maneira, está curtida (...) [ e ] sem nenhuma peçonha”. Cf. Gabriel Soares de Souza, Tratado descritivo
do Brasil em 1587. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971, pp. 174 a 176.
5 Sérgio Buarque de Holanda, Caminhos e Fronteiras, op. cit., p. 173.
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aprender, por meio de experiências, muitas vezes dolorosas, como viver na Colônia”6.

Apesar das dificuldades iniciais, as oportunidades que surgiam com o desvendar das

riquezas naturais que poderiam ser aproveitadas tanto para a vida doméstica quanto para

o comércio, foram testemunhadas pelos primeiros cronistas que escreveram sobre a

“Terra de Santa Cruz”. Em suas descrições, muitas vezes exageradas pela admiração ao

desconhecido ou com o intuito de oferecer uma imagem paradisíaca àqueles que

pretendiam se aventurar a colonizar a nova conquista, eram notórias as possibilidades

que a fertilidade e a abundância daquelas terras demonstravam.

Devido às distâncias e às diferentes paisagens que existiam entre as regiões que

congregavam aquela parte do Novo Mundo pertencente a Portugal, o desenvolvimento

de cada Capitania apresentou particularidades que devem ser compreendidas segundo

uma ótica que considera as várias tramas econômicas, sociais e históricas presentes. As

relações entre essas tramas, ocasionadas em diversos momentos no decorrer do período

colonial como um todo, constituem elementos que vão ao encontro da pretendida

finalidade essencial dessa conjuntura de colonização: a contribuição para o incremento

da economia européia e de seus Reinos, e para o enriquecimento dos colonos. Nesse

sentido, toda e qualquer oportunidade era explorada das mais diversas maneiras, desde a

plantação em larga escala, ao cultivo de diversos mantimentos, sem contar a criação de

animais, a qual constituiu-se em uma atividade tão explorada quanto a agricultura.

Para Janice Theodoro da Silva, a política mercantilista empreendida na América

portuguesa pelos reis e agentes colonizadores apresentou especificidades relacionadas a

“uma área cuja economia não se centrava substancialmente na grande propriedade

monocultora, voltada exclusivamente para a exportação – como era o caso das

Capitanias do Nordeste. A construção da vila de São Paulo de Piratininga não

representava, portanto, a parte mais lucrativa da empresa colonial”. Contudo, “São

Paulo demandava uma série de cuidados por parte da Coroa” a partir do momento em

que “a construção da vila e dos caminhos que a ela se dirigiam” era permeada por

questões enfrentadas pelo colonizador a fim de obter sucesso na constituição da

“empresa colonizadora nestas partes”7. Tais problemas poderiam apresentar-se de forma

                                                
6 Leila Mezan Algranti, “Famílias e vida doméstica”. In Coleção História da vida privada no Brasil –
Cotidiano e vida privada na América portuguesa, vol. 1, São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p.119.
7 Janice Theodoro da Silva, São Paulo 1554 – 1880, discurso ideológico e organização espacial. São
Paulo: Editora Moderna, 1984, p. 20. No estudo em questão, a autora procurou “analisar o
‘desenvolvimento’ da vila do século XVI à cidade do século XIX”, compreendendo a vila de São Paulo
enquanto “instrumento e produto de colonização”, segundo a “inserção do Brasil nos quadros do antigo
sistema colonial”. Dessa forma, “embora as preocupações centrais dos Estados colonizadores sejam
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generalizada no ambito das colônias e de sua efetivação, mas também poderiam ser

mais característicos e constantes em certas regiões conquistadas.

     Desse modo, um dos problemas mais comuns aos novos territórios conquistados

era o abastecimento precário, “companheiro dos colonos durante vários séculos”8,

acentuado em determinadas épocas, mas intercalado por momentos de melhoria nas

condições existentes. Esses períodos, marcados ora pela carestia, ora pela abundância de

víveres e recursos, integravam as conjunturas presentes em todas as regiões coloniais,

inclusive nas localidades abastecedoras. Em São Paulo, as vicissitudes ocasionadas

pelas oscilações entre os momentos de penúria e os de abundância, descritos fartamente

pela documentação, demonstram que os papéis desempenhados por essa região do

Planalto de Piratininga podem ser apreendidos segundo a importância dessa economia

de abastecimento da vila de São Paulo para a manutenção de outras regiões coloniais.

Tal importância também pode ser atestada na medida em que a economia da

região de São Paulo, mesmo que local e doméstica se comparada às grandes lavouras de

Pernambuco, funcionou como meio para o sustento econômico de muitos homens que

para lá se dirigiram. Se as atividades agrícolas e comerciais desempenhadas no Planalto

ocorriam em menor escala, levando-se em conta o volume da economia ultramarina

representado pelo açúcar, os interesses da Coroa não eram diferentes entre as regiões,

mas eram modificados ou intensificados de acordo com as situações vivenciadas.

Todavia, as mudanças que levaram os interesses régios a se voltarem para São Paulo,

por vezes em detrimento de Pernambuco e das Capitanias do Norte, foram ocasionadas,

como já afirmamos, apenas com o advento do ouro ao final do seiscentismo.

Assim, ao findar o primeiro século de colonização portuguesa no Brasil, a

situação econômica vivida na vila de São Paulo em quarenta e seis anos de existência

                                                                                                                                              
sempre as mesmas – ‘resguardar a área de seu império colonial face às demais potências’ –, os
mecanismos fiscais utilizados pela metrópole para a execução do monopólio do sistema colonial vão
gerar respostas muitas vezes inadequadas às próprias necessidades do sistema”.
8 Leila Mezan Algranti, op. cit., p. 120. Para a autora, devido a “enorme distância da Metrópole, a ser
vencida pelas embarcações (...) o atraso das frotas podia deixar os colonos sem vinho, trigo, ou sal
durante meses. Quando elas finalmente chegavam, percebia-se que continuavam faltando em proporções
razoáveis utensílios domésticos, equipamentos de trabalho, anzóis e linhas, armas, tecidos, remédios e
tudo o mais de que se precisava no dia-a-dia (...) Dessa forma, era imperativo aprender com os gentios da
terra a se proteger do clima e dos animais, a preparar os alimentos disponíveis a fabricar utensílios e a
explorar as matas”, cf. pp. 120 e 121. Nesse sentido,  Sérgio Buarque de Holanda indicou na obra
Caminhos e Fronteiras “certos aspectos significativos da implantação em terra brasileira de uma
civilização adventícia” construída em um meio “adverso ao seu desenvolvimento”, o que provocou
“novas modalidades de convívio”. Dessa forma, o autor apresentou em seu estudo “situações surgidas do
contato entre uma população adventícia e os antigos naturais da terra com a subseqüente adoção, por
aquela, de certos padrões de conduta e, ainda mais, de utensílios e técnicas próprios dos últimos”. Para
mais informações, vide Sérgio Buarque de Holanda, Caminhos e Fronteiras, op. cit., pp. 10 e 12.
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era demasiado precária. A vila de Santos, distante mais de 13 léguas, era a única

localidade com a qual os moradores de Piratininga tinham contato freqüente, mas as

viagens “ao mar”, sempre traziam a lembrança de que “muitos dos homens perderam

quanto tem”. Mesmo assim, um certo movimento econômico de mercadores que vinham

à vila foi atestado pela Câmara Municipal no ano de 15839.

Com a implantação das Câmaras nas vilas coloniais, logo que as primeiras

edificações foram erigidas e as vilas criadas, as regras da vida cotidiana de seus

habitantes sempre constituíram um ponto importante de discussão entre os vereadores.

Todos os itens relacionados a organização das ruas, a limpeza dos terrenos e construção

das casas, a regulamentação do movimento econômico - produção agrícola e comércio

local -, a arrecadação de impostos e aos mais variados assuntos pertencentes à alçada da

vida citadina eram apresentados e discutidos por aqueles representantes do “povo”.

Um assunto que tomou parte importante das vereações em todas as épocas

estava relacionado à regulamentação do comércio na vila. Os principais problemas

suscitados pelas irregularidades existentes, como veremos, podem ser exemplificados

nas questões dos altos preços constatados, das fraudes com relação aos pesos e medidas

dos produtos comercializados, e da falta constante de numerário e de víveres. As

decisões advindas com o intuito de ordenar uma situação de descontrole, ocasionada

pelas condições precárias vivenciadas pelos colonos, suscitavam situações nas quais o

“exercício efetivo do poder” das Câmaras era o símbolo da presença régia em seus

domínios. Nesse sentido, eram os vereadores que, de certa forma, simbolizavam essa

presença a partir do controle das atividades ds vila, as quais despertavam “tensões

criadas entre a administração colonial e o ‘povo’ reunido na Câmara”10.

Assim, ainda em 1583, após ser apresentada uma petição sobre os altos valores

pelos quais eram vendidos os produtos na vila de São Paulo, os oficiais da câmara

resolveram que “nenhuma pessoa de qualquer qualidade que seja que trouxesse fazenda

do mar ou doutras partes (...) a não venderá sem primeiro a mostrar aos oficiais da

Câmara para lhe darem juramento do que lhe assim custou e conforme a isso lhe porem

(...) o preço”11. A situação comercial da vila de São Paulo mostrava-se fora de controle

                                                
9 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo. São Paulo: Prefeitura Municipal, vol.1, p. 164. Em 30
de março deste ano de 1583, o procurador da Câmara Gaspar Nunes informou aos oficiais que “haviam
algumas pessoas que compravam e traziam fazenda a esta vila e a vendiam por preços desconvenientes o
que era muito prejuízo da terra”, o que indica uma preocupação que se tornaria constante nas discussões
empreendidas pelos vereadores com relação à regulamentação do comércio da vila.
10 Janice Theodoro da Silva, op. cit., p. 41.
11 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. I, p.207.
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quando ocorria ou o abuso dos preços, ou a falta crônica de certos produtos,

principalmente devido ao fato de que estes eram remetidos para fora da vila. Na

ocorrência dessas situações, os oficiais estipulavam os preços das mercadorias.

No ano de 1585, “os ditos oficiais ordenaram que por na terra haver pouco pano

de algodão valesse de hoje em diante o pano grosso a duzentos réis a vara e o pano

delgado a duzentos e quarenta réis a vara e que um e outro pano tenha três palmos e

meio de largura e quem vender o dito pano em maior preço perderá o pano a metade

para o Conselho e a outra metade para quem o acusar”12. Na década seguinte, em 1593,

o procurador do Conselho requereu aos oficiais “que mandassem suas mercês apregoar

que se não vendesse a farinha a mais preço do que seria valer e estava em costume

vender-se”13. Assim, como podemos notar, as tentativas de controle dos preços eram

constantes, bem como a preocupação com a qualidade do que era vendido.

Até que a comercialização local de produtos cultivados nos arredores do Planalto

não fosse efetivada, havia um risco de “despovoamento”14 na busca por melhores

condições de vida, que levassem à prosperidade econômica esperada. Dessa forma, até o

final do século XVI, “para a construção da vila enquanto peça do sistema de

colonização, Portugal demandou (...) um amplo aparato institucional” relacionado às

edificações que serviam de referência para que os portugueses não fossem “absorvidos

pelo meio ambiente”. Já no seiscentismo, ainda segundo Janice Theodoro, houve uma

“outra adequação dos instrumentos utilizados para o exercício do poder na colônia”,

mais relevante no “processo de colonização” e totalmente relacionada com a atividade

comercial, a qual ampliou “gradativamente a concepção urbana do núcleo colonial”15.

                                                
12 Ibid., p. 264. Nesse sentido, a Câmara impôs que “nenhuma pessoa venda o quintal de algodão em
maior preço de dois mil réis em caroço e juto ( sic ) e bem acondicionado sob pena de o perder”. Ainda a
respeito dos panos, segundo os oficiais ninguém poderia vender os mesmos “para fora da vila sem
primeiro trazer à Câmara para se fazer diligência”, e tampouco sem a licença da mesma.
13 Ibid., p. 475.
14 Sobre a questão do “despovoamento” da vila no período colonial, é interessante destacar que, segundo
Sérgio Buarque, “seria baldado querer explicar a mobilidade que distingue singularmente os homens do
planalto, apelando apenas para o seu coração aventureiro. A raíz dessa atividade expansionista, o que
primeiro se há de frisar, cumpre redizê-lo, é a má distribuição dos solos e é, sobretudo, o mau uso deles,
com o que logo se fazem emprestáveis (...) longe de movimentar apenas famílias isoladas, muitas das
migrações responsáveis pela formação [ de outros ] (...) núcleos chegam a assumir o caráter de
deslocamentos maçiços, capazes de afetar fundamente a estrutra demográfica de áreas caracterizadas por
seu notável índice de mobilidade e dispersão”. Os fatores típicos relacionados a esses movimentos de
população eram o “apelo de espaços amplos” e uma “promessa de fartura” que os novos núcleos
proporcionavam. Cf. Sérgio Buarque de Holanda, “Movimentos da população em São Paulo no século
XVIII”. In Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo: IEB / USP, n. 1, 1966, pp. 92, 95 e 96.
15 Janice Theodoro da Silva, op. cit., pp. 51 e 52. Os edifícios que serviam como referencial da vida
citadina aos portugueses eram basicamente os “muros, Câmara, cadeia [ e ] pelourinho”. Além disso,
entre as atividades normatizadoras empreendidas pelos oficiais no seiscentismo, importa destacar que a
“Câmara passará a administrar o movimento de seus habitantes e a conservação das estradas, elementos



88

A partir desse momento, evidenciou-se pouco a pouco na documentação “toda

uma produção interna transacionada com as vilas vizinhas e com as outras capitanias

através do Porto de Santos, acentuando uma base escravista e comercial que originou

uma formação social hierarquizada”16. Para a normatização das situações ocasionadas

com a modificação do papel de São Paulo, tendo em vista o desenvolvimento agrícola e

comercial efetuado por seus habitantes, a Câmara efetuou papel essencial. Assim, todos

os tipos e níveis inerentes a essas atividades eram regulamentados pelos oficiais.

Em 1597 os oficiais mandaram que “todas as pessoas que fizeram e fazem

marmeladas ferrem as caixas de seus ferros para se saberem os que as fazem boas ou

más”. Eram as chamadas “posturas” que regulamentavam diversas atividades

desenvolvidas pelos habitantes das vilas. Assim, as regras com relação às marmeladas

eram estipuladas para quem “as faz para vender e mandar para fora”17, o que demonstra

uma preocupação dos vereadores para com a qualidade dos produtos da vila produzidos

para a venda em outras localidades. Contudo, essa preocupação era válida até o

momento em que os constantes envios de produtos para fora da vila não prejudicavam o

seu comércio local. Ao findar o século XVI, a regulamentação da atividade dos

mercadores responsáveis pelo comércio passou a ser alvo de discussões, mas, antes

disso, e sem se identificarem como tais, os mesmos mercadores fizeram petições à

Câmara voltadas ao seu interesse, o que indica o início das tensões mencionadas.

                                                                                                                                              
vitais para a sobrevivência do núcleo colonizador. Nessa perspectiva, a vila torna-se quase um
entroncamento dessas saídas e entradas, as quais marcaram profundamente o desenvolvimento urbano de
São Paulo”. Tais caminhos levavam os habitantes da vila “para o mar ou para o sertão”, já que ao enviar
constantemente gado e farinhas para Santos, ao mesmo tempo em que incursões eram feitas em busca de
indígenas para trabalharem nas lavouras, um novo perfil começava a ser delineado para a vila no início do
século XVII. Um perfil que fazia São Paulo “superar a sua modesta condição de núcleo colonizador
fechado em si mesmo. Torna-se, a partir de então, difícil fechar as portas da vila”. Cf. p. 52 e 53.
16 Ilana Blaj, “Agricultores e comerciantes em São Paulo nos inícios do século XVIII: O processo de
sedimentação da elite paulistana”. In Revista Brasileira de História, Dossiês - Ensino de História: Novos
Problemas e Do Império de Portugal ao Império do Brasil, São Paulo: ANPUH / Humanitas Publicações,
vol. 18, n. 36, 1998, p. 283. É interessante destacar que, para Laima Mesgravis, as diferenças que
separavam as camadas dominantes das subordinadas ao sistema de dominação política envolviam a
liberdade e a posse de outros homens. Contudo esses dois diferenciais por si sós não eram suficientes
“para o exercício do poder ou gozo da estima social. Para tal era preciso ser ‘homem bom’; ‘um dos
principais da terra’; ‘andar na governança’; ‘viver à lei da nobreza’; ‘tratar-se nobremente’; ‘ser limpo de
sangue’; e ‘não padecer de acidentes de mecanismo’ ”, ou seja, não exercer ofícios mecânicos. Todas as
expressões citadas “são fundamentais para a compreensão das [ formas ] (...) de monopólio do poder por
um pequeno grupo de privilegiados, que conseguiu mantê-lo com poucas interferências e transformações
até o fim do período colonial”. Ao nosso ver, no caso de São Paulo a necessidade em manter tais
diferenciações era evidenciada pelas dificuldades da precária situação vivida pelos habitantes da vila em
geral. Por isso, a atuação dos ‘homens bons’ na Câmara era essencial, em conjunto com a ostentação de
bens e a dominação de um largo número de escravos, já que estes eram os principais meios disponíveis
naquela localidade para separar os “privilegiados” do restante da população. Vide Laima Mesgravis, “Os
aspectos estamentais da Estrutura Social do Brasil Colônia”. In Estudos Econômicos, n. 13, 1983, p. 799.
17 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op.cit, vol. II, p. 24.
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O procurador do Conselho apresentou, em 1598, “uma petição de certos

moradores do povo em que pedem lhe acrescentem os preços dos mantimentos que se

na terra dão e vendem ( sic ) e que ele lhe parecia também muito necessário alevantar-se

o preço visto o crescimento da gente (...) e logo eles [ os vereadores ]  disseram que

também lhes parecia muito bem tudo isto mas que ficasse assentado para (...) se tratar

com alguns homens da governança”18, já que o assunto era deveras delicado. No ano

seguinte, foi assentada uma postura geral para as vendagens da vila de São Paulo:

(...) requereu o procurador que era necessário que haja nesta vila quem venda coisas de

comer e beber que viva por isso  e tenham os forasteiros onde (...) comer // e outrossim

que se faça uma casa para açougue onde se talhe carne e não se venda pelas casas – e

assim que não tirem carnes de porco para salgadas sem licença da câmara (...) que as

caixetas de marmelada sejam todas por uma medida (...) que houvesse um homem nesta

vila que tivesse casa de venda de coisas de comer para que vindo o senhor governador

ache a gente que comer em uma casa certa – para o qual efeito fizeram vir (...) a Marcos

Lopes aqui morador o qual perante mim escrivão deram juramento dos Santos

Evangelhos sobre um livro deles para servir bem o dito cargo o qual haverá de tudo que

lhe entregarem para vender (...) assim da carne como dos beijus e farinha e outras coisas

que ele vender o que ele aceitou e prometeu fazer (...)19.

Este era o início da imposição de uma série de regras relacionadas ao comércio e

à economia doméstica da vila, regras que seriam modificadas, ampliadas ou até mesmo

causadoras de sérios conflitos entre os moradores de São Paulo e os vereadores, como

veremos adiante. Vale notar que a criação de animais, bem como a venda de sua carne,

constituía uma atividade de destaque nesses últimos anos do quinhentismo na vila de

São Paulo, e as autoridades reponsáveis pela arrecadação da parte real sobre os frutos

produzidos na colônia, conheciam essa informação. Mas, nem por isso suas ordens

deixaram de ser contestadas por aqueles que estavam envolvidos nessa atividade.

Houve uma dessas contestações em 1583, quando se ajuntaram “a maior parte do

povo e moradores desta dita vila assim todos juntos pelos ditos oficiais foi posto em

prática em como era vindo a esta Câmara uma provisão do senhor Governador e Capitão

Jerônimo Leitão e de Simão Machado provedor da fazenda de Sua Magestade pela qual

mandaram (...) fintassem aos moradores desta vila para que dessem duzentas rezes de

gado vacum para a armada de Sua Magestade para seguir a viagem do Estreito de

                                                
18 Idem, p. 37.
19 Ibid., p. 56.
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Magalhães e que com certa pena de dinheiro e degredo levassem ao mar a vila de Santos

o gado que a cada um lhe fosse lançado e que lá na vila de Santos lhe seria pago o preço

das ditas rezes que lá levassem em açúcar ou em mercadorias”20.

Eram comuns os pedidos de tributos para os mais variados fins, sempre

relacionados ao bem do erário régio e da Coroa Portuguesa, mas nem sempre eles eram

aceitos de forma irrestrita pelos colonos. No caso das rezes fintadas no início da década

de 1580, no momento em que os vereadores pediram para que as pessoas declarassem

quantas cabeças poderiam oferecer, “os moradores que presente estavam todos a uma só

voz de comum disseram que o gado que ao presente havia nesta vila e seu termo não

eram senão vacas fêmeas e não havia boi macho nenhum por serem dados o ano

passado para a dita armada de sua magestade e todo o gado que ficara estava muito

magro por razão dos muitos frios e geadas que houvera este ano”.

Contudo, este não era o único problema, já que o caminho para Santos também

estava em péssimo estado de conservação “e o gado morreria todo no caminho e os

moradores perderiam suas fazendas e a armada de sua magestade não teria aviamento

pela qual razão eles moradores as não haviam de levar nem de mandar levar ao mar que

eles estavam prestes para darem cada um o que pudessem desta dita vila”. Na resposta

acima, está claro que a vontade dos colonos de ajudar a armada existia, mas não poderia

ser com o gado mencionado, porque os prejuízos seriam muito extensos. Mesmo assim,

algumas condições foram explicitadas, tendo em vista o relato da experiência com o

envio de gado para essa mesma armada no ano anterior.

A Coroa já havia estipulado que o gado seria pago em dinheiro de contado e pelo

valor que na vila existia, “e doutra maneira não porque o ano passado os moradores

desta vila levaram muito gado a vila de Santos para serviço de Sua Mgestade dizendo

que lhe seria pago em dinheiro e depois lhe fora pago em vinho vinagre e ferro e lona

podre tudo ao preço que eles lá quiseram pelas quais razões eles não haviam de levar

nem matar gado nenhum a vila de Santos e aqui nesta vila estavam prestes para dar o

que eles pudessem”, sendo a resposta acima assinada e enviada às autoridades21.

Esse movimento de defesa por uma causa comum, ou seja, a causa da

manutenção do até então parco movimento econômico efetuado pelos moradores da vila

de São Paulo, foi constante durante todo o período estudado. O envio de produtos da

vila para outras localidades, e principalmente de víveres como a carne, era

                                                
20 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. 1, pp. 217.
21 Idem, cf. pp. 218-19.
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constantemente vistoriado e por vezes até proibido. Todavia, dependendo das condições

de sobrevivência locais ou das necessidades de defesa contra os ataques de inimigos, os

envios eram ora proibidos, ora obrigatórios. Por exemplo, em 1590, os oficiais

“assentaram que ninguém venda carne de porco para fora desta vila e guarde para a

gente que vier para a guerra”. A carne de porco constituía um importante item de

consumo em São Paulo, já que em 1599, este mantimento foi utilizado inclusive para

pagar arrematações de leilões dos inventários. Dessa forma, no inventário de Gonçalo

da Costa  foram vendidos uma saia azul, um manto de sarja, uma rede, mais um par de

sapatos, um espelho e as ceroulas do inventariado. Tudo pago com carnes de porco22.

Muitas vezes era necessário que se produzisse mantimento, inclusive carne de

porco, para sustentar aqueles que vinham do Rio de Janeiro para guerrear contra os

índios. Ao mesmo tempo, os preços do que era produzido para ser vendido na vila

contiuavam a ser controlados pela Câmara; “todo o mantimento e carne que se vender

não passará do preço acostumado que é o tostão o alqueire de farinha e o arratel”23.

Esse estado de eminente guerra encontrado na São Paulo quinhentista, fazia com

que seus moradores tivessem um motivo a mais para reclamar dos constantes “pedidos”

efetuados por parte das provedorias reais. Em dois de maio de 1592, os oficiais “e mais

povo” mandaram fazer um auto “em como era em dano de todo este povo serem (...)

obrigados a levar as farinhas ao mar a entregá-las na provedoria porquanto não tinham

posse para isso nem era uso nem costume em nenhuma parte do mundo os lavradores

fazerem mais que dar o que tiverem em suas casas pagando-se-lhe e que protestavam

todos a não levarem tais farinhas porque antes queriam ir aonde os mandarem cumprir

degredos (...) como estamos em guerra há dois ou três anos e os contrários cada dia

batendo a porta”24. O documento foi assinado por cinqüenta e cinco pessoas.

Não ocorreram muitas mudanças nessa situação ao iniciar o século seguinte, mas

a movimentação de “forasteiros” na vila tornava-se cada vez mais freqüente devido

principalmente aos contatos efetuados com a América espanhola, ou, mais

precisamente, com a Vila Rica do Espírito Santo na Província do Paraguai25. Tal

                                                
22Vide “Inventário e Testamento de Gonçalo da Costa” (1599), in Inventários e Testamentos, Documentos
da Sessão do Arquivo Histórico Municipal, São Paulo: Prefeitura Municipal, vol. I, pp. 296-298.
23 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. 1., p. 401.
24 Idem, p. 442.
25 No ano de 1603, alguns soldados espanhóis estiveram em São Paulo vindos da Vila Rica, sita na
Província do Paraguai, “os quais na dita Câmara disseram que foram despachados por seu major (...)
sendo-lhes necessário socorro como cristãos e vassalos de Sua Magestade lho dessem desta Capitania e
que eles fariam o mesmo sendo necessário”. Como resposta, o capitão Pero Vaz de Barros respondeu aos
soldados “que lhe dariam socorro sendo-lhes necessário mas que se não meteriam fazendas de uma parte
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movimento fez com que o controle do comércio se tornasse ainda mais rigoroso, já que

foi estipulado em 1611 “que não se leve fora desta vila carga alguma assim de carnes

como de couros como de marmeladas e todo o mais que haja de ir em cargas sem

licença desta Câmara”. Não que esse contato fosse somente motivo de

descontentamento, já que alguns anos antes, em 1603, aos vereadores “pareceu bem (...)

pelo proveito que se espera deste caminho [ de São Paulo para Vila Rica ] se abrir e

termos comércio e amizade por sermos todos cristãos e de um rei em comum”26.

Três anos depois, um argumento semelhante foi apresentado em Câmara, já que

era mencionado na vereação que poderia existir “aqui um grande reino a Sua

Magestade, há grande meneio e trato para Angola, Peru e outras partes, podem-se fazer

muitos navios, que só o bem se pode trazer delá, pois há muito algodão, muitas

madeiras e outros achegos”27. O que percebemos é o aparecimento da idéia de um

comércio entre as colônias que foi retomado muitas vezes nos documentos seiscentistas.

Essa idéia de um possível comércio com outras localidades interessou

sobremaneira aos produtores da vila, a partir do momento em que aquela proibição

quanto ao envio de mantimentos para fora de São Paulo, datada de 1611, foi revogada

seis meses depois. Assim, os oficiais “haviam por quebrada a postura em que mandaram

que se despachassem todas as cargas que desta vila fosse para o mar visto ser tudo uma

Capitania e que livremente poderão levar todas as cargas que lhe parecer como

dantes”28, já que de Santos elas seguiriam aos seus destinos finais.

As contradições presentes nas deliberações dos oficiais referentes à economia

doméstica e ao mercado local da vila de São Paulo, representam os vários interesses

presentes nessas discussões. De acordo com os contextos encontrados, as posições

                                                                                                                                              
para outra até Sua Magestade ser avisado”. Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol
II, p. 136.
26 Idem, vide pp. 133 e 286.
27 Ibid., pp. 498, 499. Após o fim da união das Coroas, em 1648, o Padre Antônio Vieira escreveu ao
Marquês de Niza exaltando os proveitos que a conquista do Rio da Prata poderia trazer, “se ajudados dos
de São Paulo marchamos, como é muito fácil, pela terra dentro, e conquistamos algumas cidades sem
defesa, e as minas de que elas e Espanha se enriquecem (...) e para ver se [o ] comércio se pode renovar”
foi ordenado a Salvador Correia de Sá que tomasse aquele porto, e para isso os moradores de São Paulo
“são os mais valentes soldados do Brasil, e para aquela guerra os melhores do mundo”. Cf. Cartas do
Padre Antônio Vieira ( Carta XVIII ao Marquês de Niza ), organização de João Lúcio de Azevedo,
Coimbra: Imprensa da Universidade, 1925, pp. 135 a 137.
28Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, vol. II op. cit., p. 286. Em contrapartida, em 1622 foi
informado “que muitos homens iam a Vila Rica por este caminho que era vedado”, proibindo-se que as
pessoas se dirigissem para lá. Além disso, o contato entre São Paulo e o Paraguai  “era em grande
prejuízo desta Capitania e das Coroas assim de Castela como de Portugal por parecerem homens
facinorosos e padres fugidos de seus misteres e mulheres em trajes de homens e leigos em trajes de padres
e matadores” que se dirigiam para Vila Rica, além de forasteiros e vadios que muitas vezes permaneciam
em São Paulo. Ibid., p. 487-488.
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defendidas se alteravam, principalmente quando os lucros se mostravam mais

interessantes do que o incipiente comércio local. Todavia, as preocupações com a

regulamentação das atividades econômicas de subsistência da vila persistiam.

Um dos principais problemas enfrentados eram as fraudes nos preços estipulados

e nos produtos destinados à venda em São Paulo. Em 1620, Pero Gonçalves foi

condenado por haver vendido o azeite por mais de onze pesos sob pena de seis mil réis,

da mesma forma também as farinhas foram regulamentadas. Em 1631, foi ordenado que

“nenhuma pessoa de qualquer qualidade (...) não venda nem compre farinhas por

alqueires senão por arrobas pelo muito agravo que há e perda que geralmente nesta vila

há”. Na mesma vereação também foi discutido o problema de se efetuarem pagamentos

em outras praças com farinhas, carnes “e mais mercâncias”, por isso, nenhuma pessoa

poderia se comprometer a entregar víveres para os mercadores em troca de seus

produtos “e toda a pessoa que souber que algum mercador não quis cumprir este assento

e acordo o manifestará à Câmara para se proceder contra ele”29.

É interessante notar, tendo em vista a idéia de contraditoriedade por vezes

existente nas deliberações da Câmara, que os oficiais haviam discutido uma ordem

inversa no ano de 1626, quando foi mencionado “se era bem que os mercadores que

vem a esta vila e moradores dela que a fazenda que trazem a ela a dessem por troco das

drogas da terra”. Esse “troco” foi estipulado pelos oficiais através de valores pelos quais

os mantimentos deveriam ser considerados, por exemplo, a carne de porco valeria duas

patacas nas transações comerciais. Além da carne, outros víveres foram mencionados:

“a farinha de trigo a duzentos réis o alqueire digo a doze vinténs, o trigo em grão a

cento e sessenta réis e o pano de algodão a oito vinténs a vara, o couro de vaca a oito

vinténs e o arratel de cera a meio tostão por lavrar e o lavrado a oitenta réis”1830.

As mudanças nas decisões dos oficiais da Câmara existiam de acordo com os

contextos vividos e com os interesses das pessoas que ocupavam os cargos. Se em 1626

não havia problema no fato de que os trocos aos mercadores fossem entregues em

víveres da terra, cinco anos depois essa decisão já não era mais válida, provavelmente

devido ao fato de a conjuntura relativa aos movimentos de produção agropastorial não

ser mais a mesma. Assim, em 1631, a revogação da postura dos trocos foi aprovada.

                                                
29 Idem, p. 426. Sobre a proibição da entregas de víveres como pagamento aos mercadores em 1631, cf.
Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. IV, p. 88.
30 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit. , vol. VIII, p. 217.
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Tal atitude refletia uma dificuldade quase sempre crônica enfrentada na vila de

São Paulo, a já citada falta de mantimentos para um consumo estritamente local. Essa

escassez de víveres era ocasionada principalmente, como vimos, pelo interesse de se

vender por preços mais vantajosos toda a produção existente, a fim de conseguir os

melhores lucros possíveis. Em 1637, a Câmara tomou uma atitude drástica, tendo em

vista tanto a questão da falta de alimentos na vila de São Paulo, quanto a necessidade de

uma retaliação aos baixos preços pagos em Santos pelos produtos. Segundo a vereação

daquele ano, “foi acordado o seguinte que porquanto os oficiais da Câmara da vila de

Santos era público e notório fazerem posturas em que as farinhas que fossem desta vila

de São Paulo de trigo não passassem os compradores de dar por cada alqueire um

cruzado pondo penas a todos os que comprassem por mais preço o que resulta ser mui

grande perda e dano deste povo”. A situação requeria uma resposta definitiva:

Por requerimento do procurador e queixas dos moradores desta dita vila ordenaram de

se fazer a postura seguinte – primeiramente  que todos os donos dos moinhos assim

seculares como eclesiásticos fossem notificados que com pena de seis mil réis (...) não

moam em seus moinhos a morador nenhum desta vila sem licença da Câmara trigo

algum e outrossim sob a mesma pena nenhum morador leve farinha desta vila para a

vila de Santos a vender sem a dita licença e somente os donos dos ditos moinhos

moerão trigo para o pão que for necessário para se gastar nesta terra assim para sustento

dos moradores como para vendagens (...) porquanto esta vila de São Paulo está falta

assim de mantimentos como de carnes31.

O problema da falta de víveres para os moradores da vila, devido ao envio da

maior parte do que era produzido em São Paulo para outras localidades, vinha sendo

discutido em Câmara desde pelo menos quinze anos antes. Em 1623, o procurador

requereu “da parte de sua magestade não consentisse saísse fora da terra farinhas de

trigo carnes couros sem licença da Câmara (...) pela terra ficar bem abastada e não

perecesse”. Na verdade, tal problema poderia ser solucionado se “as pessoas que

levassem farinha para baixo cada um deixasse o seu pouco para a terra não ficar em a

falta”32, assim, o comércio com outras localidades não seria totalmente proibido.

                                                
31 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. IV, p. 336.
32 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo. op. cit., vol. III, p. 23. Além das posturas sobre a
farinha, o pão também foi alvo da fiscalização da Câmara. Segundo os oficiais neste mesmo ano de 1623,
“o pão que se vendia a este povo nas vendagens era pequeno e havia muito trigo na terra”, por isso, seu
tamanho deveria aumentar para um arratel e meio”. Idem, p. 63.
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Essa tentativa de incrementar o comércio da vila sem anular o lucro alcançado

com a venda dos produtos fora de São Paulo não obteve resultados pelo fato de que os

preços obtidos com as vendas eram maiores em outras localidades. Em 1630 foi atestada

uma grande falta de gado já que “esse pouco que havia se levava todo para fora da terra

(...) e perguntando aos ditos oficiais porque o levavam deram por razão que valia aqui

nesta vila a meia pataca a arroba e na vila de Santos valia a pataca e que quando a carne

se puzesse na terra pelo preço que corria que era a dois tostões que a não levariam”33.

Como o “povo” não entrou em acordo com o novo valor pelo qual a carne deveria ser

vendida, apenas um quartel de proibição para a retirada do gado da vila foi apregoado.

O fato de os produtos cultivados em São Paulo conseguirem melhores preços no

comércio com outras regiões pode ser compreendido a partir de duas premissas

essenciais: a primeira está relacionada com a maior procura desses produtos em

localidades nas quais os mesmos não eram cultivados, por isso era possível auferir

maiores lucros na sua venda tendo em vista a dificuldade em obtê-los. A segunda

premissa ligada às vantagens de se comercializar fora de São Paulo, pode ser explicitada

tendo em vista que essa produção, sendo mais generalizada na vila, proporcionava uma

possibilidade para que os preços pudessem ser negociados entre produtores e

consumidores. Como era sempre preferível obter os maiores ganhos econômicos, os

produtores não pestanejavam em enviar sua produção para outras localidades, o que

ocasionava conflitos com os consumidores da vila e com os oficiais da Câmara.

Assim, as tentativas em manter a vila abastecida com carne se repetiram com o

trigo no ano seguinte à elaboração dos quartéis mencionados acima. Em 1631 os oficiais

“assentaram que se fizesse lista dos homens que houvesse nessa vila que tivessem trigo

para por eles se fintarem quinhentos ou seiscentos alqueires de trigo para sustento deste

povo (...) para acudirem com o pão a tempo que lhes for mandado”34. O controle da

Câmara para com a produção e venda do trigo era tal, que, além das pessoas terem de

pedir licença para “levar farinha para fora da terra”, da mesma forma, foi ordenado nos

anos de 1633 e 1634 que “nenhum moinho moa sem licença da Câmara”35.

Segundo John Monteiro, “nos primeiros anos do século XVII, o trigo integrava o

repertório diversificado dos agricultores paulistas como produto de pouca expressão.

Mesmo assim, destacava-se dos demais gêneros da lavoura por seu valor expressamente

                                                
33 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. IV, p. 51.
34 Idem, p. 89.
35 Ibid., pp. 196 e 203.
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comercial”36. Apesar de existirem, como vimos, notícias sobre a obrigatoriedade dos

produtores em fornecer certa quantia em alqueires de trigo para o sustento da população,

o autor afirmou que “em momento algum do século XVII [ o trigo ] foi produzido para

sustentar a população do lugar (...). A produção para consumo local concentrava-se, sem

dúvida, na cultura da mandioca, do feijão e , sobretudo, do milho (...). Já o trigo

destinava-se à população européia das vilas e cidades do litoral e às frotas portuguesas,

sendo produto requisitado pelo governo colonial em diversas ocasiões ao longo do

século”37. Na verdade, pelo fato de que em inúmeras ocasiões a falta de mantimentos foi

discutida em Câmara, podemos inferir que os produtores, como de costume, não

atenderam as solicitações pelos alqueires de trigo destinados ao abastecimento da vila,

preferindo comercializá-los em regiões onde alcançariam melhores preços.

A regra mais generalizada para a moagem do trigo era a remessa dos grãos, após

a debulha e a limpeza, aos “senhores de moinho especializados no mister”. As máquinas

próprias para a fabricação da farinha não se encontravam nos sítios das roças, segundo

Sérgio Buarque, os moinhos “deveriam situar-se sempre à beira de algum rio ou

ribeirão; isso já inclina a filiá-los aos moinhos acionados por meio de roda d’água”. A

presença desse tipo de máquina foi assinalada por vários estudiosos em algumas regiões

de Portugal, e ao constatarem uma “construção bastante rústica, pois quase só reclama

pau e pedra, explica-se a sua pronta difusão na área brasileira onde primeiramente se

introduziu a lavoura do trigo”. Para o autor, tendo como referência a consulta aos

inventários dos moradores de São Paulo, apenas no século XVIII teria sido disseminado

o moinho rural. “Isto é, já quase na fase de declínio da lavoura do trigo, que deve ter

sofrido rude golpe com o escoamento de mão-de-obra para as lavras do ouro”38.  As

máquinas tradicionalmente utilizadas para o beneficiamento dos grãos de trigo não

foram deixadas sem uso, já que “tanto elas como as técnicas (...) transferiram-se quase

integralmente para o tratamento do milho”. Este constituiu um caso “pouco freqüente,

                                                
36 John Manuel Monteiro, Negros da Terra – Índios e Bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo:
Companhia das Letras, 1994, p. 114.
37 Idem.
38 Sérgio Buarque de Holanda, Caminhos e Fronteiras, op. cit., pp. 178 e 179. Ainda de acordo com a
consulta aos inventários dos habitantes da vila de São Paulo, Sérgio Buarque constatou que as espigas de
trigo “eram primeiramente malhadas a vara, e os grãos que se desprendiam, misturando-se à terra e à
areia, limpavam-se em seguida, com o auxílio de peneiras”. A debulha e a limpeza eram certamente
efetuadas nos “sítios da roça”, para depois encestar o produto a fim de enviá-lo aos moleiros ou vendê-lo
aos comerciantes”. Quando chegavam aos moinhos, os grãos eram “despejados num vaso em forma de
pirâmide invertida, existente em cima do moinho – a tramonha – e vai cair diretamente sobre a mó. A
rotação da mó é obtida por intermédio do eixo vertical, que por sua vez recebe movimento do eixo da
roda d’água, graças a um rodete dentado”, daí a moagem dos grãos em farinha.
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da assimilação de uma técnica adventícia a um produto nativo durante o período

colonial”39, o que demonstra um diferencial nas necessárias adaptações à vida colonial.

Ainda sobre a triticultura existente no Planalto, é interessante notar uma

comparação efetuada por John Manuel Monteiro entre as culturas da cana e do trigo.

Assim, “quando comparados à lavoura canavieira, com sua exigência contínua de

trabalho intensivo, o plantio e a colheita de trigo envolviam relativamente pouco

trabalho. Mesmo assim, a escala de produção podia ser aumentada proporcionalmente à

expansão da força da mão-de-obra, particularmente em dois momentos do ciclo

agrícola: nos meses mais secos, quando da preparação das áreas a serem plantadas, e

mais tarde, na época da colheita, já que a safra toda tinha de ser cortada e posta no

moinho de uma só vez”. Ao nosso ver, não importava qual o tipo de cultura

desenvolvida nas diversas regiões coloniais, mas a existência de escravos para o

trabalho nas lavouras era essencial para alcançar um montante de produção que pudesse

ser revertido em lucro para os senhores, de moinho ou de engenho. Enfim, para

Monteiro, a “conexão vital entre a abundância  da mão-de-obra indígena e a agricultura

comercial [ paulista ] foi a pedra fundamental de uma economia periférica articulada ao

mercado do litoral brasileiro, situado, por sua vez, nas fímbrias do mundo atlântico”40.

Além do trigo, das carnes, do milho e da mandioca, outros produtos também

faziam parte do consumo doméstico e do comércio local praticado pelos habitantes da

região do Planalto de Piratininga durante o século XVII. Da mesma forma que aqueles,

alguns destes produtos também favoreciam as controvérsias econômicas. Em 1637, ano

em que a vila de Santos estava obrigando os produtores de São Paulo a venderem seu

trigo por baixos preços, outro produto também foi alvo de discussões. As pipas de vinho

vendidas pelos mercadores de Santos na vila piratiningana sofreram um acréscimo em

seus preços, devido a um tributo aprovado pela Câmara da mesma41.

                                                
39 Idem.
40 John Manuel Monteiro, op. cit., pp. 113 e 117. Segundo o autor, “devido à precariedade dos informes
coloniais, o volume deste tráfico intracolonial permanece desconhecido”. Mas, dois documentos em
especial são analisados por Monteiro para fornecer uma “estimativa da produção global” da agricultura
paulista, sendo que um deles apresentou o cálculo de 120.000 alqueires de trigo por ano, cf. p. 116.
41 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo. op. cit., vol. IV, p. 335. Os problemas no comércio
com o trigo e o gado também continuavam, já que nesse ano de 1637, “pelo procurador do Conselho foi
dito que lhes requeria puzessem cobro sobre as farinhas que levam desta vila para a vila de Santos
porquanto estava informado que forçozamente os queriam abaixar e outrossim puzeram cobro no gado
que levavam desta vila para a vila de Santos porquanto o levavam sem licença da Câmara e
desmanchavam o caminho do mar sem darem por penas dos oficiais passados nem presentes”. Além
desses  problemas enfrentados, as multas impostas pelas irregularidades cometidas não eram pagas.
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As questões suscitadas pelas retaliações dos “santistas” aos preços dos produtos

de São Paulo e os altos valores cobrados pelos também mercadores de Santos,

indicavam que o controle dos preços e dos ganhos dos homens e de seus produtos

deveriam ser constantemente renovados através da aprovação de novas posturas a cada

ano. Em 1638, foi constatado que a aguardente estava sendo vendida “por mais do que

está avaliado e as bananas um cacho que se dá por um vintém  se vende por dois”. Além

disso, em São Paulo “foi dito e requerido aos oficiais da câmara (...) que na forma da lei

mandassem fazer posturas para efeito de os que vendem nesta vila levassem da

vendagem o que é liquidamente justo e logo (...) mandaram vir perante si a João

Cardoso e Bartolomeu Fernandes de Faria homens de negócio e mercadores para

declararem o que era lícito levarem os vendedores de vendagem (...) e por eles foi dito

(...) que era lícito levarem somente cinco por cento do que vendessem”42.

Todas essas deliberações das Câmaras referentes aos valores dos produtos

vendidos, ao controle sobre a quantidade do que era produzido e à ação dos mercadores

no comércio da vila de São Paulo e de Santos, demonstra que a principal atividade de

seus moradores estava vinculada a um intenso intercâmbio econômico entre essas e

outras localidades mais próximas, intensificado após os meados do século XVII. Dessa

forma, “à medida que o sistema colonial vai-se articulando com maior precisão,

envolvendo mais e mais as relações metrópole – colônia, seus efeitos far-se-ão sentir

nas pequenas povoações espalhadas pelo interior da terra descoberta”. Este era o caso

das relações comerciais empreendidas entre Santos e São Paulo, já que este

transformou-se em “celeiro de Santos, para onde envia com freqüência, gado e

farinhas”43. Nesse sentido, os confrontos de interesses entre os mercadores de Santos e

os produtores de São Paulo adquirem um caráter de protecionismo com relação às

atividades econômicas de cada vila. Ou seja, enquanto os produtores almejavam preços

mais vantajosos para os seus mantimentos em Santos, na tentativa de impedir os abusos,

os oficiais de ambas as Câmaras entravam em conflito, ao impor taxas que não

agradavam aos envolvidos. Por outro lado, os mercadores utilizavam o mesmo

raciocínio para também auferir os maiores lucros possíveis com os utensílios em falta

que vendiam na vila de São Paulo, computando-lhes preços abusivos.

Ao mesmo tempo em que a vila supria as necessidades de Santos e dos arredores

do Planalto de Piratininga, os pedidos de mantimentos enviados para a Capitania de São

                                                
42 Ibid., cf. pp. 389, 397 e 398.
43 Janice Theodoro da Silva, op. cit., pp. 52 e 53.
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Vicente a fim de suprir as armadas, efetuados pela Coroa espanhola desde o

quinhentismo, continuavam. Mas, a partir de certo momento, os motivos para tais

pedidos envolviam regiões coloniais que estavam passando por momentos difíceis, o

que caracterizava outro tipo de relação entre as diferentes localidades. Todos esses

fatores indicam que os problemas com a falta de víveres em São Paulo

contraditóriamente se agravavam a cada alqueire ou arroba a mais produzido na vila, já

que eles eram destinados ou à venda ou aos pedidos para outras regiões.

Em 1638, o rei de Espanha Felipe IV, III de Portugal, enviou uma carta ao então

Capitão mor do Rio de Janeiro e “superintendente em todas as matérias de guerra”

Salvador Correia de Sá e Benevides. Nesta, El Rei mandava que “por convir a meu

serviço prevenir-se a maior quantidade de mantimentos assim de farinhas de guerra

como de trigo  (...) arroz carnes para o sustento da infantaria que ora envio de socorro ao

Brasil e do mais que nele assiste para fazerem guerra ao inimigo rebelde (...) vos mando

que com todo o cuidado e zelo com que costumais acudir às coisas do meu serviço

façais provisão assim nessa Capitania como nas de São Vicente e São Paulo e Espírito

Santo (...) quantos mantimentos puder ser”44. Podemos notar como era público e notório

que as capitanias citadas na carta do soberano cumpriam um papel de abastecimento de

víveres da colônia, já que somente elas poderiam fornecer os mantimentos pedidos.

Salvador Correia de Sá logo acudiu aos pedidos reais e escreveu às Câmaras das

principais vilas das Capitanias citadas, dizendo que “convém que esta ordem se execute

exatamente como coisa tão precisa e de que depende a conservação de todo este Estado

e restauração e liberdade das capitanias de Pernambuco e da Bahia (...) havendo

consideração que a maior parte dos mantimentos de que todas essas Capitanias se

sustentam saem das de São Vicente e Nossa Senhora da Conceição assim de farinhas de

guerra como de trigo, carne, feijões e arroz”45. Os mantimentos deveriam ser

embarcados com brevidade, e pagos com dinheiro da fazenda real arrecadado nas

mesmas Capitanias. Se acontecesse “não haver nas ditas Capitanias dinheiro bastante

para se pagarem os ditos mantimentos” ou os impostos devidos, Mathias de Mendonça,

                                                
44 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, São Paulo: Prefeitura Municipal, vol. II, pp. 70 e
71. Segundo o Rei, a situação era deveras grave, já que se os pedidos não fossem efetuados, “não será
possível sustentar-se o exército e ficará frustrado e sem nenhum fruto o intento a que os envio e o inimigo
com mais força e brios para se acabarem de apoderar de tudo e ainda estenderem os seus intentos”. Pelo
fato de ser tão grave a situação, Felipe III de Portugal ainda alertava que “este negócio é da consideração
que se deixa ver e que toda a boa providência que nisto fizerdes vo-la-hei de haver a mui particular
serviço como também pelo contrário que de vós não espero havendo nisto qualquer descuido vo-lo
estranharei pois vos é presente que desta prevenção depende a conservação e restauração daquele estado”.
45 Idem, pp. 72 e 73.
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tesoureiro que foi da Fazenda Real, e responsável neste momento pelo envio dos

mantimentos, deveria “tomar os que houver a quaisquer pessoas que os tiverem

consignando-lhes e livrando-lhes os pagamentos sobre o almoxarife”46.

As dificuldades encontradas ao findar a década de 1630 nas capitanias do Norte

estavam relacionadas ao domínio holandês exercido principalmente em Pernambuco

durante vinte e quatro anos. Em todo esse tempo, não foram poucas as vezes em que os

pedidos de mantimentos chegaram às vilas da Capitania de São Vicente. A resposta à

carta do rei espanhol datada de 1638 veio no ano seguinte, quando o procurador do

Conselho requereu aos oficiais da vila de São Paulo que “juntassem o povo e fizessem

um pedido para se mandar mantimentos a restauração de Pernambuco o que visto pelos

ditos oficiais da Câmara mandaram se fixasse quartel para o povo”47.

O Conde de Óbidos, então Governador Geral do Estado do Brasil, chegou a

afirmar em carta datada de 1640 que “São Vicente, Santos e São Paulo são mui

abundantes de (...) mantimentos como são farinhas de trigo carnes e legumes com que

( ileg. ) toda a suavidade e sem detrimento nos poderão acudir (...) para que haja com

que sustentar a armada”, destinada a retomar Pernambuco dos holandeses48. Os pedidos

constantes de ajuda para as tropas indicam que no norte da Conquista “a produção de

alimentos não cresceu de maneira proporcional  ao aumento da demanda causado pela

presença das tropas”. Além de São Vicente, outras capitanias mais próximas também

contribuíram para abastecimento dos homens de guerra, tais como a Paraíba e o Rio

Grande49, um fato que indica a inexistência de características fixas as regiões da

América portuguesa, já que São Paulo não contribuiu sozinha para o abastecimento das

tropas de Pernambuco. Contudo, como veremos, a vila se destacou enquanto

significativa de uma economia voltada exclusivamente para o cultivo de mantimentos.

                                                
46 Ibid., p.73
47 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. IV, p. 445.
48 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit., vol. II, p.114.
49 Evaldo Cabral de Mello, Olinda Restaurada – Guerra e Açúcar no Nordeste, 1630 / 1654. São Paulo:
Editora Forense Universitária / Editora da Universidade de São Paulo, 1975, pp. 194 e 197. Segundo
Pedro Puntoni, ao estudar a guerra dos Bárbaros nos sertões da Bahia, “na rotina da vida militar em
tempos de campanhas, o exército vivia dos mantimentos e recursos enviados pela administração colonial,
assim como do controle e da repartição dos recursos locais”. Assim, “as vilas, as fazendas e os currais
entregavam gados e farinha aos seus ‘protetores’, acreditando que estes custos seriam menores do que as
perdas no caso de um ataque dos índios. Em algumas ocasiões, o governo geral assumia a restituição das
perdas dos moradores (...) Mas, como o leitor pode imaginar, a regra era que o prejuízo fosse dos
criadores” e produtores. Esse fator aumentava os índices de rejeição para os pedidos efetuados aos
colonos, e levava os governadores a exaltarem o papel das contribuições arrecadadas. Vide Pedro
Puntoni, A guerra dos bárbaros: Povos indígenas e a colonização do sertão nordeste do Brasil, 1650 –
1720. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós Graduação em História Social da FFLCH /
USP, 1998, p.178 [ Publicado na coleção “Estudos Históricos” da Hucitec em 2004 ].
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A citada abundância oferecida pela produção agropastoril de São Paulo, fazia

com que cada vez mais pessoas pedissem licença à Câmara para comercializarem na

vila. Manoel Fernandes conseguiu licença, nesse mesmo ano de 1640, “para poder

vender fazendas secas e vinhos e mais legumes da terra”. O seu fiador foi o Capitão

Manoel Morato Coelho, o qual deu garantias sobre “tudo o que em sua casa se lhe desse

a vender assim de fazendas suas do reino como de comer assim da terra como a que

vem de fora”50. Também atestando um incremento do comércio da vila, o caminho do

mar foi restaurado por diversos moradores nesse mesmo ano. Alguns capitães foram

nomeados para cuidar cada qual de um trecho do caminho, já que o seu conserto era

“muito necessário”, e por isso existia pena de seis mil réis para quem não cumprisse a

sua parte51. Eram os frutos do auge do apresamento indígena realizado nas décadas

anteriores que indicavam um incremento na produção agrícola de São Paulo.

Segundo John Manuel Monteiro, havia “uma conexão vital entre a escravidão

indígena e a produção colonial”, o que acarretou “o surgimento de uma agricultura

comercial no planalto, sobretudo com a produção de trigo”. A relação entre agricultura e

escravidão explica a “constituição da sociedade colonial” naquela região, “uma vez que

a presença de um número levado de cativos índios possibilitou a articulação da

economia do planalto com a do litoral, redundando, ao mesmo tempo, na composição

desigual da riqueza na sociedade local”52. Para o autor, este período no qual a

quantidade de cativos indígenas atingiu as proporções mais elevadas do período colonial

em São Paulo, esteve concentrado entre os anos de 1630 a 1680. Tal período de

incremento na economia local refletiu um delineamento mais claro das estruturas sociais

da vila, já que os proprietários de escravos aumentaram gradativamente o seu plantel

diferenciando ainda mais o seu grupo privilegiado e constituinte das redes de poder

daquelas outras camadas diversas que formavam a sociedade colonial.

Com o incremento da economia mediante ao aumento do número de escravos, o

controle sobre os preços e medidas dos produtos vendidos na vila continuava a ser

efetuado pelos oficiais. Em 1642, os vereadores mandaram fixar quartéis “para que

todos afilem seus pesos, varas, côvados e medidas e que os senhores de moinho tragam

a esta Câmara suas maquias e medidas por onde maquiam o trigo”53. A organização das

categorias de ofícios existentes em São Paulo também passou a fazer parte das

                                                
50 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. V, p. 61.
51 Idem, p. 63.
52 John Manuel Monteiro, Negros da terra..., op. cit., p. 99.
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preocupações da Câmara, já que em 1644 foi pedido para que “todos os alfaiates,

sapateiros, ferreiros, corrieiros, barbeiros de espada, carpinteiros, tecelões (...) tragam

seus regimentos e taxas (...) para de novo se lhe darem licença para poderem trabalhar e

ter tenda aberta”. Por vezes, até mesmo os vereadores envolviam-se de tal maneira no

comércio, que pediam afastamento de seus cargos para poderem viajar a negócios54.

Quanto aos problemas já citados com relação ao movimento econômico da vila,

ao findar a década de 1640 alguns deles persistiam, tais como as punições aos homens

que levavam gado para Santos sem licença e o controle dos preços das mercadorias

vendidas em São Paulo55. Outra questão que se repetia quase nos meados do século

XVII, eram os conhecidos pedidos de mantimentos para localidades distantes.

Em 1648, ano da segunda derrota dos holandeses na Batalha dos Guararapes, o

Governador Geral do Estado do Brasil e Conde de Castel Melhor João Rodrigues de

Vasconcelos e Souza, enviou uma carta “às três vilas de São Vicente, Santos e São

Paulo”. Nesta, dizia que o Rei D. João IV foi “servido mandar-me socorrer esta praça [

Bahia ]  e governar este Estado [ do Brasil ]”. Contudo, o “inimigo” havia posto “cerco

de nove dias” à Bahia, por isso, “não pode ela deixar de ficar com a falta de

mantimentos”56. Para  o governador, situações como essa poderiam ser evitadas com a

prevenção, ou seja, com o envio regular de mantimentos daquelas vilas para as regiões

da Bahia e de Pernambuco. Dessa forma, “convém-se antecipar a diligência e prevenir-

se muito antes a grande quantidade de mantimentos que importa haver infalíveis para a

assistência de tanta gente (...) como não vieram este ano passado tenho por mui

provável que haverá neste muitos (...) para aqui se lhes pagarem pontualissimamente”57.

O oficiais deveriam obrigar os moradores das vilas a enviarem esses mantimentos

pedidos em troca de sua “lealdade”. Dizia o Conde em sua carta para os vereadores que

                                                                                                                                              
53 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. V, p. 121.
54 Ibid., p. 195. Em 1643 Simão Rodrigues Coelho “estava feito por eleição por procurador do Conselho
desta Câmara (...) e por ele foi dito (...) que estava de partida para fazer viagem para o Rio de Janeiro e
que era homem que granjeava sua vida com fazer viagens e que assim requeria a suas mercês o
houvessem por escuzo”, o que foi atendido pelos oficiais naquele momento , cf. p. 160.
55 No ano de 1648 foi pedido pelo procurador aos vereadores “que se desse correição por esta dita vila
pelas pessoas que vendiam e se visse como vendiam para porem as coisas por aquilo que for para o bem
comum do povo”. Algum tempo depois, Inácio Bandeira, morador da vila de Santos, e Manoel da Costa
Gigante foram condenados por levar gado de São Paulo para Santos sem licença da Câmara, danificando
o “caminho real”. Ibid.,  p. 326 e 338.
56 “Carta que se escreveu às três vilas de São Vicente, Santos e  São Paulo, a cada câmara delas em
particular sobre mandarem mantimentos para esta praça, e fazerem naquela Capitania um pedido para a
Armada”, in Documentos Históricos, vol III da Série e I dos Documentos da Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro: Augusto Porto e Cia, p. 17.
57 Idem, pp. 17 e 18.
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“podem Vossas Mercês certificarem de minha parte que me terão em todo o tempo mui

próprio para tudo o que lhes oferecer de seus aumentos”.

Apesar da certeza com que o Governador Geral se referia à abundância de

mantimentos existentes em São Paulo, a economia doméstica da vila encontrava-se em

constante dificuldade. Os pedidos para que produtos fossem enviados regularmente para

outras praças fazia com que o comércio local sentisse de forma drástica essa debandada

de mantimentos. Assim, em 1649, “estava esta vila muito falta de vinho para as

necessidades das doenças e males que nesta dita vila haviam” e era sabido que “em casa

de Afonso Gomes estante nesta vila estavam algumas peroleiras de vinho do Reino”. A

partir dessa informação, foi solicitado que “os ditos oficiais o mandassem vir a esta

Câmara para que declarasse a quantidade que tinha e que o vendesse almotaçado para

que todos o alcançem assim ricos como pobres”58 na tentativa de amenizar o problema.

A partir do momento em que foi criada, nesse mesmo ano, a Companhia Geral

de Comércio, é provável que tenha sido considerada a idéia de que as dificuldades da

economia local enfrentadas por São Paulo poderiam terminar. A fim de proceder a

leitura do “Termo de aceitação” da Companhia, o ouvidor da Capitania de São Vicente

Paulo do Amaral pediu a presença de todos os juízes, vereadores e procurador da

Câmara da vila de São Paulo. Na presença de todos os oficiais e “ao som de campa

tangida foi chamando o povo desta dita vila (...) sendo muita parte do dito povo junto e

o dito ouvidor e mais oficiais da Câmara mandaram a mim escrivão dela lesse em voz

alta e distinta”59 as cartas que o governador e capitão da cidade do Rio de Janeiro,

oficiais da Câmara dela, o ouvidor geral da Repartição do Sul Dr. Baltazar de Castilho

de Andrada e os administradores e provedores das armadas da Companhia Geral tinham

escrito. Também foi lida uma carta de diligência feita em nome de D. João IV.

Logo após o término da leitura de todos os documentos, foram feitas “perguntas

ao dito povo se eram contentes de aceitar as condições da dita Companhia”, e se tinham

dúvidas ou contradições. O “povo” respondeu naquele momento que “aceitava e

consentia o estabelecimento da dita Companhia”60, e esta atitude demonstrava a

confiança dos habitantes da vila de São Paulo sobre os propósitos e condições de

abastecimento do Estado do Brasil oferecidos pela Companhia. Contudo, podemos

perceber como o estanque de vinho, farinha, bacalhau e azeite detidos pela Companhia

                                                
58 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. V, p. 376.
59 Idem, p. 396.
60 Idem, ibid.
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Geral de Comércio foi exercido apenas nas Capitanias do Norte. Tal afirmação se

justifica porque as notícias sobre a Companhia não foram mais mencionadas durante as

vereações da Câmara até o final do período estudado em nossa pesquisa61.

O comércio da vila seguiu tal como sempre existiu, com seus problemas e as

tentativas de controle da economia efetuadas pelos vereadores. Por exemplo, logo no

ano seguinte, em 1650, o procurador da Câmara requereu “que este povo se queixava

em como algumas pessoas nesta dita vila tinham vinho do Reino e o vendiam em pé as

peroleiras por quantia de quatro mil réis cada uma com que os pobres que não podiam

comprar pereciam”. Como vemos, continuaram a ser os mercadores particulares aqueles

que detinham o poder de venda de produtos estancados como o vinho62, e os oficiais

ainda se preocupavam com os altos valores desses produtos, já que foi mandado “que as

ditas pessoas que vendiam o dito vinho [ deveriam ser ] notificadas com pena de seis

mil réis vendessem o dito vinho atavernado pelo miúdo ao povo e que se desse recado

aos almotáceis para que o almotaçassem pelo preço que for justo”63.

Em 1652, mantimentos como a farinha, o pão, a carne e o sal também

necessitaram de intervenção por parte dos oficiais em seus comércios, ao menos no que

dizia respeito às vendagens da vila de São Paulo64. Quanto ao sal, produto de extrema

necessidade, novamente eram as deliberações tomadas pela Câmara da vila de Santos

que causavam atritos nas suas trocas econômicas. Neste ano, o “povo se queixava que o

sal que vinha do porto de Santos vinha por preço de três patacas sendo que era contra as

ordens e estanque de Sua Majestade pois na cidade do Rio de Janeiro se dava por uma

pataca o alqueire”. Como represália  às diferenças de preços no sal vendido em uma e

outra localidade, foi mandado pelo procurador que se passasse “quartel que nenhum

                                                
61 Sobre esse assunto, conferir adiante o Capítulo III – Diferenças e Semelhanças.
62 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. V, p. 432. Em 1652, Manuel Alves
Barreto pediu em câmara para ser fiador de Manuel Alves o moço para que este pudesse vender vinho,
azeite, drogas do reino e da terra na vila de São Paulo. Da mesma forma, pedidos semelhantes foram
feitos pelos fiadores de Gonçalo Gil, Manoel João, Manoel Fernandes Barros e Francisco da Costa. Todos
pretendiam vender “fazendas do reino e da terra vinho e aguardente”. Cf. Registro Geral da Câmara
Municipal de São Paulo, op. cit., vol II, pp. 334, 337-8 e 342.
63 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. V, p. 432.
64 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo. op. cit., vol. II, p. 334. Segundo o procurador
daquele ano, “assim pão, carne e vinho se puzesse cobro nisso porque assim o requeria para o bem
comum deste povo”. No ano seguinte, o novo procurador eleito Lázaro Machado requeriu “que era vindo
a sua notícia de como traziam vinho a esta vila e não o vendiam as medidas como era uso e costume”,
sobre as farinhas, foi pedido que “a não vendam se não pelo miúdo para que todos alcancem”. Vide Atas
da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. V, p. 522 e vol. VI, p. 10.
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morador desta vila levasse farinha nem carnes nem outros gêneros e mantimentos a vila

de Santos até se não saber em que preço haviam de fiar o sal”65.

Esta não foi a primeira vez em que um certo mal estar entre as vilas de Santos e

São Paulo foi criado devido a questões relacionadas ao comércio realizado entre elas. É

certo que ambas procuravam promover situações mais propícias ao aumento dos lucros

obtidos cada qual com esse comércio local. Mas, às vezes, os conflitos existiam porque

o que era vantajoso para Santos não era para São Paulo, e vice-versa. Percebemos que

Santos estava em vantagem, justamente por sua localização à beira-mar, e São Paulo

ainda dependia de comprar e vender grande parte dos produtos naquele Porto. Outra

situação que ainda estava se repetindo nos meados do século XVII, relacionava-se com

os pedidos de mantimentos para a guarnição das armadas que defendiam principalmente

as vilas do litoral do Nordeste contra os estrangeiros66.

Todavia, mesmo com tantas semelhanças nas situações existentes em quase um

século de história, era claro que o montante de mantimentos produzidos em São Paulo e

as condições econômicas de seu comércio estavam se modificando. Em 1654, o então

procurador do Conselho, Diogo Rodrigues, disse em Câmara

que era homem de negócio nesta vila como a todos é notório e lhe vinha muito negócio

assim do Rio de Janeiro como de outras partes e Reino de Portugal pela qual causa

ordinariamente ia e vinha ao porto da Vila de Santos e fazia algumas ausências desta

vila e não podia assistir nela todas as vezes que pelo tal cargo era necessário pelo que

protestava a eles ditos senhores oficiais não lhe darem em culpa as faltas nem pena

alguma que pelas tais ausências fizesse67.

A freqüência das viagens a Santos fez com que esta vila começasse a

desempenhar um papel de entreposto nas relações comerciais de São Paulo com

                                                
65 Atas da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit., vol V, p. 515.
66 O Conde de Atouguia, Dom Jerônimo de Ataíde,  enviou uma provisão para o Capitão-mor de São
Vicente em 1654, ano do término da dominação holandesa em Pernambuco. No documento,  o Conde
dizia que El Rei o alertara “que se podiam temer neste Estado as Armadas inimigas, por haverem os
ingleses celebrado pazes com os holandeses”. Por isso,  “convém a seu Real serviço e conservação desta
praça preveni-la de todos os mantimentos possíveis, tendo eu respeito aos muitos que podem vir da
Capitania de São Vicente, e mais vilas a ela subordinadas, e ao grande zelo com que sou informado que
seus moradores costumam socorrer esta praça nas ocasiões que se oferecem, (...) ordeno ao Capitão mor
da dita Capitania, que com os oficiais da Câmara das vilas de São Vicente, Santos e São Paulo, faça em
cada uma delas lançamento de todo o gênero de mantimentos que naquela terra se produzem, em
quantidade bastante a carregar todas as embarcações que ali houver (...) e lhe encomendo disponham o
efeito desta ordem com tal antecipação, e diligência que fique esta praça socorrida sem mais demora (...) e
cheguem a ela primeiro os mantimentos que as armadas inimigas”. Documentos Históricos, vol IV da
Série e II dos Documentos da Biblioteca Nacional, op. cit., pp. 33 a 35.
67 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VI, p. 81.
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localidades mais longínquas, como o Rio de Janeiro e até mesmo Portugal. O

movimento econômico tomava proporções antes não imaginadas, mas também trazia o

agravamento de problemas já conhecidos. Neste mesmo ano de 1654, houve a

constatação de que “nesta terra de presente não havia dinheiro algum pelo haverem

levado dela todo, e disso resultava muito dano”. Ordens já conhecidas da população

foram estipuladas, no sentido de que “nenhuma pessoa levasse fora da terra dinheiro que

passasse de dez mil réis e que quem trouxesse fazendas as vendesse e empregasse o

procedido delas nos frutos da terra, e desta maneira não faltaria dinheiro”68.

O interesse em proteger o comércio das vilas frente à concorrência de produtos

vindos de outras localidades, continuava a fazer parte das preocupações dos “homens

bons” da região. O Conde de Atouguia, Governador Geral do Estado do Brasil de então,

respondeu a um requerimento dos oficiais da Câmara de Santos discorrendo sobre “o

prejuízo que padecem na muita aguardente que a essa Capitania vai da do Rio de

Janeiro”. Segundo o Governador, não era possível proibir a vinda de tal produto, “o

comércio é livre e não se pode evitar com ordem absoluta. E as conveniências e

detrimentos de cada vila em particular imcumbem mais propriamente à câmara que a

governa”69. Dessa forma, cabia à Câmara proibir a venda dessa aguardente na vila, mas

como isso não era possível, devido aos seus conhecidos descaminhos, os oficiais haviam

tentado a ajuda de instâncias superiores. Note-se que a citada liberdade existente no

comércio entre as capitanias foi afirmada pelo Conde de Autouguia em sua carta, o que

demonstra que as trocas econômicas entre as diferentes regiões eram constitutivas da

vida econômica da América portuguesa desde meados do seiscentismo.

Os descaminhos do comércio atestados na documentação consultada, também

incluíam fraudes no pagamento de impostos sobre os gêneros produzidos e vendidos em

São Paulo. Em 1658, os “homens bons do povo” informaram “que tinham vinhos e

aguardentes e azeites nesta vila e que suas mercês [ os oficiais da Câmara ] tinham

levantado os subsídios que se pagavam e que se vinha alguns destes gêneros os vendiam

ocultamente por altos preços”70. Alguns anos depois, em 1664, as contravenções

                                                
68 Idem, p. 87.
69 Documentos Históricos, vol III da Série e I dos Documentos da Biblioteca Nacional,op. cit. pp. 286-7.
70 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit. vol VI, p. 86. Até os índios estavam
cometendo infrações relacionadas ao comércio da vila, em março do ano de 1659 foi informado em
câmara “que a esta vila vinham continuadamente muitos negros a vender couros de gado vacum o que lhe
compravam os brancos coisa que não podiam por os negros não terem gado mais que o que iam furtar aos
moradores para lhe venderem”. Idem, p. 124.
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continuavam, já que existiam reclamações a respeito do sumiço de barris de aguardente

e azeite, além da usurpação do subsídio desses gêneros, vendidos “ocultamente”71.

As doenças que assolaram a região durante a década de 1660 constituíram um

fator de agravamento para a situação de dificuldades vivida pelo comércio de São Paulo.

Em 1666 as pessoas foram proibidas de irem ao sertão apresar indígenas, devido ao mal

das bexigas que se iniciara em Santos. Assim, também foi proibido o comércio com essa

vila, “porque é tão certo e infalível entrar a peste e mal das bexigas”72, e com tantas

mortes seria impossível cobrar os dízimos. A questão dos impostos foi alvo de muitas

controvérsias, mencionadas novamente em Câmara no ano de 1670.

Neste ano, alguns lavradores e criadores disseram aos vereadores que “eles se

achavam mui enganados e desfraudados com as grandes exorbitâncias dos continuados

subsídios [ e ] preços que cada dia levantam os moradores e mercadores e homens que

de mar em fora vem e assistem na vila e porto de Santos com que geralmente prejudica

esta vila (...) e que eles estão atualmente mandando carnes e todos os mais mantimentos

para o sustento deste Estado assim para as frotas e armadas que a ele vem”73.

Toda a controvérsia girava em torno do já citado e necessário sal vindo de

Santos, seus preços abusivos estavam fazendo com que fosse necessário lembrar de toda

a ajuda já prestada aos pedidos reais. Tal lembrança servia para que este fosse um

argumento a ser apresentado à Câmara de Santos, a fim de que “atentas estas razões e

atendendo ao reto juízo de Sua Alteza façam cumprir as condições do estanque do sal

para que não se venda por mais que pela pataca e meia”74. Não sendo possível o

cumprimento das ordens reais, “ia o dito povo assim junto como estava a dita vila a

repartir todo o sal que se achar pelo preço do dito estanque”.

Se a situação apresentada em São Paulo neste último quartel do século XVII

incluía epidemias e preços abusivos, o controle dos preços e a quantidade do que era

                                                
71 Idem, p. 494.
72 Ibid, p. 485.
73Três anos antes das reclamações dos lavradores e criadores, novamente um governador geral, Alexandre
de Souza Freire, escrevera às Câmaras  de São Vicente, Santos e São Paulo pedindo socorro de
mantimentos “entendido o aviso que tive de Sua Magestade e a brevidade com que espero a armada
holandesa”.  Os mantimentos poderiam ser “de toda a espécie que daí costumam ir a vender, que todos
farei pagar”; apesar da promessa pelo pagamento dos produtos, os valores estipulados não eram tão
vantajosos quanto os preços de venda no comércio, por isso a relutância em colaborar. Documentos
Históricos, vol IV da Série e IV dos Documentos da Biblioteca Nacional, op. cit., p. 78 Em 1680 foram
pedidos alimentos como carne e milho para auxiliar no “socorro da nova colônia da cidade do
Sacramento” a qual estava cercada pelos espanhóis, sendo pagos valores desde setecentos a mil
novecentos e vinte réis a arroba de carne de porco e duzentos e quarenta réis o alqueire. Vide Atas da
Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VII, p. 68.
74Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, vol. VI, p. 217
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vendido na vila também foi novamente estipulado. Em 1676, pelo procurador do

Conselho “foi dito que requeria do serviço de S.A. visto ser bem comum deste povo que

todos os vendilhões que tenham vendagens e venderem frutos da terra vendam quarenta

bananas de guiné, e trinta da terra e laranjas doces quarenta e da china vinte e cinco,

limas doces cinqüenta, canas de açúcar seis a vintém, e os mais números acima a vintém

cada um”. Apesar de tanto controle, as fraudes continuavam; em 1678 foi atestada a

existência de produtos como as aguardentes do Reino, azeites e aguardentes de cana, os

quais gêneros os vendeiros comercializavam ocultamente em São Paulo para não

pagarem os subsídios de tais produtos75. Assim, o interesse dos mercadores na busca por

maiores lucros também os levava a cometerem contravenções.

Quase ao final do século XVII o problema da escassez continuava, já que em

1686 os vereadores mandaram “botar um bando para que todos acudam com seus

mantimentos a esta vila e vendam pelo que puder visto haver falta de mantimentos e

perecer o povo na vila”76. Após 1649, quando foi lido o termo de aceitação da

Companhia Geral em São Paulo, não encontramos mais menções à mesma na

documentação consultada sobre esta vila, como já citado. Tal constatação nos fez pensar

que sua atuação na região foi praticamente nula, levando a situação de abastecimento da

vila a um completo abandono. Quanto às demais localidades, veremos adiante que a

atuação papel da Companhia foi determinante e abrangente até pelo menos o início da

década de 1660, já que em 1658 foi abolido o seu privilégio sobre o estanco da farinha,

vinho e azeite e bacalhau. Logo em seguida, no ano de 1663 a “Companhia Geral de

Comércio do Brasil” foi convertida em simples repartição pública com o nome de

“Junta do Comércio” e com objetivos limitados77. Quase vinte anos depois, um contrato

não muito diferente do que estipulava originalmente a Companhia foi efetuado em São

Paulo a fim de tentar diminuir os problemas com o abastecimento local.

No ano de 1681, os contratadores Lourenço Castanho Taques, Luís Porrate

Penedo e João Francisco Viegas “se obrigaram a fazer o caminho do mar desta vila até

Cubatão” com a condição que somente eles “ou pessoas por eles nomeadas possam

                                                
75 Ibid., vol.6, pp. 412 e 470.
76 Ibid., vol. 7, p. 311. Em 1690 o “povo” fez um requerimento em Câmara “sobre a venda da fazenda dos
mercadores (...) que (...) não vendam suas fazendas mais que pelo preço que até agora venderam”. No ano
seguinte,  os vereadores fizeram uma declaração sobre o “milho, feijão, farinha, fumo e o mais que toca a
vara de almotácel (...) [ era necessário que ] se advertisse os almotáceis que não almotaçassem arroz, nem
açúcar nem farinha nem feijão nem milho, por não ser uso e as frutas todas e o mais de peso e medidas
passem escritos de almotaçaria tirado pão nem fumo nem queijos”. Ibid., pp. 402 – 403.
77 István Jancsó ( orientador ), Cronologia de História do Brasil Colonial ( 1500 – 1831 ). São Paulo:
Departamento de História – FFLCH / USP, 1994, cf. pp. 105 e107.
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vender vinhos do Reino, azeite, vinagre e aguardente sendo legitimamente do Reino por

tempo de doze anos”78. Se os produtos faltassem ou o caminho não fosse consertado,

outras pessoas poderiam fazer esse comércio que não as indicadas por eles. Após a

morte de Lourenço Castanho Taques e a desistência de Viegas, o contrato estava nas

mãos de apenas um homem; Luís Porrate Penedo, mas não sem consequências. Em

1684 “o povo bramava” contra o contratador que estava faltando à obrigação do

contrato com os vinhos, azeites e aguardentes do Reino, sendo necessário que “se

apregoasse (...) quem quizesse trazer os ditos gêneros pela falta que havia”79.

A situação reclamada pelo povo foi contornada, já que no ano de 1687,

“apareceu Luís Porrate Penedo  e por ele foi requerido aos oficiais da Câmara (...) que

ele estava para seguir viagem para a cidade da Bahia a buscar o necessário para o seu

contrato dos vinhos, azeite e vinagre (...) para em tudo dar inteira satisfação às

condições do dito contrato”. Contudo, no ano seguinte, Luís Porrate Penedo colocou seu

contrato à venda em praça devido ao necessário pagamento de suas dívidas, ao mesmo

tempo em que o povo reclamava das condições do Caminho do mar80.

Em conjunto com a falta dos produtos do contrato e o problema com a

manutenção do Caminho do mar, as reclamações quanto aos preços das vendas na vila

persistiram na década de 1690, e ocasionaram “alvoroços” em frente à Câmara. Em três

de agosto de 1692 “acudiu o povo com as armas ofensivas e defensivas tomando armas

contra a justiça requerendo a voz alta (...) que lhes mostrasse um termo que estava feito

nesta Câmara sobre os preços das fazendas”. O papel descrito não estava assinado pelos

oficiais, e como os preços lhes pareciam abusivos, nomearam procuradores para

assentarem novos valores, aprovados a partir de uma longa lista apresentada81.

                                                
78 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VII, pp. 103-103. A Câmara deveria ser
avisada dois meses antes do início dos trabalhos de restauro no Caminho, “para que as pessoas que
tivessem dos ditos gêneros tenham lugar de gastar o que tiverem”, já que durante algum tempo a única via
de acesso para Santos ficaria fechada.
79 Idem, vol. VII, p. 248. Sobre  as mudanças ocorridas no contrato, vide pp. 188 a 194 e 214 a 218.
80 Ibid., pp. 328 e 329. Podemos perceber como o contrato de fato não era cumprido pelos seus
contratadores, já que em 1694 foi requerido pelo procurador da Câmara “que se obrigasse os moradores
desta dita vila e os mais das mais vilas para que acudissem a fazer o caminho do mar porquanto está
muito danificado”. Ibid., p. 459. Em 1702, não constava nas claúsulas assinadas pelos novos
contratadores o conserto do caminho do mar, mas apenas a venda dos vinhos, aguardentes, azeite e
vinagre mediante o pagamento de um subsídio de cento e cinqüenta mil réis por ano. A partir de então
eram os cabos das ordenanças  que deveriam manter o caminho do mar transitável. Ibid., vol 8, pp. 31 e
32. Já em 1720,  o Capitão Manoel Veloso deveria cobrar os subsídios dos moradores que vendessem na
vila os “vinhos, aguardentes do Reino e da terra, azeites e vinagres”. Ibid., vol. IX, pp. 21 a 23.
81 Ibid., vol. VII, p. 420. Entre os produtos constantes na lista, destacamos  os cobertores a quatro mil réis,
certa quantia de pólvora a pataca e meia, uma vara de pano de linho o mais fino a cinco tostões, pelo
quintal de ferro a sete mil réis e um par de meias de seda portuguesas a dois mil e quinhentos réis. Vale
notar que os mantimentos não foram citados entre as várias mercadorias mencionadas nessa lista.
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Apesar da questão com os preços dos produtos estar momentaneamente

resolvida, outro problema constante ainda precisava ser solucionado: a falta de

numerário. Em 1695 foi requerido pelos oficiais “a todos os que tem casas de venda

tratem de dar troco e não estejam sumindo o dinheiro miúdo por ser em prejuízo deste

povo e assim mais e aquele que fizer o contrário e se provar que tem os trocos retraídos

seja castigado e punido rigorosamente”82. O problema tornara-se tão grave em toda a

Colônia ao findar o século XVII, que esse tema foi mencionado pelo Padre Antônio

Vieira em uma de suas cartas ao Duque de Cadaval; carta datada do ano de 1692.

A ruína mais sensível e quase extrema que este Estado padece, e sobre ele que se pede

pronto remédio a S.M., é a total extinção da moeda (...) sendo a causa (...) em que os

mercadores (...) não pagam fretes nem direitos, que mil réis em açúcar, ficando logo o

dito dinheiro livre para negociarem com ele (...) achando a mesma conta os que não são

mercadores que necessariamente mandam ao Reino para o gasto dos negócios políticos,

apelações, demandas (...) [ além da ] mudança para Portugal de mercadores depois de

enriquecidos, e ministros que sempre levam mais do que trouxeram (...) assim que, com

estas duas sangrias tão continuadas se tem debilitado de sorte este grande corpo, que por

falta de dinheiro nem os naturais tem quem lhes compre os seus gêneros, nem com que

comprar as fábricas tão custosas e necessárias para eles: e será força que não só se

diminua mas pare e cesse totalmente a cultura; e que sejam estas terras, tão opulentas e

tão férteis para si e para o Reino, as mais estéreis83.

A solução apontada pelo padre Vieira, era a fabricação de moedas provinciais na

própria colônia, o que já vinha acontecendo, mas em pequena escala, desde o início do

século XVII. Por duas vezes casas da moeda foram estabelecidas na vila de São Paulo,

uma em 1598 e outra em 1645, mas ambas tiveram vida breve. Quando das discussões

suscitadas por Antônio Vieira em suas cartas, foi criada a moeda provincial lavrada no

Brasil, e logo em seguida, foi instalada uma Casa da Moeda em Salvador. No ano de

1695, proibiu-se a circulação de dinheiro do Reino na Colônia. As casas de fundição

                                                
82 Ibid., p. 468.
83 Cartas do Padre Antônio Vieira ( Carta CCLXV ao Duque de Cadaval ), organização de João Lúcio de
Azevedo, Coimbra: Imprensa da Universidade, 1925, vol. 3, pp. 635 e 636. Ao findar suas opiniões, o
padre deixou claro que “esta matéria não é da minha profissão; mas, como nos incêndios, e nos outros
apertos e necessidades gerais, nenhum estado é isento, antes todos tem a obrigação de acudir a elas, a
mim me parece que de nenhum modo posso melhor satisfazer a esta obrigação”.
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também começaram a ser criadas a partir de meados do século XVII: em 1650 a de

Paranaguá, em 1686 da casa de fundição de São Paulo e em 1695 a de Taubaté84.

Vale notar que mediante as mudanças que as descobertas mais substanciosas de

ouro trouxeram, a casa da moeda de Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro em

1698, e a partir deste momento, outra conjuntura se estabilizou frente à economia

colonial. Todavia, mesmo com tantas mudanças, alguns problemas prevaleceram nos

primeiros anos do século XVIII, problemas como a doença das bexigas proibindo os

contatos comerciais entre São Paulo e Santos, o abuso e controle dos preços e as

contravenções realizadas por comerciantes que não pagavam impostos.

No ano de 1700 foi ordenado pelos oficiais da Câmara que “em todos os casos

(...) se tape o caminho da Vila de Santos inviolavelmente”, o que proibia a vinda de

gêneros e a venda de marmelos “por ser este o perigo maior de nos poder vir as

bexigas”. Pouco tempo depois, a proibição surtia efeitos devastadores para a economia

da vila, já que “por estar o caminho da vila de Santos impedido estava este povo

perecendo de todo o necessário tanto para a terra como para os homens que estavam de

caminho para as minas” o que seria em “perda dos quintos reais”85. O caminho foi

reaberto naquele mesmo ano, porém, as viagens deveriam ser feitas “com cautela” e se

alguém contraísse a doença deveria imediatamente comunicar a Câmara, sob pena de

ser preso. Nesse sentido, é válido indicar que “muitos autores costumam acentuar os

efeitos prejudiciais da descoberta do ouro para a região de São Paulo”. Para Ilana Blaj,

tais estudos salientaram o “abandono da produção local, carestia, despovoamento”

enquanto “alguns dos fatores tradicionalmente elencados”. Contudo, a autora afirmou

corretamente que essa “falta de víveres e a tão propalada carestia não ocorrem por falta

de produtos e sim pelo efeito inflacionário que as minas provocaram”86.

  Ao mesmo tempo, as discussões com relação aos preços abusivos e controle

dos valores das mercadorias permeavam quase todas as vereações. Em 1701 a farinha

foi taxada por quatro patacas o alqueire, o feijão a três patacas e o milho a duas patacas.

Os assuntos relativos aos produtos vindos do Reino também foram discutidos; em 1703

a Câmara se encontrava “diminuta de rendimentos” pelo fato de que “alguns homens

                                                
84 István Jancsó ( orientador ), Cronologia de História do Brasil Colonial, op. cit., pp. 71, 97, 99, 119,
121 e 123. Em 1664, foi cogitada a idéia de os oficiais da Câmara de São Paulo escreverem ao Vice Rei a
fim de pedir autorização para a instalação de uma casa da moeda na vila a fim de “bater moeda” de cobre
de cinco e até de dez réis, para que “assim os pobres com mais facilidade pudessem viver”.  Atas da
Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VI, p. 372.
85 Idem, vol. VII, p. 533.
86 Ilana Blaj, “Agricultores e comerciantes em São Paulo nos inícios do século XVIII...”, op. cit., p. 287.
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que vendiam bebidas se consertavam em preços tão diminutos que não pagavam ainda

aquela quarta parte do cruzado que toca em cada barril a esta câmara e que outrossim

alguns forasteiros que tinham vendido vinhos e aguardentes tinham fugido”87.

Três anos depois,  os oficiais debateram os “exorbitantes preços em que estavam

de presente os mantimentos”, e para isso foram chamados lavradores, homens de

negócios “e outros muitos que não tem meio de mercância”, nem de lavoura. Todas

essas pessoas deveriam entrar em acordo sobre os ajustes mais convenientes e

necessários aos preços dos mantimentos, “e pelo dano que resulta a esse povo o levar-se

gêneros comestíveis para fora da terra” seriam notificados os “lavradores de farinha

para que não a venda para fora da terra”. Além da farinha, “de guerra e de trigo”, outros

produtos também tiveram proibida a sua venda para outras localidades, entre eles

“milho, feijão, toucinho e gado”. Além dos mantimentos, o dinheiro amoedado também

estava proibido de ser levado para fora da vila devido às “grandes faltas que havia”88.

Outro produto que continuava a ser motivo de controvérsias era o sal; em 1707 o

juiz e o procurador da Câmara da vila de São Paulo foram à casa do ouvidor geral “a

mostrar-lhe por parte do povo a opressão em que se achavam estes povos a falta de sal”.

Dois anos depois, Manoel Gonçalves de Aguiar, morador da vila de Santos apresentou

uma petição aos oficiais da câmara de São Paulo na qual dizia ter entrado em acordo

com os oficiais de Santos que deram licença a ele, e a outras pessoas, “para trazer sal

para o venderem como puderem pagando o cruzado a Sua Magestade de cada alqueire”.

Tal licença foi da mesma forma concedida na vila de Piratininga, mas revogada logo em

seguida, a partir do momento em que foi declarado o preço pelo qual este sal seria

vendido. Segundo os oficiais, era necessário que fosse nomeado um homem para ir a

Santos “e requerer do governador daquela praça que a requerimento do povo e utilidade

dele lhes mande dar sal pelo preço que este homem ajustar”89.

                                                
87 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit, vol. VIII, pp. 10-11 e 50-51. Em 1705
existiam desconfianças sobre a sonegação das quantidades  de vinhos e aguardentes trazidas pelos
mercadores de Santos à vila de São Paulo. Por isso, era necessário mandar “dar busca pelos oficiais de
justiça haver se condizem os de que se dá entrada, com os que se lhes acham”. No ano seguinte, essas
mesmas bebidas tiveram seus preços determinados pelos oficiais devido às “grandes queixas que havia de
todo o povo” aos seus altos valores de venda na vila. Ibid., pp. 90 e 125.
88Ibid., pp. 76 a 78. Em 1705, o juiz ordinário, Capitão Bartolomeu Pais de Abreu, fez um requerimento
sobre a importância da taxação dos preços dos produtos vendidos na vila de São Paulo. Segundo ele,
“repetidas vezes expus aos oficiais (...) o miserável estado deste povo na carestia dos mantimentos (...)
requerendo-lhes repetidas vezes fizessem atender aquela exorbitância  procurando com as taxas, não só
emendar aquele dano, mas ainda atalhar o futuro”, já que a última fez em que os oficiais deliberaram
sobre os preços dos mantimentos fora em 1701, e os valores haviam subido muito desde então. Essa
subida de preços demonstra os efeitos que o ouro já estava proporcionando ao comércio. Cf. pp. 95 a 99.
89 Ibid., p. 145 e pp. 186 e 187.
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Na verdade, constava que em Santos “se está vendendo o sal publicamente (...) a

oito, dez, doze, dezesseis mil réis o alqueire (...) e na cidade do Rio de Janeiro, Bahia

nos consta se vendeu a dois mil e quatrocentos e a quatro mil réis”90. Tamanha diferença

de preços pelos quais o mesmo sal estava sendo vendido, aponta para o fato de que as

recentes descobertas de ouro começavam a mostrar seus efeitos no comércio local e na

economia doméstica da vila de São Paulo. Em 1711, André João Antonil dedicou todo

um capítulo de sua obra Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas sobre

os preços “extraordinariamente altos” pelos quais os mantimentos eram vendidos nas

minas. Segundo Antonil, o início das minerações fora marcado por uma penúria de

mantimentos, devido ao fato da “terra que dá ouro [ ser ]  esterilíssima”, porém

tanto que se viu a abundância do ouro que se tirava, e a largueza com que se pagava

tudo o que lá ia, logo se fizeram estalagens e logo começaram os mercadores a mandar

às minas o melhor que chega nos navios do Reino e de outras partes, assim de

mantimentos como de regalo e de pomposo para se vestirem (...) e a este respeito, de

todas as partes do Brasil se começou a enviar tudo o que dá na terra, com lucro não

somente grande mas excessivo91.

Neste mesmo ano de 1711, na recém fundada Vila Rica de Albuquerque nas

Minas Gerais, os vereadores da Câmara iniciaram as providências para fiscalizar os

pesos e medidas do que era vendido na mesma. O controle sobre a atuação dos

atravessadores também passou a fazer parte das preocupações dos oficiais recém

empossados, já que exorbitantes preços também eram cobrados sobre tudo o que era

vendido na Vila Rica, da mesma forma que em São Paulo. Alguns produtos tiveram

seus preços taxados pelos vereadores: “por uma galinha oitava e meia, por um frango

grande meia oitava; sendo mais pequeno meia pataca e que pelos ovos se não

vendessem menos de quatro por meia pataca”. Neste momento, também foi decidida

qual a melhor maneira de manter conservados os caminhos “para a serventia desta vila

por estarem incapazes para a condução dos mantimentos e serventia do bem público”92.

                                                
90 Ibid., p. 188.
91 André João Antonil, Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas ( 1711 ). Lisboa:
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000, p. 252. Entre os
preços dos produtos informados por Antonil para o ano de 1703, destacamos cem oitavas de ouro por um
boi, por um paio três oitavas,  por uma galinha quatro oitavas, por uma mão de sessenta espigas de milho
trinta oitavas de ouro e por um alqueire de farinha de mandioca quarenta oitavas, cf. p. 255.
92 Atas da Câmara de Vila Rica, in Anais da Biblioteca Nacional: Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas da
Biblioteca Nacional, vol. XLIX, p. 207.
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Como podemos notar, o ouro das Gerais fez com que a economia das outras

localidades coloniais se voltasse para aquela região. Visando a busca pelos lucros

incessantes, muitos se dirigiram para as minas a fim de tentar encontrar ouro, outros

passaram a produzir mantimentos com o fim de abastecer aquelas terras, e os

mercadores voltaram todos os seus esforços para intermediar as vendas. Porém, a

situação na cidade de São Paulo, tendo obtido este título e  nomeada sede da Capitania

de São Paulo e Minas do Ouro em 1709, se tornava cada vez mais preocupante. Em

1713, segundo relato dos vereadores, os “vendeiros costumavam  fechar as portas cedo,

e outras vezes não querem vender os gêneros que são necessários às pessoas da cidade,

e as que vem de fora, com o pretexto de não ter troco”93.

Podemos inferir que tal atitude refletia o interesse em enviar os produtos para as

minas, já que lá os valores arrecadados poderiam ser maiores. Por isso, os oficiais da

Câmara ordenaram “que os ditos vendeiros tenham as portas abertas desde às seis horas

da manhã, até nove da noite vendendo tudo o que se lhe for comprar”. Cinco anos

depois, continuavam a ser impostas regras com relação aos pesos, medidas e valores dos

mantimentos comercializados em São Paulo. Por exemplo, o pão de trigo não poderia

ser vendido “com menos peso de uma libra, por quatro vinténs e de meia libra dois

vinténs”94. Apesar dos contextos haverem mudado sobremaneira com relação à

economia e comércio da região do Planalto de Piratininga – tendo em vista a descoberta

do ouro, o aumento da produção de víveres e a maior circulação de numerário – antigos

problemas continuavam a fazer parte da vida cotidiana daqueles colonos.

A diferença que esses novos contextos trouxeram estava relacionada à maneira

pela qual os olhos da Coroa haviam se voltado para o que antes constituía apenas uma

região de provimento de víveres em situações difíceis de defesa da Colônia, e também

de arrecadação de impostos mesmo diante do pouco que era produzido, se levarmos em

conta as muitas arrobas de açúcar da Bahia e de Pernambuco. A partir do limiar do

século XVII, a Capitania de São Vicente e suas vilas começaram a apresentar outra

atribuição, que alterou uma ordem de importância estabelecida há quase dois séculos: a

ordem da pujança e das vantagens políticas e econômicas desde sempre encontrada nas

Capitanias do Norte da América Portuguesa, especialmente em Pernambuco.

Na verdade, as inúmeras reclamações a respeito da difícil situação vivenciada

pelos consumidores da vila de São Paulo e arredores “indicam toda uma produção local

                                                
93 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VIII, p. 274.
94 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit., vol. IV, p. 320.
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e regional e todo um movimento mercantil que se orienta, gradativamente, para a lógica

do mercado”. Tendo em vista tal constatação, acreditamos, da mesma forma que Ilana

Blaj, que “a expansão da atividade pecuarista, a produção de farinhas, de aguardente de

milho, de alimentos como o feijão, o milho, a carne, o desenvolvimento de um comércio

que incluía gêneros de outras regiões e produtos importados, as tensões derivadas da

mão-de-obra indígena – apontam para uma mercantilização crescente da produção da

vila e de seus arredores e para a própria ampliação do comércio”. Com o advento das

minas, São Paulo articula-se com aquela área através de um comércio crescente “que irá

ativar ainda mais o processo de mercantilização paulista” 95.

Para que possamos ter uma idéia das mudanças que a recente descoberta aurífera

provocou ainda em seus primórdios, no ano de 1720 o rei Dom João V escreveu ao

Provedor da Fazenda e Alfândega da Praça de Santos, informando que “por algumas

considerações que se ofereceram do meu real serviço, houve por bem de mandar

declarar por resolução de vinte de fevereiro próximo passado deste presente ano, que o

porto dessa Praça de Santos fique aberto e franco e com liberdade de irem a ele em

direitura os navios deste Reino com a condição que os que forem a ele virão na  frota do

Rio de Janeiro”. As possibilidades de comércio aventadas pelas decobertas de ouro na

região, fizeram com que o rei concedesse uma liberdade que até então não existia.

Todavia, essa liberdade também promovia vantagens econômicas ao erário

régio, a partir do momento em que era advertido “que de todas as fazendas que forem

nos ditos navios a esse porto se há de pagar a minha real fazenda a dízima (...) assim

como costumam pagar na do Rio de Janeiro (...) para que se não desencaminhem os

direitos que me são devidos”96. Tais atitudes e concessões, como veremos, se repetiram

muitas vezes em detrimento das regiões produtoras de açúcar, o que marcava o

momento em que as engrenagens de funcionamento da colônia iniciavam uma mudança

de posições, e suscitavam debates que iriam mais tarde originar toda uma elaboração

teórica a respeito das atribuições de São Paulo e Pernambuco nesse mundo colonial.

                                                
95 Cf. Ilana Blaj, “Agricultores e comerciantes em São Paulo nos inícios do século XVIII...”, op. cit., pp.
287 e 288 e da mesma autora A trama das tensões – O processo de mercantilização de São Paulo colonial
( 1681 – 1721). São Paulo: Humanitas / FFLCH/USP, 2002, pp. 167 e 168.
96 “Ordem Régia”, vol I in Documentos Históricos, op. cit., p. 62.
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Comércio ultramarino e a economia mercantil

As imensas plantações de um tipo de “gramínea com caule” que predominaram

na paisagem da região nordeste da Conquista portuguesa na América, eram identificadas

às unidades escravistas de grande porte que integravam uma das modalidades mais

lucrativas para o comércio europeu da época moderna, a produção de açúcar. Contudo,

as atividades econômicas encontradas neste território colonial não seguiram uma

tendência generalizante, já que também existiam nele “muitas unidades trabalhadas por

poucos escravos e mesmo com mão-de-obra familiar. Por outro lado, diversas unidades

com padrão de escravos igual ao da plantation produziam para o mercado interno”97.

A partir deste ponto de vista, ao indicarmos diferenciais relacionados a uma

consolidada imagem sobre as características dessa economia mercantil ultramarina,

visamos demonstrar que as especificidades coloniais por vezes modificavam as

finalidades inerentes ao comércio em larga escala. Entre as vicissitudes relacionadas ao

“modelo da grande lavoura”, no que diz respeito a certos “acontecimentos inesperados”,

investigamos aqueles ocasionados principalmente devido às hostilidades estrangeiras.

Além disso, também enveredamos pelas análises das necessárias adaptações às diversas

situações econômicas vivenciadas pelos colonos no decorrer dos anos aqui analisados.

Nesse sentido, Fernando Novais esclareceu, em texto publicado ainda em 1969,

que a perspectiva oferecida pela análise crítica do conceito de “ ‘Sistema Colonial’ (...)

ilumina uma face da realidade – colonização portuguesa no Brasil, na época

mercantilista –, a qual, entretanto, tem de ser combinada com outros elementos do

conjunto que, no contexto da época, assumem a posição de componentes essenciais que

definem os demais e estruturam o todo, dando sentido à realidade”. Portanto, a

adequação do conceito de “Antigo Sistema Colonial” deveria ser feita, segundo o autor,

mediante uma aproximação com a “perspectiva histórica”, o que revela o sentido dos

elementos acima citados “como partes de uma totalidade concreta e dinâmica (...)

[ ao explicitar ] as conexões entre os vários segmentos da realidade nas suas múltiplas

                                                
97 Sheila Siqueira de Castro Faria, “Plantation”. In Ronaldo Vainfas ( direção), Dicionário do Brasil
colonial 1500 – 1808. Rio de Janeiro : Objetiva, 2000, p. 490. Para a autora, “tradicionalmente na
historiografia brasileira, o conceito mais usado foi o de ‘grande lavoura’, de Caio Prado Jr. [ em
Formação do Brasil contemporâneo de 1942 ], intrinsecamente vinculado à produção do açúcar (...) o
conceito de plantation só se difundiu na historiografia a partir da década de 1960, porém, manteve, no
essencial, o mesmo significado de ‘grande lavoura’ ”.
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manifestações” 98. A ocorrência de indícios na documentação consultada sobre essa

multiplicidade de fatos nos levou a pensar sobre uma constituição diversa para a

economia colonial, a qual não está centrada na idéia de dois pólos opostos, ou seja, na

“economia exportadora” em contraposição à “economia de subsistência”. Na verdade,

estes pólos estavam interligados a um movimento mais amplo que condicionava  a ação

dos homens nas terras recém conquistadas: a aquisição de lucros tendo em vista um

sentido mais profundo da ocorrência do mercantilismo na época moderna. Um sentido

que modificou de forma permanente as atitudes e a forma de viver  dos envolvidos.

De fato, na chamada América portuguesa, a busca pelo lucro esteve

condicionada essencialmente ao cultivo da cana e a produção do açúcar, os quais

criaram, “no âmbito do tempo cíclico da economia rural, o primeiro tempo artificial” da

vida cotidiana colonial. Assim, “nos grandes engenhos, a moagem podia ter lugar

ininterruptamente dia e noite, empregando equipes que se revezavam de contínuo, só

cessando por ocasião das festas natalinas, para recomeçar no primeiro do ano”. Ao ser

considerado uma das especiarias mais apreciadas do comércio europeu, “de meados de

Quinhentos até a descoberta das minas em finais de Seiscentos e começos de

Setecentos, o açúcar foi o outro nome do Brasil”99. Dessa forma, a produção do açúcar e

os primórdios da economia colonial estavam intrinsecamente relacionados, mas esta

relação foi precedida por um deslocamento ocorrido séculos antes, quando a cana era

originária apenas “das baixadas de Bengala ou do Sudeste asiático” tendo alcançado a

Pérsia e dali “levada pelos conquistadores árabes à costa oriental do Mediterrâneo”100.

                                                
98 Fernando A. Novais, “Colonização e Sistema Colonial: discussão de conceitos e perspectiva histórica”.
In Aproximações – Estudos de História e Historiografia, São Paulo: Cosac Naify, 2005, pp. 26, 27 e 35.
Ao apresentar tais nuances em seu pensamento teórico, Novais pretendeu demonstrar que, segundo
palavras dele próprio, “nenhum dogmatismo (...) nos anima o espírito. Mas estamos igualmente
conscientes da necessidade incontornável dos esforços deste gênero para orientar as pesquisas históricas;
do contrário, corre-se o risco de submissão sem crítica aos dados colhidos na documentação, produzindo-
se quando muito uma descrição empírica da realidade”.  Diante das afirmações contidas neste artigo,
acreditamos que certas críticas mais tarde efetuadas ao “fechado quadro explicativo” que envolve o
conceito de “Antigo Sistema Colonial” foram respondidas de forma antecipada,  cf. p. 43.
99 Evaldo Cabral de Mello, “Açúcar”. In A construção do Brasil 1500 – 1825. Lisboa: Comissão Nacional
para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000, p. 23. É interessante notar que a palavra
“açúcar” deriva etimologicamente do árabe “al-succar”, o qual, por sua vez, “provém do sânscrito
‘sarkara’, isto é, semelhante à areia branca”. Vide José Alexandre Ribemboim, Senhores de engenho
judeus em Pernambuco colonial 1542 – 1654.  5 º ed.,Recife: 20-20 Comunicação e Editora, 2000, p.53.
100 Stuart Schwartz, Segredos Internos – Engenhos e Escravos na sociedade colonial. São Paulo:
Companhia das Letras, 1988, p.21. Segundo o autor, “nos reinos estabelecidos pelos cruzados na
Palestina, nos séculos XII e XIII, surgiram propriedades notavelmente semelhantes às grandes lavouras
que depois existiram nas Américas, dedicadas ao cultivo da cana-de-açúcar. Por volta do século XIV,
Chipre tornara-se importante produtor”. Assim como em Chipre, em Creta e no norte da África o cultivo
da cana também foi introduzido, e, da mesma forma, “a cana-de-açúcar vinha sendo cultivada na
península ibérica desde o tempo da conquista dos mouros (...) No século XV, as várzeas irrigadas de
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O açúcar foi introduzido na Sicília com o avanço dos muçulmanos para o

ocidente, por isso, os italianos forneceram primeiramente o açúcar no mercado europeu

e “criaram o gosto pelo produto na Europa ocidental, cuja demanda acabaria por ser

satisfeita pelas Américas”. Assim, “comerciantes e capitalistas genoveses, com sólidas

bases em Castela e Portugal, não tardaram a explorar novas áreas de investimento com a

expansão das atividades européias nas ilhas do Atlântico”101. Segundo Alberto Vieira, a

Madeira foi ponto de partida para a expansão do cultivo da cana sacarina e do cultivo de

açúcar no mundo atlântico, servindo enquanto “modelo de referência” para ao Açores,

Cabo Verde, São Tomé e Brasil. As cartas reais com as primeiras instruções aos

donatários das Capitanias, solicitavam “fidelidade ao sistema traçado para a

Madeira”102.Contudo, devido às condições locais existentes na Ilha, o sistema de

produção empregado separou o cultivo da cana da produção do açúcar. Nesta região

insular, o já chamado “senhor de engenho (...) designação de evidente sabor medieval,

era tão somente o dono do equipamento manufatureiro que moia a matéria prima

produzida pelos lavradores de canaviais”. Também devido à topografia acidentada dos

terrenos existentes na Madeira, a cana era cultivada em pequenas e médias

propriedades, e o engenho muitas vezes era situado a certa distância das mesmas.

Duarte Coelho, o primeiro donatário da Capitania de Pernambuco, pode ter

conhecido o sistema madeirense “no decurso de suas viagens de capitão mor das

armadas do Atlântico”, nos anos que precederam sua chegada na América portuguesa.

As diferenças encontradas nas terras continentais recém doadas com relação às Ilhas

incluíam, na história do cultivo da cana-de-açúcar, uma primeira tentativa de plantar

suas mudas em um continente, transformando o modelo madeirense em grandes

monoculturas viabilizadas pelo trabalho africano escravo e em larga escala103.

Quando da doação da Capitania, em 1534, Duarte Coelho insistia na sua

denominação enquanto “Nova Lusitânia”, devido a uma pretensão inicial de “fazer um

outro Portugal” naquela localidade. Porém, a substituição do nome “Nova Lusitânia”

                                                                                                                                              
Valência e do Algarve comerciavam o açúcar para o sul da Alemanha, os Países Baixos e a Inglaterra”.
Esses fatores indicam a ancestralidade do cultivo do açúcar pelo homem, e a sua introdução um pouco
mais tardia no mercado europeu devido principalmente à expansão dos “infiéis”, cf. pp. 21 e 22.
101 Idem.
102 Alberto Vieira, “Da Madeira ao Brasil. Um percurso de ida e volta”. In A Madeira e o Brasil –
colectânea de estudos. Funchal: Secretaria Regional do Turismo e Cultura / Centro de Estudos de História
do Atlântico, 2004, p. 10. Para Vieira, a partir do ano de 1440 “o arquipélago foi o centro de divergência
dos sustentáculos da nova sociedade e economia do mundo atlântico (...). Idêntica função preencheu as
Canárias em relação ao mundo colonial castelhano’’.
103 Evaldo Cabral de Mello, “Uma Nova Lusitânia”. In Um imenso Portugal. História e Historiografia.
São Paulo: Editora 34, 2002, pp. 71 a 73.
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por “Pernambuco” para designar a Capitania desde ao menos 1549, “simboliza

toponimicamente a mutação que viria a sofrer o programa do primeiro donatário, em

breve pervertido pelas circunstâncias da colonização”104. Pero de Magalhães Gandavo

escreveu por volta de 1570, que a “Capitania de Phernambuco ( sic ) [ em nota marginal

“Nova Lusitânia a chamam muitos” ] tem vinte e três engenhos de açúcar posto que

destes três ou quatro não são ainda acabados [ em nota marginal “Agora são 60 – ano de

1587 ] (...) esta se acha uma das ricas terras do Brasil (...) [ por isso ] a esta Capitania

vão cada ano mais navios do Reino que a nenhuma das outras”105. Podemos notar como

a posição de destaque de Pernambuco frente aos interesses régios pela economia

colonial já estava clara e fora designada pelo menos desde a segunda metade do XVI.

Assim, para atestarmos a relevância de uma economia colonial no cenário

ultramarino em determinado período, basta verificarmos na documentação o interesse

dos vários Reinos pelas mercancias ou produtos oferecidos pela região conquistada, no

caso, a América portuguesa. Nesse sentido, Gabriel Soares de Souza indicou o perigo

dos “estrangeiros se apoderarem desta terra”, e, citando um certo descuido existente,

dizia em seu Tratado Descritivo do Brasil em 1587 que custaria muito “lança-los fora

dela pelo grande aparelho que tem para nela se fortificarem, com o que se inquietará

toda Espanha (...) ao que agora se pode atalhar acudindo-lhe com a presteza devida”106.

Talvez atendendo aos apelos de Gabriel Soares de Souza, mas principalmente

devido às animosidades existentes entre a Espanha e certos Reinos europeus, no ano de

1590 o Rei Felipe I de Portugal ordenou em um alvará que “daqui em diante nenhuma

nau nem navio estrangeiro nem pessoa estrangeira, de qualquer sorte (...) e nação que

seja possa vir em nau dos portos deste Reino, nem de fora dele e as conquistas do

Brasil, Mina, Costa da Malagueta, Reino de Angola, Ilhas de São Tomé e Cabo Verde e

                                                
104 Idem, pp. 70 e 71. Segundo Ronaldo Vainfas, o título de “Nova Lusitânia” lembrava o nome de
Portugal “e poderia sugerir algum projeto de ‘recriação’ da velha metrópole no ultramar luso-americano”.
Vainfas ainda indicou que na América espanhola também houve uma “verdadeira profusão de nomes
indicativos de uma expectativa hispanizadora do Novo Mundo,a exemplo de Nueva España  ou Nueva
Granada”. Mas a continuidade dessa nomenclatura ocorrera devido ao fato de que “na América
hispânica, a perspectiva dos colonos de se fixarem nas terras conquistadas revelar-se-ia na construção de
cidades e na precoce interiorização da colonização. Na colonização portuguesa, pelo contrário, teria
sempre prevalecido a ocupação litorânea, temperada pela nostalgia do reino, quando não a expectativa de
retorno o mais breve possível”, ao menos nos momentos iniciais da efetivação da ocupação na colônia.
Vide Ronaldo Vainfas, “Nova Lusitânia”. In Dicionário do Brasil Colonial..., op. cit., p.430.
105 Pero de Magalhães Gandavo, Tratado da terra do Brasil – História da Província de Santa Cruz. Belo
Horizonte: Editora Itatiaia Limitada; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980, p.26.
106Gabriel Soares de Souza, Tratado descritivo do Brasil em 1587. São Paulo: Companhia Editora
Nacional; Editora da Universidade de São Paulo, 1971, p. 40. Apesar de citar o descuido existente com
relação às ameaças estrangeiras, Gabriel Soares logo tratou de indicar que não era culpa do Rei da
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quaisquer outros lugares de Guiné (...) sem particular licença minha passada por Alvará

por mim assinado (...) sob pena de perderem as ditas naus e navios com todas as

fazendas (...) e de serem presos”. Os navios licenciados deveriam apresentar certidões

do local de proveniência, do tempo em que partiram e da mercadoria que traziam107.

A maior preocupação da Coroas Ibéricas com relação ao Brasil, durante o

período da União entre 1580 e 1640, e por Portugal, antes e depois desse período, estava

relacionada essencialmente com a produção de açúcar e com a extração do pau-brasil. O

início do declínio da demanda pelo pau-brasil “coincide com a ocupação holandesa do

Nordeste, quando a dupla exploração – portuguesa e holandesa – aumentou

extraordinariamente a oferta do produto no mercado (...) sem correspondente aumento

da demanda”108. Quanto ao açúcar, tais foram os interesses suscitados pelas promessas

de lucros sem precedentes para o comércio ultramarino, que não tardou ocorrerem

“investimentos com capitais de banqueiros e armadores”, principalmente entre os judeus

portugueses. Os estrangeiros também constituíam uma parcela importante destes

financiadores, situados principalmente nos Países Baixos109.

Dessa forma, nas primeiras décadas do século XVI, “Antuérpia, Amsterdã e

Lisboa relacionavam-se comercialmente de forma bastante positiva”, já que, neste

momento, “ficava em Antuépia o centro do refino do açúcar proveniente das Canárias,

Madeira, São Tomé e Brasil”110. O Alvará de 1590 intensificou certos cuidados para que

toda essa influência estrangeira não ultrapassasse os limites da soberania econômica

ibérica, no que dizia respeito ao controle sobre o comércio da sua produção colonial, a

partir das concessões e taxas solicitadas. Mesmo com essa intensificação de controle

sobre o comércio ultramarino, uma parcela de confiança foi depositada nas mãos dos

colonos a partir do momento em que foi concedido, ainda em 1590, que “os moradores

do Brasil e de São Tomé (...) possam das ditas partes navegar em navios naturais e não

estrangeiros e com pilotos mestres e marinheiros naturais em direitura para quaisquer

                                                                                                                                              
Espanha Felipe II, já que “se crê que sua majestade não tenha a isto por falta de providência (...) mas de
informação do sobredito que lhe não tem dado quem disto tem obrigação”.
107 Alvará sobre não irem estrangeiros ao Brasil, Lisboa 2-11-1590. Biblioteca da Ajuda, Códice 51-V-
24, fls 18v / 20v, Registros do Livro 8 [ LAPEH – UFPE ] .
108 Cleonir Xavier de Albuquerque da Graça e Costa, Receita e Despesa do Estado do Brasil no Período
Filipino – Aspectos fiscais da administração colonial. Recife: Dissertação de Mestrado apresentada ao
Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, 1985, p. 43.
109 José Alexandre Ribemboim, op. cit., pp. 56 e 57.
110 Idem, p. 57.
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partes que quiserem fora deste Reino, e isto levando seus açúcares e outras mercadorias

por sua conta e risco (...) e não sendo as tais fazendas de outras pessoas”111.

Esta ressalva constituía a condição principal para que tais liberdades comerciais

pudessem ocorrer; os colonos privilegiados deveriam ser mercadores, “porquanto todos

os mais que não forem mercadores ou povoadores com suas casas e famílias das ditas

partes do Brasil e São Tomé, não poderão nelas navegar nem enviar suas fazendas em

direitura para nenhum outro lugar ou porto que não seja deste Reino”112. A permissão

concedida não poderia ultrapassar os limites do controle da Coroa sobre a produção

colonial, por isso, apenas mercadores de ofício poderiam cruzar os mares livremente,

pagando, porém, os impostos necessários nas alfândegas. Ao mesmo tempo, as

preocupações com relação ao melhor proveito das oportunidades econômicas oferecidas

pelas colônias também inspiraram alguns autores a escreverem sobre o assunto.

A condição de “produtora agrícola” desempenhada pela conquista muitas vezes

denominada apenas enquanto “Brasil”, foi destacada por Luís Mendes de Vasconcelos

ainda em 1608 nos “Diálogos do sítio de Lisboa”. Ao exercer os cargos de capitão mor

das armadas do oriente e mais tarde, em 1620, Governador do Reino de Angola,

Vasconcelos escreveu um diálogo baseado em suas próprias observações, influenciadas

por uma posição favorável aos cultivos agrícolas. Para o autor, “a conquista da Índia

não nos deu campos em que semeássemos”, o “Brasil [ por sua vez ] (...), é de tanto

proveito (...) como todos vemos e se verá muito mais se nós soubermos aproveitar dele

como convém; é terra fertilíssima de açúcar e outras coisas, (...) de modo que, se

tratarmos dele como pedem as suas qualidades, pode-se fazer nele um grande Reino”113.

Em 1618, Brandônio tentava explicar para Alviano, em seus Diálogos das

Grandezas do Brasil, uma das riquezas da terra, “com as quais seus povoadores se

fazem ricos”. Entre as seis atividades em destaque, as duas principais eram a lavoura do

açúcar e a mercancia, as quais estão diretamente relacionadas. Brandônio descreveu

detalhadamente o funcionamento dos diversos tipos de engenhos e os métodos da

                                                
111 Alvará sobre não irem estrangeiros ao Brasil, Lisboa 2-11-1590. Biblioteca da Ajuda, Códice 51-V-
24, fls 18v / 20v, Registros do Livro 8  [ LAPEH – UFPE ].
112 Idem.
113 Luís Mendes de Vasconcelos, “Diálogos do sítio de Lisboa”. In Antônio Sérgio ( notas preambulares ),
Antologia dos Economistas portugueses, op. cit., pp. 33, 80 e 88. Segundo Antônio Sérgio, a obra de
Vasconcelos foi escrita no esquema platoniano, e nela discutem um Filósofo, um Soldado e um Político a
respeito das vantagens da agricultura sobre todas as outras atividades econômicas, cf. p. XVIII.
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produção de açúcar114. Com a mesma preocupação em exaltar as possibilidades do

“Brasil”, afirmou, quanto aos mercadores e seu importante papel na economia colonial;
Muitos homens têm adquirido grande quantidade de dinheiro amoedado e de fazenda no

Brasil pela mercancia, posto que os que mais se avantajam nela são os mercadores que

vêm do Reino para esse efeito, os quais comerciam por dois modos, de que de um deles

é que vem de ida por vinda, e assim depois de venderem as suas mercadorias fazem o

seu emprego em açúcares (...) e se tornam para o Reino nas mesmas naus (...) ou

noutras. O segundo modo de mercadores são os que estão assistentes na terra com loja

aberta (...) e ainda destes mercadores se formam outros (...) que vivem somente com se

fazerem riquíssimas com comprarem estas fazendas aos mercadores assistentes nas vilas

ou cidades, e as tornarem a levar a vender pelos engenhos e fazendas, que estão dali

distantes, com ganharem muitas vezes nelas a mais de cento por cento115.

Não raro, Brandônio conclamava as riquezas da terra e os lucros auferidos pelos

colonos, no caso, além dos mercadores, os senhores de engenho. Estes, também

possuíam muitas liberdades, entre elas, Alviano lembrou da isenção do pagamento dos

direitos dos açúcares àqueles que construíssem engenhos novos116. Tal isenção durava

dez anos, entre outras liberdades também concedidas pelos Reis. Liberdades que,

contudo, limitavam a afirmativa de Brandônio sobre as inumeráveis riquezas dos

senhores de engenho, já que estes, muitas vezes, eram devedores dos mercadores.

Em 1612, o Rei Felipe II de Portugal, III de Espanha, publicou um Alvará sobre

as formas pelas quais os senhores de engenho deveriam pagar as suas dívidas “porque

aqui estavam muito endividados pedindo-me em nome do povo e concedesse alvará de

espera de três anos para poderem pagar suas dívidas (...) e havendo informações a todo

respeito do que sobre esta matéria mandei tomar hei por bem conceder-se”. A única

ressalva dizia respeito às mercadorias e escravos comprados de mercadores, os quais

                                                
114 Ambrósio Fernandes Brandão, Diálogos das Grandezas do Brasil – 1618. São Paulo: Edições
Melhoramentos, 1977, p. 115. Segundo Brandônio, “o açúcar é a principal coisa com que todo este Brasil
se enobrece e faz rico”, e existiam duas formas de produzi-lo: através de engenhos de água e “trapiches
que moem com bois”. As etapas da transformação da cana em açúcar foram descritas na seguinte ordem:
“nestes tais engenhos, depois de a cana-de-açúcar moída entre dois grandes eixos que fazem mover uma
roda (...) que fazem apertar (...) o tal bagaço todo o sumo que a cana tinha, o qual se ajunta em um tanque,
e dali o lançam em grandes caldeiras de cobre, onde se limpa, coze e apura à força de fogo (...) depois do
açúcar limpo e melado nas caldeiras, se passa umas tachas (...) de cobre, aonde à força de fogo o fazem
por no ponto necessário para haver de coalhar e criar corpo, e dali se lança em umas formas de barro,
dentro nas quais se incorpora e endurece, e depois de estar frio o levam a (...) casa de purgar e nela sobre
um taboado que está furado se assentam as tais formas, com lhes abrirem um buraco que tem por baixo,
por onde vão purgando o mel (...) e como as formas estão despedidas de todo o mel lhe lançam em cima
barro desfeito e água, o qual é bastante para dar ao açúcar a brancura que nele vemos”, pp. 126 e 127.
115 Idem, pp. 132 e 133.
116 Ibid, p. 120.
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deveriam ser pagos pela metade dos rendimentos da fazenda dos senhores cada ano,

ficando a outra metade para o seu sustento até acabarem de pagar suas dívidas117.

Três anos depois, um “homem de negócio” de Lisboa escreveu uma petição na

qual pedia Provisão para poder cobrar suas dívidas dos “Senhores de Engenho do

Brasil”, que estavam protegidos pelo Alvará que lhes dava certos privilégios para o não

pagamento, ou para o alargamento do prazo de cobrança dessas dívidas. O mercador

lisboeta chamava-se Manoel Rodrigues Sanches, e explicou que durante o ano de 1614,

fora contratador dos dízimos na cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos.

Contudo, “pela grande seca e baixa nos açúcares (...) está devendo mais de quatro mil

cruzados do ano de 613 e do passado de 614 muito mais quantia e é impossível pagar a

S. Majestade (...) e porquanto nas ditas partes se devem senhorios de engenhos e

lavradores muitas dívidas de dinheiro procedidos de fazendas e mantimentos que lhe

vendeu fiado” pedia mercê de uma Provisão para que ele pudesse arrecadar todas as

suas dívidas “até a fazenda de Sua Majestade ser (...) paga”118.

O mercador citava ainda as “dívidas fantásticas que fazem” os senhores de

engenhos porque “livres navegavam por sua conta seus açúcares por gozarem das

liberdades que tem para não pagarem dívidas”. Felipe II mandou passar a Provisão para

que Manoel Rodrigues Sanches pudesse cobrar suas dívidas “e com o procedido delas

poder pagar, com efeito, o que dever a fazenda de S. Majestade”. Os Conselheiros da

Fazenda acresceram ao documento a informação de que “os homens de negócio desta

cidade de Lisboa no Brasil (...) dizem que os lavradores e senhores de engenho do dito

estado” que se valiam da tal provisão, nunca “estiveram tão ricos e desempenhados (...)

como estão”. Além disso, dessa Provisão resultavam “infinitas demandas em que todos

(...) não pagam nada do que devem”, no que os mercadores com quem negociavam

“padecem notável moléstia e vexação por não lhe pagarem o que lhe devem”119.

No mesmo ano em que Brandônio escrevia sobre as vantagens e possibilidades

da terra conquistada pouco mais de cem anos antes, e Alviano lembrava certas

liberdades daqueles que fabricavam os açúcares, o Rei de Espanha revogou a Provisão

“acerca do modo em que se haverem de dar espera aos devedores dos engenhos (...) do

Estado do Brasil”. Certamente, entre outros documentos, a petição do mercador lisboeta

                                                
117 Alvará aos moradores do Brasil sobre o pagamento de suas dívidas, Lisboa 17-08-1612. Torre do
Tombo, livro 32, folhas 36v / 37, Cancelaria de Felipe II   [ LAPEH – UFPE ].
118 Consulta do Conselho da Fazenda sobre Manoel Rodrigues Sanches e homens de negócio desta
cidade de Lisboa, Lisboa 31-01-1615. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 1192, folhas 37v / 39
[ LAPEH – UFPE ].
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fora levada em consideração, tal como a consulta dos Conselheiros da Fazenda, se bem

que o maior peso para essa decisão deve ter sido tomado segundo a informação de que

as rendas Reais estavam em declínio, devido às perdas econômicas dos credores dos

senhores de engenho. Cada parte envolvida, entre senhores de engenho e credores,

apresentava a sua versão de dificuldades para tentar convencer a Coroa a tomar

providências com relação aos problemas existentes. A cada nova situação explicitada

nas petições enviadas ao Conselho Ultramarino, havia a possibilidade de mudar as

decisões régias com relação às concessões para uma ou outra parte.

 No caso do pau-brasil120, também encontramos certas concessões aos colonos

que pretendiam explorar sua extração e, para isso, existiam contratos acertados em

leilões. Contudo, algumas vezes as liberdades concedidas na extração e venda do pau

também eram revistas ou anuladas, como no caso da Provisão que determinava um

modo mais suave para o pagamento das dívidas dos senhores de Engenho. Em 1623,

Manoel Alves Pinto propôs uma modificação em seu contrato, o qual previa o corte e

envio de dois mil quintais de pau-brasil da Bahia a cada ano em três anos para Lisboa.

Ele propunha que o corte poderia ser feito também em Pernambuco, obrigando-se “a

não vender aqui nenhum pau (...) e de o navegar para fora por sua conta e risco”.

Os locais aos quais se destinavam as cargas eram Itália, Flandres e França,

porém, os também conselheiros da Fazenda designaram “que não parece se devia aceitar

por não ser em proveito da Fazenda Real”. Na verdade, segundo os conselheiros, se o

corte fosse feito em dois locais diversos, poderia haver o risco de fraude “enquanto se

corta sem se fazerem contas” e por duas pessoas diferentes121. Manoel Alves Pinto

remeteu sua solicitação ao Alvará de 1590, no qual os moradores do Brasil poderiam

levar seus açúcares e mercadorias por sua conta e risco para outras partes, não sendo as

tais fazendas de outras pessoas. Porém, ficava cada vez mais evidente que o perigo do

                                                                                                                                              
119 Idem.
120 Vale notar que, segundo Cleonir Xavier, o comércio do pau-brasil sofreu várias modificações ao longo
da colonização. Assim, “no início da exploração, tendo declarado o produto estanco régio, a própria
Coroa portuguesa se encarregava do seu transporte e venda em Lisboa. Como, porém, o sistema se
tornava difícil, por demandar um grande número de funcionários e pela dificuldade de fiscalização, o
monarca preferiu deixar o comércio livre, mediante o pagamento de um cruzado ( 400 réis ) por quintal de
pau embarcado. Mas a medida provocou tantos abusos, que se voltou ao monopólio real, sendo
arrendados os contratos de exploração. Este último sistema vigorou durante quase todo o período
filipino”. Para mais informações sobre os contratos do pau-brasil, vide Cleonir Xavier de Albuquerque da
Graça e Costa, op. cit., pp. 47 a 56.
121 Consulta do Conselho da Fazenda sobre se contratar o pau-brasil e papel que sobre a matéria deu
Manoel Alves Pinto, Lisboa 08-08-1623. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 35, folhas 153v/155v
[ LAPEH – UFPE ]
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poderio estrangeiro citado por Gabriel Soares de Souza tornava-se presente na

documentação, bem como a desconfiança sobre a conduta dos próprios colonos.

No mesmo ano de 1623, Felipe III de Portugal foi avisado pelo Governador e

Capitão mor de Pernambuco Mathias de Albuquerque sobre “como uns irmãos (...) [ de]

nome Rochas que residem nos limites do Rio de São Miguel tinham feito muita

quantidade de pau-brasil que pretendiam navegar para os Reinos Estrangeiros”. O

Capitão-mor mandou “tomar o dito pau (...) e porquanto em tudo procedeu bem (...) e

como se esperava o bom zelo que tendes em meu serviço (...)”. Sobre o acontecido,

dizia o rei “agradeço muito e recomendo façais sempre assim em todas as matérias”122.

Com a chegada, em 1624, da “armada inimiga [ tocando-se ] em todas as naus

trombetas bastardas ao som de guerra (...) [ e divisando-se ] as Bandeiras Holandesas,

Flâmulas e Estandartes”, ouviram-se vozes na cidade do Salvador, as quais diziam: “Já

entram, os inimigos já entram”123. Estes acontecimentos marcaram o início de um

período de investidas constantes e duradouras dos holandeses na América portuguesa, e

foram precedidos por momentos de instabilidades políticas na Europa. Estes

ocasionaram as restrições espanholas ao comércio estrangeiro nas colônias, e, por

conseqüência, o aumento das investidas dos Países Baixos nessas mesmas localidades.

As modificações políticas, sociais e econômicas que a dominação batava impôs

sobre a região de Pernambuco entre os anos de 1630 e 1654, foram acompanhadas pela

afluência de culturas diversas, as quais se encontraram nas fronteiras marcadas pelas

vilas de Olinda, do Recife e de seus arredores. Todos esses lugares “foram tomados por

holandeses, noruegueses, belgas, flamengos, ingleses, alemães, escoceses,

dinamarqueses e judeus”, os quais também dividiram o mesmo espaço com “mazombos

                                                
122 Carta Régia a Mathias de Albuquerque sobre os descaminhos do pau-brasil, Lisboa 16-05-1623.
Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 35B, folha 43v, Consulta do Conselho da Fazenda [ LAPEH –
UFPE ].
123 “Anua ou Anais da Província do Brasil dos dois anos de 1624, e de 1625. E sucessos respectivos as
casas que por esse tempo conservavam naquele Estado os extintos jesuítas: E por dizer respeito à mesma
narração se trata da violenta entrada, que os holandeses fizeram naquelas partes e principalmente na
cidade da Bahia com a curiosa exposição da sua situação progressos, e miúdas circunstâncias dessa falta,
e atrevida invasão. Escrita por comissão, e obediência de seus superiores pelo Padre Antônio Vieira da
mesma Companhia”. In Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. XIX p.
182. Quando da invasão holandesa na Bahia, Antônio Vieira tinha de 17 para 18 anos, pois três anos
antes, aos 15, ele se tornara noviço. Em seus relatos, presenciou o “medo” e o “sobressalto” ocasionado
aos moradores de Salvador devido à ocorrência daquela “temeridade”, cf. p. 184. Vale notar que no ano
seguinte à invasão, “por momentos [ os holandeses ] se viam cada vez mais apertados; porém maior
aperto era o em que os punha a destreza dos nossos bombardeios (...) Determinadas as coisas nesta forma
(... )[ foi ] batida a bandeira holandesa, se arvorou a de Portugal, e Castela”, cf. pp. 200 e 201.
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(...) portugueses, espanhóis, italianos, ameríndios e negros escravos”124. Tal riqueza

verificada no encontro de várias culturas num mesmo território mereceu diversos

estudos que trataram desse período específico da história de Pernambuco125. Mas a

situação inicial da recente conquista holandesa era “de quase desespero”, os batavos
viviam em uma faixa de terra que nada produzia; as despesas era enormes. Nos

primeiros anos nada que pudesse compensar tamanhos gastos chegou à Holanda; e os

invasores não se descuidavam de enviar qualquer coisa que representasse valor, que

encontrassem em terra ou apresentassem no mar (...) A situação alimentar chegou a

extremos terríveis (...) Aliás, é possível documentar, ano por ano, durante todo o

período da ocupação holandesa, essa escassez de víveres, mesmo os da terra126.

Durante este período, mais precisamente até o ano de 1636, o Conselho dos

XIX, formado pelos diretores da Companhia das Índias Ocidentais ( WIC ) - fundada no

ano de 1621127, designou cinco pessoas para comandar a nova possessão. Nos primeiros

anos, a administração holandesa preocupou-se em reedificar os engenhos abandonados e

devastados pela guerra com os colonos portugueses. Era um constante esforço

empreendido para “restaurar a indústria açucareira que (...) estava em ruínas”128. Até

então, as condições de sobrevivência encontrada nos territórios conquistados pelos

holandeses continuavam precárias. Segundo o pastor-ministro dos soldados da WIC,

Vicente Joaquim Soler, em 1636 “dos oitenta e três engenhos que há nessa Capitania, só

                                                
124 Leonardo Dantas Silva, “Para entender o Brasil Holandês”. In Continente Documento. Recife:
Companhia Editora de Pernambuco, Ano 1, n. 1, 2002, p.4.
125 Para mais informações sobre o assunto, destacamos alguns livros de interesse a respeito da história das
conquistas holandesas na América portuguesa, e ainda não citados neste estudo, Petrus Marinus Netcher,
Os holandeses no Brasil – Notícia Histórica dos Países Baixos e do Brasil no século XVII. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1942, Charles Ralf Boxer, Os holandeses no Brasil 1624 – 1654. São
Paulo: Companhia Editora Nacional,sd, e Hermann Wätjen, O domínio colonial Holandês no Brasil – Um
capítulo de história colonial do século XVII. São Paulo: Companhia Editora Nacional, sd. Sobre os
aspectos culturais relacionados ao período entre 1630 e 1654 em Pernambuco, vide também José Roberto
Teixeira Leite, A pintura no Brasil Holandês. Rio de Janeiro: Edições GRD, 1967.
126 José Antônio Gonçalves de Mello, Tempo dos flamengos – Influência da ocupação holandesa na vida
e na cultura do norte do Brasil.  1 º Edição 1947, Rio de Janeiro: Topbooks, 2001, pp. 44 a 46.
127 “A Companhia das Índias Ocidentais foi fundada por carta-patente dos Estados Gerais das Províncias
Unidas em 3 de junho de 1621, pela qual se lhe concedeu o direito exclusivo do comércio com a África
atlântica (...) e com as terras e ilhas da América (...) tanto no Atlântico quanto no Pacífico (...) A
Companhia estava dividida em câmaras (...) cada uma (...) tinha sua direção própria”. As Câmaras
congregavam as Províncias de Amsterdã, Zelândia, Roterdam, Distrito do Norte ( Hoorn e Frísia ) e
Groninga, “a administração geral era formada por um colegiado, o (...) Conselho dos XIX (...) composto
por oito membros designados pela Câmara de Amsterdã, quatro pela da Zelândia, e dois para cada uma
das outras três, sendo o décimo nono nomeado pelos Estados Gerais”. Para mais informações cf. José
Antônio Gonçalves de Mello, “Companhia das Índias Ocidentais”, In Paulo Herkenhoff, O Brasil e os
Holandeses 1630 – 1654. São Paulo: Sextante, 1999, p. 42 e 43.
128 Leonardo Dantas Silva, “O Brasil nassoviano”. In O Brasil e os Holandeses. São Paulo: Catálogo da
Exposição realizada de 4 de outubro a 12 de novembro de 1999, Praça do Banco Real - Av. Paulista, p. 12
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há quinze que moem”. Já em 1640, Soler noticiava haverem recebido “tantos víveres

que nem há lugar bastante para os meter”129, mas os preços eram abusivos.

Além disso, ainda existiam problemas com relação à administração de

Pernambuco já em 1636, quando as “desordens” eram causadas pelos próprios

“empregados” da WIC, que agiam como “ratazanas sem polícia. Roem-vos até os

ossos”130. As denúncias pouco modificavam a política da Companhia, Henrique Haecxs,

membro do “Alto Conselho do Brasil”, o qual substituiu Maurício de Nassau no

governo de Pernambuco, reclamava em 1646 que “nunca tínhamos obtido qualquer

satisfação pelas nossas petições e cartas, não podíamos, portanto, admitir outra

explicação a não ser que, uma vez lidas, elas iam parar num canto qualquer”131. Nesse

período, a política da Companhia das Índias Ocidentais em Pernambuco também

constituía motivo de críticas, veiculadas em escritos que circulavam nos Países Baixos.

Estes panfletos, muitas vezes anônimos, afirmavam que na Colônia “a política definha,

as finanças estão arrebentadas e o comércio agonizante: tudo desmantelou-se”132.

De maneira diversa, a invasão holandesa na Capitania de Pernambuco constituiu

um marco nas mudanças da política econômica das Coroas com relação ao Brasil. Se as

desconfianças com relação aos estrangeiros já se iniciavam ainda no primeiro quartel do

século XVII, o recrudescimento às liberdades comerciais dos colonos teve um impulso

após o aviso “de estarem 55 velas de inimigos de Pernambuco” a chegar no litoral.

Nesta ocasião, ou seja, ainda no ano de 1630, muitas providências deveriam ser

tomadas. Segundo uma consulta do Conselho da Fazenda, os responsáveis deveriam

                                                
129 B. N. Teensma, ( org. ), Brasil Holandês – Dezessete cartas de Vicente Joaquim Soler 1636 – 1643.
Rio de Janeiro: Editora Index, 1999, pp. 17 e 73. Antes de ser nomeado pastor-ministro, Soler havia sido
frade agostiniano na Espanha, mas converteu-se ao calvinismo na França. Sobre os preços abusivos dos
mantimentos que chegavam nos navios vindos dos Países Baixos, explicava a André Rivet, pastor da
Igreja Reformada que em 1632 estava muito próximo ao príncipe de Orange, que “a libra de carne
salgada, antes vendida por seis soldos, nos é vendida agora por oito e o toucinho que se vendia por oito
soldos a libra, vende-se por dez. Só a manteiga o queijo e o bacalhau estão baratos”. A situação dos
soldados não era menos difícil, “na falta de farinha do país [ de mandioca ] entregam-lhes uma medida de
sêmola (...) e bem freqüentemente de uma quantidade tal que nem as galinhas querem comer”.
130 Idem, p. 17.
131 “Diário de Henrique Haecxs, Membro do Alto Conselho do Brasil”. In Anais da Biblioteca Nacional:
Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. XIX, p. 95
132 “O Machadão do Brasil ou diálogo sobre a decadência do Brasil, entre Kees Jansz Schott, recém
chegado daquele país, e Jan Maet, caixeiro de negociante, que também ali esteve com aquele. Ano do
Nosso Senhor de 1647”. In Documentos para a História Pernambucana ( Época Holandesa ), Recife:
Secretaria do interior, vol. I, 1944, p. 144. Em 1643, Vicente Joaquim Soler, também em carta para André
Rivet em Haia, afirmava: “Parece que a Companhia quer abandonar este país (...) os armazéns estão
vazios (...) Na Holanda, queixam-se dos que governam o Brasil, e estes formulam grossas queixas contra
os da Holanda”. Estas palavras, em conjunto com as descrições de época apresentadas até este momento,
definem a série de problemas enfrentados pelos batavos em suas novas conquistas: fome, corrupção e
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“logo converter as letras e escritos que tiver o tesouro maior em dinheiro na forma que

puder ser”, e o dinheiro teria de ser enviado para Lisboa o mais depressa possível133.

Cinco anos depois, com a consolidação do poderio holandês em Recife e Olinda,

o mesmo Conselho da Fazenda pedia providências mais drásticas a serem ordenadas, já

que “pessoas de grande ânimo e coração” deveriam queimar “todos os canaviais sem

ficar nenhum na forma que se propôs a Sua Majestade”134. Esta foi uma das formas de

retalhar a usurpação dos holandeses à maior riqueza de Pernambuco na época, o açúcar,

mesmo assim, alguns eram contra. Quase dez anos após a tomada de Recife, ainda havia

permissão para “a gente que quiser queimar e roubar a Campanha de Pernambuco, mas

(...) parece convém mais que se trate de algum conceito por trás dos embaixadores de

Holanda para que os Holandeses larguem o Brasil e Angola”135.

Esta proposta foi cuidadosamente analisada e apresentada pelo Padre Antônio

Vieira ainda em 1646, mas com um diferencial: foi oferecida a compra de Pernambuco

para os Estados Gerais. Contudo, “não se aceitaram as propostas (...) o Padre Vieira, ao

regressar de sua missão à Holanda, sugeriu que se tentasse o suborno para conseguir o

intento da compra de Pernambuco e D. João IV (...) remeteria fundos não só para aquele

fim, como para indenizar a Companhia, caso ela anuísse em abandonar o Brasil”.

Contudo, após a primeira Batalha dos Guararapes, na qual Francisco Barreto derrotou o

exército holandês comandado por von Schkoppe, “já não se falava no ‘caso

desesperado’ da entrega de Pernambuco, pois as notícias do Brasil eram animadoras”136.

                                                                                                                                              
desorganização. Dificuldades pouco atenuadas no período de Nassau, como veremos. Cf. B. N. Teensma,
( org. ), Brasil Holandês – Dezessete cartas de Vicente Joaquim Soler 1636 – 1643, op. cit., p. 105.
133 Consulta do Conselho da Fazenda sobre um decreto do governo acerca do socorro que se há de
mandar ao Brasil pelo aviso que se teve de estarem 55 velas de inimigos em Pernambuco, Lisboa 17-04-
1630. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 476, folhas 89 / 90 [ LAPEH – UFPE ].
134 Consulta do Conselho da Fazenda sobre se haver de queimar todos os canaviais que há no Brasil,
Lisboa, 21-05-1635. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 504, folhas 30 / 30v [ LAPEH – UFPE ].
135 Consulta mista do Conselho Ultramarino sobre os meios que aponta Salvador Correia de Sá para
remediar os danos que os holandeses tem feito no Brasil e Angola e para introduzir comércio em Buenos
Aires, Lisboa 10-06-1644. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 13, folhas 87v / 88v [ LAPEH– UFPE]
136 José Antônio Gonçalves de Mello, João Fernandes Vieira. Mestre-de-Campo do Terço de Infantaria
de Pernambuco. Lisboa: Comissão Nacional para as comemorações dos descobrimentos portugueses, 1 º
Edição portuguesa, setembro de 2000, vide pp.178 a 183. Segundo carta do Padre Antônio Vieira ao
Marquês de Niza, a proposta da compra feita aos Estados Gerais foi realizada tendo em vista que “os
holandeses (...) pedem satisfação das perdas e danos que tiveram no Brasil, as quais verdadeiramente
foram grandíssimas, porque os levantados queimam capitanias inteiras, e nelas muitos engenhos (...) A
mesma diminuição, e muito maior, hão de ter nos escravos e nos gados, de que depende todo o sustento e
lavoura daquelas terras”. Cf. João Lúcio d’Azevedo ( coordenação e notas ), Cartas do Padre Antônio
Vieira. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1925, p. 245. Alguns diplomatas concordavam com a idéia
da entrega de Pernambuco para a Holanda, já que enquanto a Paz de Munster estava sendo discutida
desde 1644, o que levou aos Tratados da Vestfália após o final da Guerra dos Trinta Anos em 1648, era
necessário evitar que os neerlandeses continuassem prejudicando as pretensões portuguesas nos mesmos.
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Nesse sentido, Vicente Joaquim Soler alertou já no ano de 1643 que, para ele,

“parece que a Companhia quer abandonar este país, para cuja conquista tem gastado

tantos bens e derramado tanto sangue. Os armazéns estão vazios, e os soldados morrem

de fome; se bem que em número tão reduzido que é de recear que os portugueses não

cometam qualquer empresa (...) Numa palavra, este Estado está (...) miserável”137. É

interessante notar que as notícias sobre as dificuldades enfrentadas e o estado crítico da

situação econômica da conquista holandesa existem ao mesmo tempo em que as

descrições sobre as possibilidades de ganhos com o açúcar também eram noticiadas.

Essa incompatibilidade indica que a realidade vivida nos 24 anos de dominação batava

era mais efêmera do que perpassaram as imagens historiográficas sobre o assunto.

Assim, tais contrastes se adequavam em uma paisagem na qual as possibilidades de fato

existiam, mas eram dificultadas pela ocorrência de um contexto de animosidades.

Com relação às prósperas possibilidades que o açúcar apresentava mesmo em

meio ao caos, segundo Antonio Gonçalves de Mello, vários conquistadores flamengos

reconheceram a necessidade de obter um “conhecimento especializado da lavoura e do

fabrico do açúcar. Todavia, “pouco a pouco a lavoura canavieira foi voltando às mãos

dos velhos senhores de engenho, dos feitores, dos administradores brasileiros ou

lusos”138. Essa situação incomodava o Conselho dos XIX, o qual incentivava a compra

pelos holandeses dos engenhos que não haviam sido abandonados, apesar de os colonos

portugueses continuarem controlando a fabricação do açúcar, ao dominar suas técnicas.

Se os produtores coloniais continuavam mantendo um certo controle sobre a

economia da região, no que dizia respeito à produção do açúcar, “foi durante a

dominação holandesa que senhores de engenho do Nordeste receberam a primeira

quebra do seu prestígio e autoridade”. Nesse sentido, “as dívidas foram outra causa de

quebra ou diminuição do prestígio dos senhores de engenho”, já que o Governo

Holandês e outros interessados, emprestaram vultuosas quantias para a restauração de

engenhos arruinados, também vendidos a prazo por terem sido confiscados139. Tanto a

quebra do prestígio quanto os empréstimos estavam relacionados diretamente com o

governo do Conde Maurício de Nassau em Pernambuco, iniciado em 1637.

                                                                                                                                              
Cf. Evaldo Cabral de Mello, O negócio do Brasil – Portugal, os Países Baixos e o Nordeste, 1641 – 1669.
São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p.91.
137 B. N. Teensma, ( org. ), Brasil Holandês – Dezessete cartas de Vicente Joaquim Soler, op. cit., p. 105.
138 José Antônio Gonçalves de Mello, Tempo dos Flamengos, op. cit., pp. 138 e 139.
139 Idem, pp. 143, 144 e 146.
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 Além da recuperação dos engenhos e da afirmação da soberania holandesa em

Pernambuco, Nassau também se preocupou com o estabelecimento da segurança do

território conquistado e com “uma verdadeira revolução no âmbito (...) [ da ] paisagem

urbana” de Recife. É conhecida a ocorrência da “primeira grande missão científica a

cruzar a linha do Equador”140 que veio em sua companhia e que coletou um número

considerável de informações sobre o Novo Mundo em sete anos nos quais Maurício de

Nassau governou sob o comando dos Estados Gerais e do Conselho dos XIX. Apesar

das melhorias advindas com o novo administrador, certos problemas insistiam em

comprometer os intentos dos holandeses no Estado do Brasil.

Em carta de 10 de janeiro de 1641, Nassau escrevia aos Estados Gerais a

respeito de um “permanente despreparo militar que os da Holanda mantinham a

conquista”141. Dessa forma, ele informava a difícil situação causada pela resistência dos

antigos habitantes, já que “se o inimigo suspendesse os incêndios das plantações de

cana-de-açúcar e o massacre dos nossos desgraçados habitantes, então veríamos o que

poderíamos fazer”142. Em conjunto com este problema, a elevação do preço dos

escravos em Recife, devido à falta da mão-de-obra advinda também de território

português, levou Nassau a empreender a conquista de Luanda em 1641. Assim,

Após maduras deliberações, decidimos que nada melhor tínhamos a fazer que ir tentar o

sucesso de nossas armas contra a cidade de Loanda de São Paulo, no reino d’Angola, e

ver se, apoderando-nos dessa praça e assenhoreando-nos do comércio dos negros,

poderíamos prejudicar os interesses de Castela e de Portugal (...) Porque sendo o preço

dos escravos negros sempre muito elevado, devido ao pequeno número deles no Brasil,

e podendo os portugueses obtê-los nas Capitanias do Sul por preços muito mais

vantajosos do que nós, e não só negros, também os vinhos d’Espanha e os óleos,

                                                
140 Leonardo Dantas Silva, “Para entender o Brasil Holandês”, op. cit., pp. 4 e 6. Segundo o autor, “o
jovem nobre, de apenas 33 anos, se fazia acompanhar do latinista e poeta Franciscus Plante, do médico e
naturalista Willen Piso, do astrônomo e naturalista George Marcgrave (...) dos pintores Frans Post e
Albert Eckhout, além de outros nomes (...) pode ainda contar com os serviços de outros nomes de relevo,
do cartógrafo (...) Johannes Vingboons (...) do pintos Zacharias Wagener e do arquiteto Pieter Post (...)
Na administração de João Maurício de Nassau um surto de progresso tomou conta do Brasil holandês,
cujas fronteiras foram estabelecidas do Maranhão à foz do Rio São Francisco. O Recife (...) veio a sofrer
inúmeros melhoramentos (...) como a instalação do primeiro observatório astronômico das Américas. (...)
[ a construção ] de uma nova cidade na ilha de Antônio Vaz (...) calçamento de algumas ruas, saneamento
urbano (...) a construção de três pontes (...) [ a plantação ]  de um grande jardim recreio, para o qual foram
transportados árvores frutíferas e coqueiros já adultos, dispondo também de alguns animais provenientes
das mais diferentes partes, inclusive da África. Esse primeiro zôo botânico veio a servir de “laboratório” a
membros de sua comitiva (...) [ como ] George Marcgrave (...) e o artista Albert Eckhout, cf. pp. 6 e 7.
141 Fernando da Cruz Gouveia, Maurício de Nassau e o Brasil Holandês – Correspondência com os
Estados Gerais. Recife: Editora Universitária / UFPE, 1998, p. 117.
142 Idem, apud “Correspondência de Maurício de Nassau”, p. 118.
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corremos o risco de não poder rivalizar com os portugueses na fabricação de açúcar e

ver nossos proprietários de engenhos não encontrar mercado entre os portugueses e

guardar seu açúcar para consumo próprio143.

No ano seguinte, após Nassau ter sido informado sobre o prolongamento de sua

permanência na colônia, e apesar de muitas vezes preferir “retornar à pátria logo”144,

agradeceu o voto de confiança, mas não deixou de tecer críticas às quais Henrique

Haecxs repetiria quase dez anos depois. A Companhia das Índias Ocidentais já

demonstrava provas de sua polêmica política com relação à administração de

Pernambuco. Segundo João Maurício de Nassau, sobre o Conselho dos XIX e a própria

WIC, “é muito de temer-se, se a Companhia, segundo seu velho hábito, continuar tão

morosa em suas decisões e em enviar-nos homens, víveres e munições (...) temos

também a certeza de que mal se lêem nossas cartas145”.

Em 1639, Adriaen Van der Dussen, um alto burocrata da WIC, elaborou um

minucioso Relatório sobre as Capitanias conquistadas, “produzido justamente nesse

momento de reconstrução da rede de engenhos brasileiros”. Um momento no qual se

tentava reorganizar a economia açucareira pernambucana, “combalida por cinco anos de

guerra contínua entre 1630 e 1635”146.  Ao mesmo tempo em que o autor elaborou um

arrolamento minucioso de todos os engenhos existentes nas Capitanias de Pernambuco,

Paraíba e Itamaracá, bem como uma descrição sobre as atividades internas dos

engenhos, Van der Dussen também alertou sobre os problemas relativos aos

                                                
143 Idem, ibidem, p.124 e 125.
144 Idem, ibidem, p. 119.
145Idem, ibidem, p. 128. Para Nassau, a solução para tal morosidade poderia suceder “se Vossos Altos
Poderes [ os Estados Gerais ] julgassem conveniente fixar aqui um conselho de diretores, que deveriam
permanecer sempre neste país e tudo dirigir dia por dia, seria o meio de afastar muitas dificuldades”.
Contudo, alguns documentos referentes à administração da Companhia das Índias Ocidentais em
Pernambuco não eram da mesma opinião. Joan Nieuhof, agente comercial da WIC entre 1640 e 1649, ou
seja, durante e após o governo de Nassau em Pernambuco, culpava as depredações realizadas pelos
portugueses pelas dificuldades enfrentadas pela Companhia, já que com a destruição dos engenhos e
canaviais, “sofreu o comércio rude golpe, pois toda a gente receava aventurar-se em negócios nos quais
podiam perder todos seus haveres numa só noite (...) [ Assim ] as rendas da Companhia caíram
pesadamente e suas despesas subiam (...) isso também a impedia de organizar uma tropa regular com que
enfrentar o inimigo”. Da mesma forma, Joannes de Laet, diretor da Câmara de Amsterdã da WIC,
descreveu em 1644 fatos ocorridos entre 1624 e 1636, e afirmou o “zelo e a capacidade” com os quais a
Companhia atuava nas conquistas, mas com a ressalva de que tais atributos não lhe faltariam “bastando
que o Governo [ Estados Gerais ]  se digne de lhe dar a mão”. Cf. Joan Nieuhof, Memorável Viagem
marítima e terrestre ao Brasil. 1 º Edição holandesa 1682, São Paulo: Livraria Martins Editora, sd, p. 77 e
Joannes de Laet, História ou Anais dos feitos da Companhia integrada da Índias Ocidentais desde o seu
começo até o fim do ano de 1636. Anais da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas da
Biblioteca Nacional, 1912, p. 4.
146 Rafael de Bivar Marquese, Administração & Escravidão – Idéias sobre a gestão da agricultura
escravista brasileira. São Paulo: Hucitec, 1999, pp. 43 e 45.
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procedimentos do Conselho dos XIX. De acordo com o holandês, era possível verificar

“quão parcamente estão os armazéns providos de artigos diversos e de outros

inteiramente faltos; dessa situação V. Exas. ( sic ) tem sido notificados várias vezes”147.

Segundo Rafael de Bivar Marquese, a preocupação constante em descrever no

Relatório as “técnicas da feitura do açúcar”, indica claramente um dos intentos centrais

de Adriaen Van der Dussen, “a busca de um conhecimento relativamente preciso da real

capacidade de produção açucareira das capitanias conquistadas”. Ao apresentar de

forma cuidadosa todas as etapas da lavra da cana ao fabrico do açúcar, “Dussen

reconhecia a incapacidade técnica dos batavos para operar a produção açucareira

justamente na etapa crítica da feitura do artigo”, reconhecendo os “luso-brasileiros”

como sendo “igualmente superiores na tênue faina de comandar os cativos” 148.

Mesmo com o controle dos portugueses sob o fabrico do açúcar, ao governarem,

desta forma, os “haveres”149 dos holandeses, existiam graves conseqüências da

permanência destes estrangeiros ao comércio ultramarino ibérico. No decorrer dos

primeiros anos da década de 1630, o português Luís Álvares Barriga escreveu certas

“Advertências que de necessidade forçada importa ao serviço de Sua Majestade que se

considerem na recuperação de Pernambuco...”. O intento da obra deste autor luso era

demonstrar a Felipe III de Espanha, e II de Portugal, as causas da usurpação de

Pernambuco pelos holandeses e a necessidade de recuperá-lo para defender e conservar

o Estado do Brasil, já que havia um “grande risco” de perdê-lo.

                                                
147 Adriaen Van der Dussen, Relatório sobre as Capitanias conquistadas no Brasil pelos holandeses (
1639 ) – Suas condições econômicas e sociais. Rio de Janeiro: Instituto do Açúcar e do Álcool, 1947.
148 Rafael de Bivar Marquese, op. cit., pp. 43, 44 e 45. Sobre o detalhamento respectivo ao processo de
produção agrícola, segundo Van der Dussen, o açúcar era obtido através de um processo que envolvia a
transformação da cana em um caldo, levando-o a ferver nas caldeiras até um ponto conveniente,
“expurgando-o com cuidado, fazendo-o temperar e beneficiar (...) até que tome consistência e se
transforme em açúcar. Passando dos tachos grandes para os pequenos e já com consistência, é posto no
tacho frio, até que a sua temperatura elevada diminua, a fim de ser posto em formas de barro (...) depois
de frio e solidificado o açúcar, essas formas são levadas no dia seguinte para a casa de purgar (...) aí fica
depositado de 6 a 8 dias em descanso, após o que é batido com um martelozinho até que fique
comprimido, derramando-se por cima areia muito fina, que infundindo vagarosamente a sua umidade e
atravessando o açúcar de qualidade se vá depositando e o mel vá escapando mais facilmente por debaixo,
através de um furozinho existente na parte inferior da forma (...) livre o açúcar do seu mel é trazido para
fora da casa de purgar e retirado das formas e posto a secar ao sol sobre panos estendidos, retirando-se
então o açúcar que ainda se encontra misturado ao mel. A isto chamam os portugueses ‘mascavar’ ”. É
interessante notar as semelhanças com relação às descrições de Brandônio sobre o feitio do açúcar nos
Diálogos das Grandezas do Brasil, já citadas na nota 17. Cf. Adriaen Van der Dussen, op. cit., p. 94.
149 Carta de Balthazar van de Voorde aos diretores da Companhia na Câmara de Zeelândia, datada do
Recife, 9 de junho de 1643. Apud José Antônio Gonçalves de Mello, Tempo dos Flamengos, op. cit. p.
139. Este “conselheiro de justiça holandês” escreveu ao Conselho que “nós governamos a terra e os
moradores, mas os portugueses governam nossos haveres”, sobre a produção do açúcar.
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Para Barriga, a “injusta guerra” realizada pelos holandeses perturbava “em tantas

partes esta Monarquia com intento de sua total ruína [ por ] se terem feito donos dos

nossos mares, roubando tudo o que se navega; do que se pode afirmar que estão

extinguindo o comércio de Portugal”150. A situação era, de fato, alarmante, e demandava

uma solução difícil, mas necessária, por parte da Coroa espanhola.

Ainda em 1635, os conselheiros da fazenda informavam em uma consulta que

apesar de existirem ordens reais para que não viessem estrangeiros em suas

embarcações para as conquistas, tais ordens haviam sido dadas “em melhores tempos

quando os inimigos as não sabiam nem se interessavam nem usurpavam e os naturais da

Coroa com os muitos navios de cabedais que tinham em tempo de pazes e comércio

(...), porém, depois (...) que os (...) inimigos (...) aplicaram a comerciar não só na Índia,

mas em todas as outras conquistas e descobrimentos desta Coroa (...) que o comércio

que por mar continua mais é em benefício dos piratas que em proveito dos vassalos”151.

Estas palavras demonstram a consolidação do que Gabriel Soares indicara quase

quarenta anos antes, ou seja, a predominância do poderio estrangeiro frente a um frágil

esquema de defesa, que, até então, só poderia surtir efeitos concretos se cuidasse

diretamente da proteção dos tão desejados frutos do comércio ultramarino de então.

Contudo, era necessário, a partir do momento em que os mares pertenciam aos piratas,

“que (...) venham (...) ajudas e companhias de estrangeiros vassalos de Vossa Majestade

e amigos de sua coroa real” para que trouxessem “mantimentos, gentes e fazendas”

levando em troca “frutos e coisas que delas se tiram por mercancia com que se

alevantarão e poderão viver os vassalos que nas ditas partes residem e poder-se-á

continuar o comércio por alguma maneira com proveito das alfândegas e direitos de

Vossa Majestade e dos naturais que por falta dele estão empobrecidos”152.

Dessa forma, sem embargo das proibições sobre a vinda de estrangeiros às

Conquistas, para o Conselho da Fazenda deveria se admitir “navios estrangeiros amigos

vassalos (...) para irem as ditas partes por sua conta buscar os frutos e fazendas para

haverem para si o procedido dos fretes”. Só desta forma poderia se impedir “a pobreza

                                                
150 Luis Álvares Barriga, op. cit., pp. 232 e 233.
151 Consulta do Conselho da Fazenda sobre o que acresceu a consulta de Abraham Voltrimex, Guilherme
Maes e os homens de negócio, que vão registradas neste livro a fl 111v e 116v, e sobre as licenças que
pedem para mandar navios estrangeiros às conquistas, Lisboa 27-03-1635. Arquivo Histórico
Ultramarino, Códice 40, folhas 157 / 157v [ LAPEH – UFPE ].
152 Idem.
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dos que residem nas conquistas e o risco que se pode temer de se verem destituídos e

faltos do necessário e ao mesmo passo irá crescendo a riqueza e poder dos inimigos”153.

Tendo em vista a oportunidade criada pela situação de risco para os mal

aparelhados navios dos vassalos, alguns estrangeiros começaram a requerer autorização

para comercializarem seus produtos no Brasil. Ainda no ano de 1635, o mercador

flamengo Abraham Voltrimex pediu licença para mandar vir de Dunquerque seis navios

para o Brasil, “com os bastimentos que Sua Majestade for servido”. Este mercador

estava representando os seus correspondentes e afirmava que os navios seriam “bem

armados de gente flamenga vassalos de Vossa Majestade”. Flamengos que viviam em

Dunquerque, região de Flandres que passou a pertencer à França a partir de 1662.

Abraham Voltrimex descrevia em seu pedido a condição de que chegando ao

Brasil, “os ditos navios descarregarão sem fazer demora e que serão livres para tratar de

seu negócio, carregando nas partes (...) aonde a eles bem lhes parecer açúcares (...)ou

outro gênero de mercadoria”, e os mesmos levariam em troca munições de guerra. Aos

Conselheiros da Fazenda, “pareceu que por serem os Dunquerques leais vassalos de

Vossa Majestade e mui conhecidos inimigos dos holandeses e tão exercitados na guerra

(...) Vossa Majestade deve haver por bem de dar licença que se pede não só a estes

navios, mas também aos mais desta qualidade”. Porém, quando os navios chegassem

aos portos das Conquistas, os almoxarifes deveriam averiguar se “a gente que trazem

são de Dunquerque”. Da mesma forma, quando os mesmos retornassem “com as cargas

que receberam no Brasil” deveriam pagar “os direitos devidos” à Fazenda Real154.

“Alemães” e franceses também pediram licença para levar e trazer mercadorias

do Brasil, os primeiros tiveram seus pedidos aceitos com sucesso, já os mercadores da

França não tiveram a mesma sorte. Também em 1635, João Barquemão, “vizinho de

Hamburgo” pediu provisão para poder “carregar açúcares no Brasil por sua armada”

tendo “dado fiança como constava de certidão”, mesmo assim seus navios estavam

“embargados por ordem de Vossa Majestade para ir ao Brasil”. Os Conselheiros da

Fazenda verificaram o pagamento da fiança nos armazéns reais de Lisboa, o “alemão”

                                                
153 Ibidem. Um mercador e seu navio carregado de sal não puderam esperar mais tempo pela decisão, e
precisaram voltar para Dunquerque devido às grandes despesas efetuadas no porto de Pernambuco
[ LAPEH – UFPE ].
154 Abraham Voltrimex, mercador flamengo pede se lhe dê licença para mandar vir de Dunquerque 4 ou
6 navios para irem ao Brasil com os bastimentos que S. Majestade for servido, e virem a este Reino
carregados de açúcares, Lisboa 23-01-1635. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 40, fl. 119v,
Consultas do Conselho da Fazenda [ LAPEH – UFPE ].
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pagara os “direitos sobre os açúcares e mais coisas que carregasse do Brasil”, por isso, o

parecer foi favorável e acatado no mesmo documento155.

João Prejan e Brunnette Bujaney, mercadores franceses, por sua vez, pediram

licença para ir ao Brasil vender “fazendas” que haviam trazido da França para Portugal,

“visto que alegam ser vassalos do Rei (...) lhes façam mercê conceder licença”. O ano

era 1641, e a Restauração do trono português exigia a criação de um órgão que cuidasse

dos assuntos de todas as colônias de Portugal. O já citado Conselho Ultramarino

congregou tais atribuições, e passou a fornecer os pareceres ao Rei D. João IV. Antes de

passar pelas mãos dos conselheiros recém nomeados, o Procurador da Fazenda

examinou as petições, e respondeu “ser muito ajustada a proibição de não poderem ir os

estrangeiros ao Brasil (...) [ por isso ] não convém ao serviço de Vossa Majestade dar

princípio a semelhantes licenças pelo grande prejuízo que segue a Fazenda Real como

dano aos vassalos”. Alguns conselheiros, por sua vez, deram parecer favorável156.

Podemos notar como existiam opiniões diversas sobre assunto tão delicado como a ida

de estrangeiros, mesmo que “vassalos”, aos domínios coloniais.

Mesmo que os navios dos mercadores portugueses não tivessem o mesmo

aparato dos estrangeiros inimigos dos holandeses, de qualquer modo, esta era uma

concorrência que prejudicava os “naturais”, apesar de não prejudicar as rendas reais, já

que todos eram obrigados a pagar as licenças nas alfândegas. Já em 1643, o Conselho

Ultramarino propôs ao Rei D. João IV uma solução que poderia atenuar esses efeitos

negativos de uma intromissão estrangeira necessária no comércio ultramarino. Um dos

conselheiros dizia ter “trinta anos de serviço por terra e mar, e havendo passado mais de

dez vezes a linha e conhecimento da navegação” resolveu escrever sobre “o modo com

que Sua Majestade pode sem dispêndio da fazenda real ter uma armada com nome da

frota para acudir em suas cargas, do cabo da Boa Esperança para cá”. Segundo ele,

Esta frota pode partir deste Reino (...) dando a viagem para ir para lá três meses, três que

esteja no Brasil, três neste Reino e três para tornar outra vez e o negócio do Brasil será

de muita utilidade, porque em todo o tempo lá compram açúcares para estar em portos

para quando chegar a frota (...) E sendo que se trate das Minas de São Paulo também

                                                
155 Consultas do Conselho da Fazenda sobre João Barquemão, vizinho de Hamburgo, que pede provisão
para poder carregar açúcares no Brasil, por ir com a armada, Lisboa 18-08-1635. Arquivo Histórico
Ultramarino, Códice 40, folhas 216v / 217 [ LAPEH – UFPE ].
156 João Prejan e Bunnete Bujaney, franceses, pedem licença para irem ao Brasil vender as fazendas que
trouxeram da França a este Reino, Lisboa 17-06-1641. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 44, folha
77, Consulta de partes do Conselho Ultramarino [ LAPEH – UFPE ].
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conta conveniência o haver estas frotas. E que sendo que o holandês continue com seus

maus termos e se rompa a guerra será de muito efeito esta frota porque de caminho está

a Mina, São Tomé (...) E que será grande o benefício que o Brasil receberá e muito

maior o que resultará a este Reino157.

Na consulta, o conselheiro ainda dizia que as frotas poderiam constituir navios

de artilharia, para que pudessem comboiar os navios pequenos dos súditos. Como um

exemplo relevante da importância que teriam essas frotas, constava o número de oitenta

mil caixas de açúcar enviadas para Portugal no ano de 1627, o que estava prejudicado,

já que os carregamentos atuais não passavam de vinte mil caixas cada ano. Dessa forma,

“com os mais navios que poderão juntar aos da Bahia (...) chegando ao Brasil com os

vinhos de São Jorge (...) com as farinhas da [ ileg. ] e São Miguel e com a maior parte

da carga (...) a levar da Ilha da Madeira”. Nesta explicação sobre uma tentativa de se

implantar o sistema de frotas, podemos notar que um maior controle do comércio entre

as colônias portuguesas era viável, já que até então os mercadores vassalos tinham

permissão para navegar entre os três continentes. Mas, a tentativa citada não estava

sendo mais possível devido à ação dos piratas e dos estrangeiros inimigos nos mares.

Os outros conselheiros emitiram pareceres sobre as sugestões de seu colega,

afirmando que “a navegação do Brasil se fazer em frota não tão somente resultará em

grande utilidade a este Reino e aos vassalos reais, mas ainda resultará em grande

proveito para aquele estado e segurança de seus comércios e fazendas”158. A sugestão

sobre o sistema de frotas, empregado durante alguns poucos anos e de forma esporádica,

indicou os caminhos para que se criasse a “Companhia Geral de Comércio” no ano de

1649, seguindo o exemplo das Companhias das Índias Orientais ( 1602 ) e Ocidentais

( 1621 ) dos Holandeses. A Companhia Portuguesa não tinha amplos poderes como a

                                                
157 Consultas mistas do Conselho Ultramarino sobre se navegar em frotas deste Reino para o Brasil e
daquelas partes para este Reino, Lisboa 09-12-1643. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 13, folhas
15v / 20 [ LAPEH – UFPE ].
158 Idem. Na ocasião, Salvador Correia de Sá foi nomeado General da frota. Vale notar que mesmo com a
existência das frotas que deveriam comboiar os navios dos vassalos portugueses, as licenças aos
estrangeiros continuavam a vigorar. Em 1648 houve um pedido de licença “para mandar uma nau com
gente hamburguesa desta cidade [ Lisboa ] à Ilha da Madeira carregado de vinhos e leva-los ao Brasil e
voltar para este Reino com carga de açúcares”. A nau em questão viera do Senegal com mercadorias e
estava no porto de Lisboa, os conselheiros primeiramente alertaram que “conviera que nem ao Brasil nem
as mais conquistas desta Coroa navegassem navios de estrangeiros”. Contudo, pagando o mercador
Martin Filtre “fiança segura é bastante satisfação dos Ministros de Vossa Majestade a levar cargas de
mantimentos às partes de Pernambuco e não a outros e tornar a esta cidade pagando os direitos que se
deverem dos açúcares e mais fazendas”. Consulta de todas as conquistas e do serviço de parte sobre
Martim Filtre que pede licença para mandar uma nau com gente hamburguesa desta cidade à Ilha da
Madeira carregar de vinhos e levá-los ao Brasil e voltar para este Reino com carga de açúcares, Lisboa
14-07-1648. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 278, folhas 181 / 181v [ LAPEH – UFPE ].
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VOC e a WIC, mas, conforme as sugestões da consulta acima, possuía fins militares

contra a dominação batava em Pernambuco, e organizou nove frotas entre 1649 e 1664.

Nesse sentido, podemos notar certas diferenças com relação à política

portuguesa para com a sua colônia, se levarmos em conta a quantidade de reclamações

efetuadas pelos holandeses ao abandono e dificuldades da WIC para fazer aquela sua

conquista voltar a produzir como nos momentos que antecederam 1630. Na verdade, a

existência de um considerável número de navios estrangeiros pedindo licença para

negociar nos portos coloniais da América portuguesa indica que a economia

ultramarina, apesar de prejudicada pelas ações da Companhia das Índias Ocidentais em

Pernambuco, continuava a prosperar baseada na produção de outras localidades não

dominadas. Portanto, a preocupação com a defesa do transporte da produção colonial,

ao invés da falta de cuidado da WIC na manutenção de seus interesses, é passível de

compreensão, já que foi com a ajuda de terceiros, e não com recursos próprios, que a

Coroa lusa empreendeu atitudes significativas para com os seus interesses comerciais.

A Companhia de Comércio do Brasil constituiu uma dessas atitudes, já que

poderia ser seu acionista “qualquer pessoa ou estrangeiro residente em Portugal”.

Todavia, ao mesmo tempo em que a WIC holandesa era igualmente constituída de uma

“sociedade por ações”, a Companhia de Comércio do Brasil não deixou de apresentar

problemas semelhantes àquela, como veremos adiante. Tais problemas fizerem com

que, em 1662, “a administração da Companhia [ fosse ] estatizada, em detrimento dos

comerciantes que até então a geriam. Em 1663, ela se transformou na Junta de

Comércio, passando a tratar de variados negócios, não só do Brasil. Mas os problemas

continuaram até que, em 1720, D. João V extinguiu o que dela restava”159.

Até que tal decisão fosse tomada, apesar da criação da Companhia Geral de

Comércio para regularizar as frotas, os estrangeiros continuavam com suas tentativas de

pedir licença para vir ao Brasil, mesmo que fosse uma licença já concedida e ainda não

usufruída antes de 1649. Assim, neste mesmo ano, John Milles informou que o Rei

concedera a ele licença para mandar um navio inglês de 200 toneladas “com gente

inglesa da terra nova em direitura a Bahia com carga de bacalhau”. O piloto do navio

era um português de nome Antônio Machado, este, contudo, “se embarcou levado de

                                                
159 Cf. Sheila de Castro Faria, “Companhias de Comércio”. In Ronaldo Vainfas ( direção ), Dicionário do
Brasil Colonial ( 1500 – 1808 ), Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, pp. 128 e 129. Para mais informações
sobre o assunto vide Arthur Cezar Ferreira Reis, “O Comércio colonial e as Companhias privilegiadas”.
In Sérgio Buarque de Holanda ( direção ), História Geral da Civilização Brasileira / I. A Época Colonial
– 2. Administração, Economia e Sociedade, 7 º Edição, São Paulo: Bertrand Brasil, 1993.
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seu interesse em outros navios que de Londres partiram para a Bahia em maio do ano

passado”. Devido aos contratempos citados, o mercador inglês pedia mercê de utilizar a

licença em 1649, ano da criação da Companhia Geral de Comércio, mesmo que a

permissão tivesse sido concedida para o ano anterior de 1648. Além disso, John Milles

afirmou que pagaria “os direitos de dez por cento em espécie” e pediu que “depois de

descarregado, possa voltar a este Reino com carga de açúcares e mais frutos da terra em

direitura a esta cidade [ Lisboa ] dando por fianças na forma costumada”160.

Os conselheiros desconfiaram da licença apresentada na petição, já que ela era

uma terceira via da original, e por isso, diziam que “se pode haver feito viagem à

Bahia”. Além disso, a questão principal estava relacionada com “a liberdade e privilégio

que Vossa Majestade foi servido conceder a junta do novo comércio com cujos efeitos e

estanques entra o bacalhau”. Portanto, concluíram que “não há lugar de se lhe poder

deferir ao que pede”161. As desconfianças com relação aos estrangeiros vassalos e seus

pedidos para comerciar no Brasil não eram maiores do que as mesmas medidas

restritivas para com os vassalos naturais da mesma localidade.

O açúcar constituía o principal produto com que esses estrangeiros pretendiam

lotar os porões dos seus navios, muitas vezes para isso tentando enganar os

conselheiros. Da mesma forma, os produtores da cana-de-açúcar também tentavam

ilicitamente auferir maiores lucros do que lhes era permitido, de acordo com o não

pagamento dos tributos devidos. As atitudes ilícitas desses homens envolviam os

mesmos interesses, porém de forma conflitante, já que as taxas e os tributos tolhiam os

lucros almejados, aos quais a Coroa também vislumbrava.

  Em 1644 havia notícias sobre os descaminhos que estavam ocorrendo nas

alfândegas do Brasil e do Reino, devido às liberdades concedidas aos lavradores e

senhores de engenho, tendo em vista o já citado documento sobre estas do ano de 1612.

O problema estava relacionado com a averiguação da “verdade e se haver clareza do

que cada um carregou (...) E porque estas averiguações se não podem fazer senão no fim

da safra (...) não podem os senhores de engenhos e lavradores deixar de ir carregando

seus açúcares por liberdade (...) hão de ser obrigados a mandar (...) certidão”. Aqueles

                                                
160 Consultas de todas as conquistas e do serviço de parte sobre João Miles: pede licença para mandar
um navio inglês de 200 toneladas com gente inglesa da terra nova em direitura à Bahia, com carga de
Bacalhau, Lisboa 18-05-1649. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 278, folhas 253v / 254 [ LAPEH –
UFPE ].
161 Idem.
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que não declarassem as quantias de açúcar embarcadas perderiam “para sempre a mercê

da liberdade”, juntamente com aqueles que jurassem falso e mentissem nas certidões.

O problema dos descaminhos era tão grande, que foi ordenado aos oficiais das

alfândegas que averiguassem as quantias produzidas nos próprios engenhos “todas as

vezes que quiserem” e não apenas ao final da safra. Contudo, temiam os conselheiros

que “ainda assim poderão os senhores de engenho (...) [ dar testemunho ] falso

declarando que se não [ produziu ] mais açúcar do que (...) lançou o engenho”. Também

existiam notícias de “homens que fazem entre si conveniências (...) sabemos que muitos

tem ganhado”. Tantas fraudes estavam sendo descobertas porque os conselheiros

citaram a existência de um documento que indicava as reais condições da produção de

açúcar no Estado do Brasil. Enfim, as averiguações propostas resultariam “muitos

acrescentamentos à fazenda real como no papel referido se aponta”, documento este

apresentado pelo Procurador da Fazenda João Rebelo de Lima162.

As denúncias com relação às fraudes dos senhores de engenho não partiam

somente de funcionários régios. Alguns vassalos atestavam as improbidades

relacionadas ao açúcar em petições para a cobrança de dívidas. Em meio à busca

desenfreada pelo lucro, a luta contra a invasão dos holandeses desenhava um cenário já

conhecido de guerras e penúria de mantimentos que eram relatadas em conjunto com as

delações. João de Mendonça, morador de Pernambuco, pediu provisão em 1649 “para

poder obrigar a seus devedores em juízo contencioso” ao pagamento de suas dívidas. Na

petição, descreveu também vários serviços prestados por ele nesses anos de guerra, “no

socorro e agasalho de contínuas tropas de nossos soldados”, e citou alguns episódios

relacionados à queima de embarcações realizada pelos holandeses e sobre a existência

de muitos feridos na “Batalha da Várzea”. João de Mendonça colaborara inúmeras

vezes para os gastos necessários com a guerra, por isso “ficou empobrecido” e os

devedores se recusavam a pagar “o que lhe estão devendo (...) e porque se los (sic)

moem seus engenhos (...) com proveitos mui notórios e maliciosamente deixam de

pagar estando bastante ricos”. No ano seguinte foi dada pelo Rei a Provisão que este

morador de Pernambuco pedia para poder cobrar suas dívidas163.

                                                
162 Consultas mistas do Conselho Ultramarino sobre o papel que deu João Rebello de Lima acerca dos
meios com que se pode atalhar os descaminhos que se fazem nas alfândegas deste Reino e do Brasil, com
liberdade dos lavradores e senhores de engenho, Lisboa 21-05-1644. Arquivo Histórico Ultramarino,
Códice 13, folhas 81 / 82v [ LAPEH – UFPE ].
163 Consulta de todas as conquistas e do serviço de parte sobre João de Mendonça, morador em
Pernambuco, que pede provisão para poder obrigar a seus devedores em juízo contencioso e pede
licença para vir para este Reino, Lisboa 02-06-1649. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 278, folhas
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Algumas vezes, as manobras vantajosas para obter ganhos a mais eram

praticadas pelos próprios funcionários régios, como os oficiais da Câmara. Também

denunciados através de petições, estes haviam proibido uma concessão outorgada pelo

Rei a dois contratadores do pau-brasil, que ao lado do açúcar prestava um papel de

grande importância no comércio ultramarino. Jorge e Jerônimo Gomes tinham licença

para “navegar nas suas embarcações para este Reino pau-brasil” o que “se lhe proibiu

pelos oficiais da Câmara e da guerra da dita Capitania”. Ambos não podiam mais

“comprar aos moradores dela e pessoas que a cortam e querem vender”, por isso, D.

João IV mandou “ao mestre-de-campo e mais ministros da fazenda guerra e justiça da

dita Capitania de Pernambuco (...) não impeçam por via alguma dos ditos arrentistas e

seus feitores e procuradores (...) comprar na dita Capitania a quem lho quiser vender

todo o pau-brasil que em suas embarcações puderem trazer e navegar a este Reino”164.

Como veremos mais tarde, as fraudes com relação ao pau-brasil e as atividades

de certos funcionários régios demonstraram ser mais complexas do que apenas simples

proibições que afrontavam as ordens reais165. Estas, por sua vez, muitas vezes

mostravam-se contraditórias devido às mudanças que o próprio contexto exigia, e o

contexto em questão dizia respeito às dificuldades enfrentadas pelos moradores da

Capitania de Pernambuco em meio à guerra contra os holandeses.

Em 1652, o Rei de Portugal deu permissão aos Deputados da Companhia Geral

de Comércio do Brasil para poderem mandar uma fragata genovesa a Pernambuco com

mantimentos “pelas faltas e necessidades que o Arraial de Pernambuco padece por falta

de socorros (...) Hei por bem conceder licença (...) para que possam mandar aos Portos

de Pernambuco (...) alguns gêneros (...) e vinhos que (...) carregar à Ilha da Madeira e

que nos ditos portos de Pernambuco possa tomar cargas de açucares e mais frutos da

terra e vir com tudo a este Reino (...) pagar os direitos devidos a minha fazenda”.

                                                                                                                                              
258 / 258v e Caixa 3 – A, papéis avulsos [ LAPEH – UFPE ]. Em 1651, Simão Ferreira da Silva também
pediu permissão para que pudesse cobrar moradores de Pernambuco que estavam lhe devendo “grandes
quantias de dinheiro de dívidas contraídas antes que os holandeses ocupassem a dita Capitania”, o que
também foi concedido. Registro de Provisões do Conselho Ultramarino sobre permissão a Simão
Ferreira da Silva para que possa cobrar as dívidas que se lhe devem os moradores de Pernambuco,
Lisboa 23-01-1651. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 92, folha 161 [ LAPEH – UFPE ].
164 Registro de Provisões do Conselho Ultramarino sobre a compra de pau-brasil em Pernambuco,
Lisboa 29-04-1650. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 92, folhas 149 / 149v [ LAPEH – UFPE ].
165 Cf. no Capítulo IV – Intervenções e Conflitos,  o item “Os braços da Coroa em seus domínios”.
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Podemos notar que o fato de o navio ser estrangeiro decerto incomodava o monarca, o

qual definiu como condição “a metade da gente do mar [ ser ] Portuguesa”166.

Após a capitulação holandesa em 1654, as licenças aos estrangeiros voltaram a

aparecer na documentação, principalmente com relação aos navios ingleses. Este

intercâmbio, como vimos, fazia parte de negociações iniciadas ainda na época da

Restauração Portuguesa, já que para ser reconhecido como Reino independente da

Espanha, Portugal precisou do auxílio político e militar dos ingleses, em troca, é claro,

de alguns favores comerciais. Tais alianças se tornaram mais fortes após o casamento da

infanta D. Catarina de Bragança com o Rei inglês Carlos II em 1661, mesmo ano no

qual foram assinados os acordos de Londres e Haia, para o reconhecimento oficial da

perda do Brasil pela Holanda167. Antes disso, a partir de 1657, vários ingleses pediram

licença para navegar para as conquistas de Portugal comerciando seus produtos.

Thomaz Helcut pediu licença nesse ano para ir a Pernambuco e Angola com sua

fragata de nome “Brazil”. Em sua companhia, estava o procurador do mestre-de-campo

João Fernandes Vieira, de nome Manoel de Abreu e Mouro. A fragata passaria “pela

Ilha da Madeira a Pernambuco (...) e daí a Angola (...) e voltava de Pernambuco a este

Reino com carga de açúcares de que há de pagar os direitos na forma do frete que tem

feito”. Na viagem a Angola, o próprio João Fernandes Vieira estaria na embarcação, o

que foi concedido “tendo também respeito aos serviços do mestre-de-campo”168.

Contudo, algumas vezes vantagens foram auferidas dessas concessões.

                                                
166 Registro de Provisões do Conselho Ultramarino sobre permissão dos Deputados da Companhia Geral
de Comércio do Brasil para poder mandar uma fragata genovesa a Pernambuco com mantimentos,
Lisboa 18-04-1652. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 92, folha 91v [ LAPEH – UFPE ].
167 Vide István Jancsó ( orientador ), Cronologia de História do Brasil Colonial ( 1500 – 1831 ). São
Paulo: Departamento de História – FFLCH / USP, 1994, p. 104.
168 Registro de Provisões do Conselho Ultramarino sobre licença a Thomaz Helcut, inglês para ir a
Pernambuco e Angola, Lisboa 28-05-1657. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 92, folha 303v [
LAPEH – UFPE ]. João Fernandes Vieira governou Angola entre os anos de 1658 e 1661, combatendo
revoltas, cuidando das fortificações e estabelecendo tropas de infantaria, entre outras atividades. Como
recompensa por seus préstimos, tornou-se membro do Conselho de Guerra em Lisboa e recebeu duas
comendas da Ordem de Cristo. Não podemos nos esquecer que entre 1630 e 1635 João Fernandes Vieira
participou das guerrilhas comandadas contra os holandeses. Após a rendição dos portugueses, ele prestava
serviços aos proprietários de engenhos batavos, mas logo se tornou sócio nos negócios administrando
engenhos. Ao recorrer aos empréstimos da Companhia das Índias Ocidentais, comprou engenhos
abandonados pelos luso-brasileiros. Na década de 1660 “era considerado o maior proprietário do
Nordeste, senhor de 16 engenhos e muitos currais de gado”. Para as informações descritas, cf. Ronald
Raminelli, “João Fernandes Vieira”, in Ronaldo Vainfas ( direção ) Dicionário do Brasil colonial, op. cit.,
pp. 330 e 331 e José Antônio Gonçalves de Mello, João Fernandes Vieira. Mestre-de-Campo do Terço de
Infantaria de Pernambuco, op. cit.
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Em 1660, o sucessor de D. João IV, seu filho D. Afonso VI que iniciara o novo

reinado quatro anos antes, enviou uma carta ao então Capitão Geral da Capitania de

Pernambuco, André Vidal de Negreiros, na qual dizia

Eu El Rei vos envio muito saudar. Francisco de Melo meu embaixador extraordinário

em Inglaterra [ informou sobre ] um navio do Brasil carregado de açúcares que ia para a

Ilha Terceira e que também iam navios estrangeiros a outras conquistas a fazer

consertos com meus ministros, pelos deixarem carregar e voltar porque isto é em grande

prejuízo de minha fazenda e do comércio de meus vassalos, vos encomendo muito e

mando que para se remediar este dano guardeis e façais guardar muito inviolavelmente

minhas ordens (...) que em nenhuma maneira se deixe tomar carga o navio estrangeiro

que aí for sem particular licença minha e advertindo que fazendo-se o contrário me

haverei por muito mal servido de vós169.

Mesmo com as devidas licenças, algumas vezes os próprios estrangeiros que

tinham obtido concessão para ir às colônias portuguesas driblavam os acordos e

seguiam rumos diversos daqueles que haviam sido combinados. Em 1661, alguns navios

ingleses partiram rumo ao Brasil “debaixo de fiança” e com “licença de Vossa

Majestade”. Esses navios deveriam ter retornado a Lisboa “com carga de açúcares”, mas

havia a informação de que “se foram daquele Estado em direitura para a Inglaterra”,

informação prestada por Diogo Lopes de Ulhoa, que estava naquele Reino na ocasião.

As naus levaram “açúcares, tabaco e pau-brasil”, e na opinião do delator os culpados

eram tanto ingleses como portugueses, “e por esta se não poder conhecer sem prova (...)

afirma que nunca com todos os anos que há que serve a Vossa Majestade viu castigar

nenhum crime de pessoa de poder por não haver prova”.

Através da existência de algumas cartas, desconfiava-se que o próprio

governador de Pernambuco, Jerônimo de Mendonça, fornecia o pau-brasil aos

estrangeiros, e, por isso, “a ambição de um só é causa de sua ruína e de todo o reino que

viva delas [ as colônias ]”. Além disso, todo este episódio fornecia conseqüências mais

graves já que “este atrevimento pode por em perigo a aliança deste Reino com o da

Inglaterra porque (...) poderá causar desconfianças”. Segundo os conselheiros do

Conselho Ultramarino, tanto Portugal como a Inglaterra deveriam castigar seus

                                                
169 Livro Primeiro de Ordens Reais, 1660 – folha 216. Exemplar manuscrito compilado no século XIX e
encontrado no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.
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culpados pela rebeldia, e esta deveria dar “satisfação aos danos que causaram a este

Reino” ou que o valor perdido “se entregue por conta do dote que se dá aquele Rei”170.

Assim, outro tipo de negociação ilícita que estava ocorrendo logo após a

capitulação dos holandeses em Pernambuco, dizia respeito ao problema descrito pelo

ainda Rei D. Afonso VI ao Governador Geral do Estado do Brasil, referente à existência

de cargas ilegais de pau-brasil. Dizia o Rei que o Governador deveria “atalhar que nos

portos de Pernambuco se admitam navios holandeses e castigar os culpados que

precedem das devassas que se acham que deram carga de pau-brasil (...) mandareis

prender todos (...) ainda que seja alguém da praça e confiscar-lhes seus bens”, antes que

os “inimigos” voltassem a se fortificar171. Por outro lado, na rendição foram permitidas

certas negociações entre a Companhia de Comércio e os holandeses, que se retiravam de

Pernambuco naquele ano de 1654. Francisco Barreto, outro mestre-de-campo que lutou

ao lado de João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, escreveu ao Conselho

Ultramarino sobre os gêneros que a Companhia queria comprar aos holandeses

rendidos. Na verdade, foi concedido a estes últimos que eles poderiam “vender, alienar

e negociar com os moradores portugueses”. Mas os administradores da Companhia

Geral enviaram “requerimento sobre não consentir que lhes comprassem outras pessoas

que não fossem eles os gêneros proibidos”, como o açúcar.

O problema estava no fato de que os holandeses queriam comprar açúcar dos

moradores com dinheiro amoedado, item constantemente em falta na economia colonial.

Francisco Barreto, ao autorizar as negociações, sabia que certamente a Junta dos

Administradores iria se queixar ao Rei, por isso era necessário “dar de tudo conta”. Para

o Conselho Ultramarino, o mestre-de-campo havia procedido “com boas considerações

e em benefício de vassalos tão beneméritos como os de Pernambuco (...) será muito

justo a Vossa Majestade lho mande agradecer em particular e ter em lembrança o

referido para em caso que da parte dos deputados da Junta de Comércio se faça (...)

alguma queixa. Ao que D. Afonso respondeu: “Como parece”172.

                                                
170 Consultas mistas do Conselho Ultramarino sobre as naus inglesas que vindo do Brasil com cargas de
açúcares foram em direitura à Inglaterra e serem castigados os culpados, Lisboa 16-11-1661. Arquivo
Histórico Ultramarino, Códice 16, folhas 29v / 30v [ LAPEH – UFPE ].
171 Carta ao Governador do Brasil, sobre se atalhar que nos portos de Pernambuco se admitam navios
holandeses, Lisboa 20-11-1657. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 275, folhas 295 / 296v, Livro de
Cartas [ LAPEH – UFPE ].
172 Consulta mista do Conselho Ultramarino sobre o que escreve o Mestre de Campo Geral de
Pernambuco em razão dos gêneros que os administradores da Companhia do Comércio queriam
comprar aos holandeses rendidos, Lisboa 17-04-1654. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 15, folha
93v e Pernambuco, caixa 3, papéis avulsos [ LAPEH – UFPE ].
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Podemos notar que os senhores de engenho que, em momentos anteriores,

despertavam desconfianças por parte dos conselheiros, agora eram beneméritos.

Mudavam os contextos, mudavam as imagens, e voltavam os privilégios e liberdades.

Mesmo assim, o desvio dos ganhos reais e a possibilidade de fraudes ainda rondavam as

deliberações a respeito dos engenhos de açúcar. Em 1655, foi registrada uma Provisão

“sobre a forma de liberdade que hão de gozar os Senhores de Engenho do Brasil (...)

para evitar os danos que minha fazenda recebe no modo em que os donos de alguns

engenhos do Brasil usam da liberdade de dez anos que se lhes concede por fabricarem

de novo e edificarem os mesmos engenhos”. Restrições deveriam impedir tais enganos.

Dessa forma, o Rei D. Afonso VI ordenou que a partir da publicação daquela

Provisão, todos aqueles que “fabricassem engenhos de açúcar” bem como trapiches no

Estado do Brasil e pretendessem essa liberdade deveriam justificar perante os

Procuradores da Fazenda “como estão moentes e correntes” seus engenhos. Estes

funcionários régios deveriam averiguar “se estão fabricados e preparados de todo o

necessário para poderem moer”. Só assim, os senhores poderiam “requerer provisão do

dito privilégio e liberdade” registrando em um livro “o lugar, nome, senhorio, dia, mês,

ano em que se acabou e começou de moer”. Apesar dos privilégios, era obrigatório o

pagamento do dízimo, cobrado segundo o número de caixas de açúcar produzidas,

sendo que os senhores de engenho deveriam declarar “perante os Evangelhos se os

açucares que despacham e embarcam por seus são dos ditos seus engenhos”173.

Mesmo com tantos privilégios e tentativas de obter lucros ilícitos por parte

destes senhores de engenho, suas dívidas a cada safra se multiplicavam. Com a

assinatura dos acordos entre Inglaterra e Portugal, e por conseqüência, a vinda de um

maior número de mercadores ingleses, estes também passaram a ser credores dos

senhores de Engenho. O mercador inglês “João Bigote” pediu licença em 1665 “para

passar ao Brasil a cobrar suas dívidas” já que “a ele lhe estão devendo nestas partes do

Brasil algumas quantias de dinheiro principalmente em Pernambuco”. Por isso pedia “a

Vossa Majestade lhe faça mercê conceder licença para que possa ir (...) em particular a

Pernambuco a tratar da cobrança de suas dívidas sem embargo de ser estrangeiro assim

como se tem concedido a outros mercadores que foram ao mesmo efeito”. As dívidas de

João Bigote diziam respeito à venda, comprovada através de “escritos e

                                                
173 Registro de Provisões do Conselho Ultramarino sobre a forma de liberdade que hão de gozar os
senhores de engenho do Brasil, Lisboa 17-12-1655. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 92, folhas
271v / 272v [ LAPEH – UFPE ].
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conhecimentos”, de 16 barris de azeite, 1 fardo e 2 caixas de fazenda e 40 barris de breu

que somaram o valor de 350$140 réis, cuja petição foi acatada e a licença concedida174.

Apesar de tantas reclamações com relação à conduta dos senhores de engenho

em não pagarem dívidas ou em realizarem fraudes, o açúcar que seus escravos

produziam constituía um elemento suficientemente eficiente para a realização de

negociações que envolviam as tão citadas liberdades concedidas a eles pela Coroa.  Em

1667, tais liberdades foram novamente confirmadas a partir de uma Provisão passada

aos moradores do Rio de Janeiro, Pernambuco, Itamaracá e Paraíba a fim de não serem

executados por seus credores “na fábrica de seus engenhos e lavouras de canas pelo

prejuízo que disto se segue ao comércio”. Na verdade, a tal liberdade concedida aos

senhores de engenho dizia respeito ao pagamento das dívidas somente a partir “dos

rendimentos de suas fazendas”, e teria a validade de seis anos “para se ver a utilidade ou

dano que dela resulta assim aos moradores do Brasil como ao comércio”175.

A possibilidade de perda dos lucros à Coroa Portuguesa que eram

proporcionados principalmente pelo açúcar, e também pelo pau-brasil, constituía uma

preocupação constante na documentação, já que todos os privilégios eram concedidos

para que os engenhos não cessassem sua produção. Em 1670, o Príncipe Pedro II, que

iniciara seu período de regência em 1667 após a abdicação de seu irmão D. Afonso VI,

escreveu uma carta ao então Governador da Capitania de Pernambuco Bernardo de

Miranda Henriques. Nela, alertava sobre a notícia “que de próximo tem ido das Ilhas

das Canárias a Cidade de Amsterdã alguns açúcares e tabacos em grande prejuízo do

comércio e (...) perdas dos Direitos Reais”. O problema residia no fato de que o Príncipe

autorizara “as Câmaras da Cidade de Angra da Ilha Terceira da Cidade de Ponte

Delgada da Ilha de Santo Miguel e da vila desta Ilha do Fayal” a vinda de “dois navios

cada ano para o Brasil (...) carregados de mantimentos e fazendas da terra (...) e daquele

estado poderem vir fora do corpo da frota [ Companhia Geral de Comércio ] em

direitura para as mesmas ilhas com açúcares e mais fazendas que costumam navegar”176

                                                
174 João Bigote, mercador inglês pede licença para passar ao Brasil a cobrar suas dívidas, Lisboa 26-02-
1665. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 46, folha 307, Consulta de partes do Conselho Ultramarino
[ LAPEH – UFPE ].
175 Consultas mistas do Conselho Ultramarino sobre se haver de passar provisão para os moradores do
Rio de Janeiro, Pernambuco, Itamaracá e Paraíba não serem executados nas fábricas de seus engenhos e
lavouras de canas pelo prejuízo que disto se segue ao comércio, Lisboa 10-01-1667. Arquivo Histórico
Ultramarino, Códice 16, folhas 219 / 219v [ LAPEH – UFPE ].
176 Livro Segundo de Ordens Reais, 1670 - folha 238. Exemplar manuscrito compilado no século XIX e
encontrado no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.
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O fato de estar, de certa forma, liberado um comércio entre as colônias,

controlado através de licenças e tributos, não impedia que alguns navios tentassem

desviar açúcar para que os holandeses, e também espanhóis, como veremos, o

comprassem. Assim, dizia o Príncipe ao Governador “que daqui em diante façais

apresentar aos navios que forem aos portos dessa Capitania das Ilhas da Madeira e

Açores certidão de como deram fiança nos portos de onde saíram a voltarem a ele de

sua torna viagem ou a este Reino sem irem descarregar as Canárias nem a outro

qualquer porto dos Reinos de Castela com combinação que fazendo o contrário pagarão

o valor de toda a carga que trouxerem (...) e se procederá contra eles criminalmente”177.

  No ano seguinte, outros navios passaram a viajar fora do corpo da frota da

Companhia de Comércio. Os vassalos portugueses alegavam ao Rei que necessitavam

“ir e vir livremente àquele estado [ do Brasil ] todas as vezes que quisessem para

navegarem seus frutos e mais comodidade e utilidade sua (...) livrando-se por essa causa

da corrupção que muitas vezes tem pela dilação de se poderem navegar com a brevidade

que convém, com que por este modo se restaurará o comércio que tão atenuado se

acha”. A única exigência era o pagamento do valor do comboio à Junta do Comércio

“como pagavam os navios de licença”, e os navios de pequeno porte, ou seja, aqueles

que não levassem “de 25 pessoas de artilharia para cima com munições e gente

competente” deveriam ser comboiadas “por três navios de guerra da Junta do Comércio

partindo (...) em fevereiro e outros três navios de guerra em setembro”178.

Este constituiu um momento no qual percebemos serem nítidas as várias

tentativas de incrementar um comércio que o próprio monarca descrevera enquanto

“atenuado”, liberando as relações econômicas entre as colônias e a livre navegação fora

das frotas. Nesse sentido, podemos compreender suas palavras ao indicar aos vassalos

“que aproveitem desta Liberdade que lhes concedo e a fazerem esta navegação

mostrando-lhes a facilidade dela e as utilidades e lucros que poderão tirar deste

comércio”. Outra medida importante tomada ainda no decurso da década de 1670 foi

apresentada pelo Príncipe “sobre ser livre a venda dos açúcares e não ter preço certo”.

No ano de 1678, escreveu Pedro II ao Governador de Pernambuco Ayres de

Souza e Castro que “por se me representar que de haver preço certo nos açúcares do

Brasil resulta grande prejuízo ao comércio daquele Estado (...) fui servido resolver que a

                                                
177 Idem.
178 Livro Segundo de Ordens Reais, 1672 – folha 208. Exemplar manuscrito compilado no século XIX e
encontrado no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.
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venda deles seja livre (...) assim o declare às Câmaras para que o tenham entendido e se

execute nesta conformidade”179. Mesmo com tantas tentativas para incrementar o

movimento comercial e os lucros, tanto dos vassalos como da Coroa, as dívidas

continuavam parceiras dos senhores de engenho, é o que atesta a continuidade dos

pedidos para a cobrança de dívidas feitas diretamente ao Rei de Portugal.

Em 1683, ano da morte de D. Afonso VI, Pedro Moreira representou ao recém

empossado Rei D. Pedro II, antes Príncipe Regente, dizendo “haver quinze anos assiste

nessa Capitania com negócio próprio e de seus correspondentes deste Reino e que

muitos dos moradores dessa praça [ Pernambuco ] lhe estavam devendo quantias de

fazenda assim sua quanto de seus maiores que lhes era necessário cobrar para fazer suas

remessas a este Reino”180. Como resposta, o Monarca escreveu ao Governador de

Pernambuco de então, Dom João de Souza, orientando-o que antes de interferir no

pagamento das dívidas do mercador, este deveria apresentar os documentos dessas

dívidas, afim de que as cobranças se realizassem com justiça.

Certas atitudes dos senhores de engenho, por sua vez, continuavam a causar

denúncias, desta vez, por parte da Junta do Comércio. Em 1687, seus membros

representaram ao Rei dizendo “em razão de ser uma das principais causas para não

terem saída e gasto os açúcares do Brasil o mal que o cobram a excessivos preços

porque se vendem e as misturas que deles fazem tudo em prejuízo dos compradores do

comércio e do Reino”. A solução proposta foi a de se colocar “em todas as caixas e

fechos de açúcar marcas de fogo dos Engenhos em que forem fabricados”. Além disso,

também foi denunciado que os vereadores estavam estipulando os preços pelos quais o

açúcar deveria ser vendido, e sobre isso, D. Pedro II ordenou que “não se ponha preço

certo [ nos açúcares ] por se entender que assim se lavrarão melhores”181.

Para concretizar de maneira eficaz suas últimas ordens, o Rei enviou duas cartas

ao Governador da Capitania de Pernambuco João da Cunha Souto Maior, uma em 1687

e outra no ano seguinte, em 1688. Na primeira repetia as considerações da Junta do

Comércio, acrescentando o problema dos “enganos” na pesagem das caixas e a

necessidade de que “os açúcares se façam finos (...) para que tenham melhor saída e se

                                                
179 Livro Terceiro de Ordens Reais, 1678 – folha 12. Exemplar manuscrito compilado no século XIX e
encontrado no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.
180 Livro Terceiro de Ordens Reais, 1683 – folha 92. Exemplar manuscrito compilado no século XIX e
encontrado no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.
181 Livro Terceiro de Ordens Reais, 1687 – folha 121. Exemplar manuscrito compilado no século XIX e
encontrado no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.
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evite a introdução da dos Barbados”182. Na segunda, talvez devido à ineficácia de suas

ordens iniciais, o Rei retomou todos os percalços com relação ao comércio do açúcar:

Governador da Capitania de Pernambuco. Eu El Rei vos envio muito saudar. Sendo-me

presente o estado em que se achava do comércio deste Reino e que os gêneros dele não

tinham saída porque para os estrangeiros os havia deixado sem conveniência a carestia

dos preços a que subiram e o vício e facilidade com que se fabricavam os açúcares de

que resultava a Coroa e aos vassalos tão grande prejuízo como é o da falta do comércio

arriscando-se conseqüentemente a conservação das Conquistas sem a qual a do Reino

será perigosa. Fui servido mandar (...) que ouvindo-se para esse efeito todos os homens

práticos em negócios de cuja experiência e verdade se pudesse esperar o melhor arbítrio

me consultaram com o seu parecer (...) que era preciso dar-se tal forma e providência

que nos preços dos gêneros houvesse moderação e na fábrica dos açúcares verdade183.

Contudo, as providências tomadas para que não existisse preço certo para o

açúcar repercutiram de forma negativa, tanto que o Rei revogou a Lei que havia

promulgado um ano antes. Ao argumentar sobre os motivos, salientou os “danos que

resultaram de se dar a execução” e que foi “servido mandar ver e considerar essa

matéria novamente com a atenção que pedia a sua importância e parecendo que os

inconvenientes que se representaram podem ser de prejudiciais conseqüências ao

aumento do comércio (...) e desejando em tudo maior alívio de meus vassalos hei por

bem que a lei não tenha efeito”184. Certamente os senhores de engenho participaram

ativamente dessa decisão, reclamando junto ao Governador, que enfim escreveu ao Rei.

Esses senhores de engenho compunham o grupo de vereadores que decidiam os

preços pelos quais o açúcar seria vendido, e a estes foi concedida por duas vezes, em

1683 e em 1690, a prorrogação das liberdades para não serem executados em suas

fábricas. Nesta última, o pedido era para que a Provisão fosse “perpétua” devido às

dificuldades enfrentadas com “o pouco valor do açúcar e muito dos escravos”. Mesmo

levando-se em conta que era necessário aos senhores “melhorar de fortuna”, a

concessão foi prorrogada por mais seis anos, e não de forma perpétua como era

                                                
182 Livro Terceiro de Ordens Reais, 1687 – folha 126. Exemplar manuscrito compilado no século XIX e
encontrado no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.
183 Livro Quarto de Ordens Régias, 1688 – folha 14. Exemplar manuscrito compilado no século XIX e
encontrado no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.
184 Livro Quarto de Ordens Reais, 1689 – folha 29. Exemplar manuscrito compilado no século XIX e
encontrado no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.
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desejado185. Ao mesmo tempo em que a Coroa concedia tais privilégios aos senhores de

engenho, por outro lado, também atendia aos credores, mandando que as cobranças

fossem executadas e os valores cobrados dos rendimentos das fazendas.

Um exemplo interessante consta da petição de Manoel da Fonseca Rego, homem

de negócio no Recife durante 28 anos, o qual assistira a 39 engenhos “com o

fornecimento necessário reedificando também a nove de fogo morto alcançando em

muitos contratos que fez subir a preços que nunca chegaram”. Além disso, o negociante

ainda “despendera muita fazenda na condução dos socorros para a Guerra dos

Palmares”, demonstrando ser um leal vassalo ciente de seu dever para com a Coroa

portuguesa. Com tantos atributos, pedia apenas que “lhe fizésseis cobrar o que se lhe

deve fazendo executar as sentenças que tiver contra seus devedores”186.

Tantas cobranças ocorriam porque os credores não estavam conseguindo receber

suas dívidas nem sobre os rendimentos dos engenhos. Em uma Provisão de 1695, o

então Rei de Portugal D. Pedro II escreveu sobre uma representação efetuada por parte

de Lourenço Gomes Ferraz, morador em Pernambuco, na qual

em razão dos vereadores e mais pessoas poderosas da dita Capitania se quererem isentar

por serem senhores de engenhos das execuções que lhes fazem pelas dívidas que devem

nas propriedades dos ditos engenhos e fazendas de canas com o fundamento de eu haver

concedido por Provisão minha aos lavradores de canas e senhores de engenhos de

açúcar não poderem ser executados pelo que devem nas fábricas das ditas lavouras e

engenhos interpretando-a a seu favor contra o verdadeiro sentido da Provisão a fim de

não pagarem o que devem com grande prejuízo dos credores187.

Por fim, o Rei mandou ao Governador da Capitania de Pernambuco que desse

cumprimento às execuções necessárias para a cobrança das dívidas de Lourenço Gomes

Ferraz, já que a Provisão mandava que não fossem executados as lavouras, fábricas e

engenhos de açúcar, mas sim os seus rendimentos. Os senhores de engenho de

Pernambuco relembravam a todo o instante os seus serviços enquanto vassalos leais nas

                                                
185 Os senhores de engenhos e lavradores de cana de Pernambuco pedem provisão perpétua para não
poderem ser executados nas fábricas dos seus engenhos e partidos, nem em suas pessoas, Lisboa 14-11-
1690. Arquivo Histórico Ultramarino, Pernambuco, caixa 8 / papéis avulsos [ LAPEH – UFPE ].
186 Consulta do Conselho Ultramarino sobre Manoel da Fonseca Rego: lhe serem devedores algumas
pessoas até duzentos e setenta mil cruzados, Lisboa 07-01-1690. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice
256, folha 100 [ LAPEH – UFPE ]. Várias pessoas estavam devendo o montante que somava mais de
duzentos mil cruzados, e segundo a petição de Manoel da Fonseca, a quantia “lhe fazia muita falta”.
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guerras contra os holandeses, a fim de prorrogar ou ampliar seus privilégios. No ano de

1700, novamente houve uma tentativa, desta vez frustrada, para que as dívidas desses

produtores de açúcar tivessem prazos e dificuldades cada vez maiores para o seu

pagamento. Através de uma carta enviada pelos oficiais da Câmara de Pernambuco, foi

pedido que o privilégio da não execução das fábricas dos engenhos se estendesse aos

escravos que trabalhavam para os senhores de engenho em suas fazendas.

Em resposta à carta enviada, D. Pedro afirmava que “os moradores dessa

Capitania a tinham feito merecedores de toda graça como bem que me hão servido nas

guerras dessa Conquista”. Todavia, nem todas as graças eram passíveis do

consentimento real, já que em resposta foi dito que “não tem lugar a deferir-se a

representação que fazeis porque (...) visto o não quererdes pagar aos vossos credores o

que é em prejuízo vosso, pois vos não quereis estes acudir com o que vos for necessário

vendo que não tem segurança para o pagamento das suas dívidas vos não quererão

emprestar”188. O problema foi se tornando tão grave, que em 1709 foi discutido no

Conselho Ultramarino o “negócio de que usam os moradores daquela Capitania de que

lhe tem resultado a sua perdição e ruína na falta de cabedais”.

Tal “negócio” foi explicado para o Conselho pelo Governador da Capitania de

Pernambuco Sebastião de Castro e Caldas, que em sua carta dizia que “os filhos do

Brasil são ordinariamente de pouca conta e achando quem deles fie se não contentam

com o necessário e hão demarcados nos empenhos que fazem (...) e quando não tem

remédio satisfazem a dívida com a tomarem com o dinheiro de letra de risco para o

Reino com quarenta por cento de avanço (...) e como não tem com que satisfazer uma e

outra coisa feita a conta a tudo passam segunda letra da sua importância e com estas

ganâncias em quatro anos lhe arrematam os seus empenhos e as suas fazendas”.

Castro e Caldas sugeriu que o Rei D. João V, o qual assumira o trono português

em 1706, mandasse “proibir este negócio para com os moradores da terra e que só se

pudesse tolerar entre os homens de negócio da praça. Mas, a solução oferecida pelos

conselheiros foi a de se consultar a Câmara do Recife sobre o que continha a carta a fim

de que os vereadores pudessem “apontar o Remédio que pudera dar-se ao dano que se

representa”. A carta permaneceu na instância do Conselho Ultramarino sem que fosse

                                                                                                                                              
187 Registro de Provisões do Conselho Ultramarino sobre não serem executados os lavradores de cana
nas suas fábricas, Lisboa 17-03-1695. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 92, folha 319 [ LAPEH -
UFPE ].
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necessário levar o seu conhecimento ao Rei, já que os próprios conselheiros “dela

tomaram por expediente”189. Este episódio demonstra que as dívidas passaram não mais

a auxiliar a produção e a economia açucareira, mas a servir enquanto um “costume” na

economia colonial que poderia leva-la à ruína se as mesmas não fossem pagas. Mas o

problema era que o não pagamento das dívidas também fazia parte desse “costume”.

O resultado de tantas dívidas não pagas e o empenho de muitos escravos das

fazendas dos senhores de engenho foi uma Provisão datada de 1715 na qual o Rei

“manda que se façam execuções nas fábricas dos engenhos e fazendas de canas e

fábricas delas”. Na verdade, considerava-se que não era “útil a Pernambuco que se

conservem os Engenhos em poder das pessoas que se acham com poucos escravos para

fabricá-los” e seria melhor que “elas passem de um vassalo para outro que melhor possa

beneficiá-los”, segundo palavras do Governador Félix Joseph de Machado190.

  Até o final do primeiro quartel do século XVIII, o açúcar continuava sendo um

assunto importante a ser tratado nas Consultas do Conselho Ultramarino, Provisões dos

Reis e cartas de diversos funcionários régios que atuavam no Brasil. Mas as descobertas

de ouro começavam a modificar o quadro de preocupações e interesse da Coroa

Portuguesa em suas Conquistas, como veremos adiante. Mesmo assim, em 1715 o Rei

D. João V ouviu as reclamações dos oficiais da Câmara de Olinda sobre “o grande dano

que os senhores de Engenhos recebem e tem experimentado nos preços dos seus

açúcares com a falta de embarcações em que os carreguem (...) e os Mestres usarem de

meios mui estranhos demorando a larga a fim de obrigarem os moradores que tem

açúcares para carregar (...) vendam por menores preços do que os taxados por lhes não

ficarem os açúcares em terra detidos um ano”191. Como resposta, o Rei mandou que o

Governador de Pernambuco tomasse notícias com o Provedor da Fazenda e os homens

de negócio sobre o assunto, para que se pudesse deliberar a respeito do problema.

                                                                                                                                              
188 Consulta do Conselho Ultramarino sobre os senhores de engenho não serem executados nas suas
fábricas em Pernambuco, Lisboa 28-09-1700. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 257, folha 46
[ LAPEH – UFPE ].
189 O Governador de Pernambuco dá conta do negócio de que usam os moradores daquela Capitania de
que lhe tem resultado a sua perdição e ruína na falta de cabedais devendo mais do que possuem, Lisboa
26-09-1709. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 265, folha 221 / 221v [ LAPEH – UFPE ].
190 O Governador de Pernambuco Félix José Machado dá conta da Provisão que o Vice Rei daquele
Estado mandou passar acerca de se não fazerem execuções nas fábricas dos engenhos e fazendas de
canas. E todos os papéis anexos, Lisboa, 02-04-1715. Arquivo Histórico Ultramarino, Pernambuco, caixa
15, papéis avulsos [ LAPEH – UFPE ].
191 Para o Governador de Pernambuco sobre informar acerca do dano que recebem os senhores de
engenhos nos preços de seus açúcares, por falta de embarcações, Lisboa 28-03-1715. Arquivo Histórico
Ultramarino, Códice 258, folha 66 [ LAPEH – UFPE ].
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Ao mesmo tempo em que as reclamações dos senhores de engenho eram

ouvidas, denúncias contra a conduta dos mesmos continuavam a ser efetuadas. Isto

certamente agravava a situação pouco favorável neste momento à concessão de

privilégios que não mais existiam desde algumas décadas. O problema ocorrido em

1719 era novamente a “falsidade com que vem o açúcar do Brasil”. Relembrando o

alvará de 1687, o qual mencionava a “providência necessária” para solucionar o

problema, os conselheiros constataram que a experiência tinha mostrado que “se vão

continuando estes enganos”, e por isso, “o rei mandava que se cumprisse o que estava

determinado porque ao contrário Vossa Majestade receberia ‘o maior desprazer’ ”192.

Diante de tantos impostos, taxas e fretes a serem pagos por todos os interessados

na economia colonial, podemos compreender as tentativas desde há muito tempo

praticadas pelos estrangeiros e pelos senhores de engenho para auferir maiores lucros

principalmente com a produção e a venda do açúcar. Também notamos, diante das

várias denúncias sobre as improbidades administrativas de alguns funcionários régios,

que não eram somente os senhores de engenho que se interessavam em driblar o

controle régio sobre seus ganhos nas colônias. Por outro lado, os “desprazeres” da

Coroa caminhavam em conjunto com uma série de privilégios que os reis se viam

obrigados a conceder para que a produção do açúcar, ou o comércio do pau Brasil e de

outras mercancias, fornecessem os tão desejados ganhos para a Fazenda Real.

Os privilégios, por sua vez, também eram limitados pelos reis e durante alguns

momentos foram modificados, negados ou até mesmo retirados, dependendo do

contexto em que se encontravam. Dessa forma, alguns abusos que provinham das

concessões régias eram inadmissíveis, e como os reis também zelavam pelo patrimônio

de seus vassalos, era para o seu próprio bem que os privilégios para o não pagamento

das dívidas deveriam ser cancelados. O “negócio” no qual se tornara o costume de não

pagar os credores estava se concretizando em uma atividade econômica perigosa que

colocava em risco o patrimônio representado pelos engenhos de cana-de-açúcar.

Enfim, para compreendermos o papel do comércio externo e da economia

mercantil nas preocupações da Coroa, devemos ter em mente que ambos tinham relação

direta com os acontecimentos ocorridos principalmente na Capitania de Pernambuco, ao

menos no período entre 1580 e 1720. Dessa localidade provinha a maior parte do açúcar

                                                
192 Satisfaz-se ao que S. Majestade ordena sobre a petição de Manoel Quaresma em que representa
vários arbítrios acerca da falsidade com que vem os açúcares do Brasil, Lisboa 27-09-1719. Arquivo
Histórico Ultramarino, Códice 21, folhas 345v / 346v [ LAPEH – UFPE ].



153

e do pau-brasil comercializados, bem como ocorria em seus portos a maior

movimentação de mercadores que vinham em busca desses produtos em troca do

comércio com as demais fazendas, muito almejadas pelos senhores de engenho.

Todavia, a região de Pernambuco não contemplava todo o Estado do Brasil, e

muitos outros interesses relacionados às outras Capitanias também estiveram em jogo

durante esse período. Entre essas regiões, vimos que São Paulo também se destacava em

seu papel frente às atribuições do mundo ultramarino localizado no continente

americano. Após as análises efetuadas neste capítulo, pudemos perceber que apesar de,

em um primeiro momento, São Paulo e Pernambuco apresentarem aspectos claramente

antagônicos quanto as suas posições no Império, ambas as localidades estavam

envolvidas em um mesmo fim: oferecer possibilidades para a obtenção de lucros na

economia, e, por conseqüência, para a aquisição de mercês e melhores condições

sociais. Assim, ao analisarmos a seguir as duas partes dessa história no conjunto, ou

seja, de que maneira essas regiões se relacionavam, veremos que sua integração

constituía um alicerce a mais para a manutenção do Império Colonial Português.



CAPÍTULO III

Diferenças e Semelhanças

“Todas as Províncias ou Capitanias para bem do que produzem tratam de separação (...)

Também se deve considerar que as terras deste Estado, e os filhos dela naturalmente são

variáveis elas em produzir e eles em as habitarem (...) [ havendo ] mais abundâncias em

umas que em outras partes (...) temos que as Repúblicas em si contrárias e diferentes

hão de ser governadas por máximas contrárias e diferentes”

Diogo de Campos Moreno, Razão do Estado do Brasil, 1616.
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Os dois fios da meada das Conquistas

Desde as primeiras descobertas de prata feitas em 1545 por indígenas no Cerro

de Potosi, o qual pertencia à América espanhola, a busca por jazidas de minérios jamais

deixou de existir nos desejos dos colonizadores do Novo Mundo. Esta busca constituía

o cerne dos interesses europeus em suas viagens rumo às “Índias ocidentais”, tendo em

vista o papel fundamental representado pelas conquistas: aumentar os erários régios.

A idéia sobre o “Eldorado”, um reino perdido de riquezas que existiria na

colônia espanhola ou mesmo na Amazônia, possuía traços do pensamento medieval e

simbolizava um lugar fabuloso repleto de ouro e de pedras preciosas. A sua origem é

anterior ao início das descobertas acima citadas, e algumas descrições em relatos de

viagens sobre uma suposta cidade e palácio que fariam parte desse “reino” incentivaram

ainda mais os aventureiros da época. A situação atiçou de forma surpreendente a cobiça

de espanhóis, ingleses, franceses no início do século XVII, quando teve lugar a

decadência do envio dos metais de jazidas já muito exploradas para a Espanha1.

Apesar do mito do “Eldorado” ter perdido a força com o passar dos anos, as

expedições em busca de metais valiosos foram fundamentais para a conquista do

território da América Espanhola. Do lado dos portugueses, a conquista do território do

atual Brasil se deveu a motivos menos fantasiosos e mais realistas. Não que a busca

pelos metais tivesse sido negligenciada, ao contrário, ao mesmo tempo em que os

engenhos eram construídos, sempre existiram pessoas interessadas em fazer expedições

em busca de ouro e outros minérios, como Gabriel Soares de Souza. Sabemos que ao

final do século XVII essas buscas finalmente renderam frutos, com as descobertas de

1693 e 1696, resultantes das expedições realizadas pelos “paulistas” atrás de seu “ouro

vermelho” – os indígenas – e consolidadas no século seguinte pelo “ouro das Gerais”.

Os índios que os moradores de São Paulo capturavam nos sertões, uma região

que englobava o que hoje em dia conhecemos por Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás,

Paraná e Rio Grande do Sul, trabalhavam em suas lavouras, cultivando produtos como

trigo, milho, feijão, cana, mandioca, fumo e frutos de várias espécies. Tais produtos

eram consumidos tanto pelos moradores da localidade quanto eram comercializados

com outras vilas, capitanias e até mesmo com a Metrópole ibérica. Os índios também

                                                
1 Vide Ronald Raminelli, “Eldorado”. In Ronaldo Vainfas ( direção ), Dicionário do Brasil Colonial
( 1500 – 1808 ), op. cit., p. 198. Segundo o verbete, “os portugueses eram pouco afeitos a quimeras, como
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eram utilizados no trato do gado, cavalos, ovelhas, cabras e porcos que forneciam suas

carnes e lã para um comércio que, como vimos, apesar de não tão expressivo como

aquele que envolvia o açúcar do Nordeste, também tinha sua importância.

Todavia, os engenhos de açúcar e o papel de destaque de Pernambuco,

acompanhado pela Bahia e adjacências, sempre foram considerados o melhor símbolo

da economia e da pujança colonial do Brasil. Até o momento das descobertas mais

expressivas de ouro, os interesses dos reis colonizadores estiveram voltados

essencialmente para o açúcar do Nordeste. Contudo, o comércio menos expressivo de

capitanias como a de São Vicente também despertava interesse por ganhos via impostos

que eram cobrados pelos mantimentos comercializados; e a fiscalização era intensa.

Durante os primeiros anos do século XVII, era comum encontrar o açúcar

mencionado em documentos da vila de São Paulo, o que prova uma tentativa inicial de

produzir o tão desejado “ouro branco”. Em inventários datados da década de 1590 até os

primeiros anos do século XVII encontramos diversos pagamentos de leilões de bens, e

empenhos de dívidas em promessas de produção de açúcar. Saias, camisas, tachos e

objetos de estanho foram arrematados nos inventários por diversas pessoas, sempre

“pagos desde janeiro que vem a um ano em açúcar branco posto [ isto é, à venda ] na

vila de Santos”2.  Quanto às dívidas, muitas delas diziam respeito à compra de açúcar

realizada pelos devedores ao inventariado.  Manoel de Oliveira e Bartolomeu Vieira

deviam ao defunto Pero Leme, a quem pertencia as vestimentas e o tacho citados acima,

respectivamente “três (...) e nove arrobas e meia de açúcar”3.

Essa pequena produção não durou por muitos anos na vila de São Paulo, já que o

principal problema estava relacionado com a distância e os parcos caminhos. Assim, “a

lavoura de cana e o comércio açucareiro, iniciados tão promissoramente em São

Vicente, seriam relegados a um plano secundário, quando a atividade rural se localizou

de preferência no nordeste, em razão das condições do meio e da maior proximidade da

                                                                                                                                              
disse Sérgio Buarque. Não achando o metal, contentaram-se com o ouro vermelho, como disse Padre
Vieira, vermelho como o sangue dos índios”.
2 “Inventário e Testamento de Pero Leme, vila de São Paulo – 1600”. Inventários e Testamentos. São
Paulo: Departamento do Arquivo do Estado / documentos da sessão do Arquivo Histórico, vol. I, 1920, p.
58. Três anos antes, Garcia Rodrigues arrematara cinco caixas de marmelada do inventário de João do
Prado em “dois mil réis pagos em açúcar branco posto na vila de Santos”. Cf. Inventário e Testamento de
João do Prado, vila de São Paulo – 1597, vol I, p. 103. Podemos atestar que este açúcar era produzido por
aqueles que se comprometiam ao pagamento das arrematações, já que o termo “posto” na vila de Santos
ou no Rio de Janeiro, era utilizado para as farinhas que também eram utilizadas para esse fim, ou seja,
para o pagamento de dívidas ou de utensílios que eram arrematados nos leilões dos inventários dos
moradores de São Paulo. Vide, por exemplo, “Inventário e Testamento de Maria Leite da Silva, vila de
São Paulo –  1670”, in Inventários e Testamentos, op. cit., vol. XVIII, p. 415.
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Europa, centro consumidor”. Enquanto a Bahia possuía 36 engenhos e Pernambuco 66

no ano de 1580, em São Paulo existiam apenas 4. Assim, por volta do ano 1600 na

região Planaltina, este maquinário inicial cedia “melancolicamente à ereção de

engenhocas de fabricação caseira, em que se produziam rapaduras e algum melado e a

lavoura de cana se destinava à destilação de alguns poucos litros de aguardente”4.

Assim, as dificuldades que mais tarde fizeram com que o açúcar fosse relegado

em troca da produção de mantimentos como o trigo, a mandioca e as carnes, entre

outros, foi justamente a distância do porto de Santos e as precárias condições do

caminho do mar que impediam um embarque mais constante desse açúcar, o que

prejudicava a sua qualidade. Desde 1580 a distância percorrida para ir a Santos

representava um problema para os moradores da vila de São Paulo. Em Câmara, foi

afirmado pelos vereadores que “os moradores [ da vila de São Paulo ] (...) recebem

muita apreensão com os levarem cada passo ao mar citados por qualquer coisa e porque

desta vila ao mar são mais de treze léguas de (...) caminho”. Recordemos que os

contemporâneos ainda temiam o fato de que nessas viagens ao mar “muitos dos homens

perderam quanto tem”5. Apesar de tantas dificuldades relacionadas à colonização desta

terra recém descoberta no Planalto de Piratininga, como no caso dos empecilhos

existentes para a própria locomoção das pessoas, a busca pelos ganhos econômicos tão

almejados fazia com que a superação desses obstáculos fizesse parte do cotidiano.

                                                                                                                                              
3 “Inventário e Testamento de Pero Leme, vila de São Paulo – 1600”. Inventários e Testamentos, p. 52.
4 Suely Robles Reis de Queiroz, “Algumas notas sobre a lavoura do açúcar em São Paulo no período
colonial”. In Anais do Museu Paulista, São Paulo: USP, 1967, pp. 115 e 116. Um dos engenhos mais
conhecidos desse período inicial da produção de açúcar na Capitania de São Vicente era o “São Jorge dos
Erasmos”, construído por Martim Afonso de Souza a partir do ano de 1534. “Por ser donatário da
Capitania, o engenho se chamou do Senhor Governador, teve ainda o nome de Engenho dos Armadores,
em virtude de uma sociedade feita por Martim Afonso de Souza e finalmente, São Jorge dos Erasmos,
quando comprado pelos Schetz de Antuérpia (...) por volta de 1540 (...) até 1603”. O engenho “era uma
construção imponente, que denotava o vulto do empreendimento” dos ricos comerciantes que o haviam
comprado, “movido a água, possuía (...) habitações para escravos (...) foi ele ainda o principal núcleo da
pecuária vicentina. Suas grossas paredes quinhentistas serviam de abrigo às pessoas gradas da vila que ali
se reuniam, para solucionar as questões da capitania florescente. Seus donos chegaram a possuir navios
para o transporte do açúcar”. Este exemplar caracterizou um curto período de prosperidade para a
produção do açúcar nas “Capitanias de Baixo”, suplantado pelas melhores condições econômicas, e não
naturais, oferecidas pela região nordeste, já que a partir do final do século XVIII o cultivo da cana voltou
apresentar índices consideráveis, bem como a produção de açúcar. Vide a partir da página 153.
5 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo. São Paulo: Prefeitura Municipal, vol. I, p.164. Em
1597, para melhorar a situação de locomoção dos moradores da vila, os oficiais da Câmara da vila de São
Paulo receberam uma carta do Governador Geral Dom Francisco de Souza “e uma provisão sua para se
fazer o caminho do mar com o consentimento de toda a Capitania e logo se pôs em prática depois de ser
lida a carta e provisão do dito senhor governador acerca da feitura do caminho do mar e todos assentaram
e disseram que se fizesse o dito caminho pois era tanto proveito da vila da Capitania que o dito caminho
seja feito de mão comum fazendo cada um o que lhe couber para sua repartição”, p. 28.
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Mas, mesmo diante de uma realidade concretizada no trabalho árduo com o

açúcar, a lavoura de mantimentos e os animais nos séculos XVI e XVII, o desejo pelos

minérios jamais arrefeceu. Na verdade, como já afirmamos, todas as atividades que

pudessem ser realizadas a fim de auxiliar os colonos na busca por melhores condições

de vida eram exploradas de todas as formas possíveis. Nesse sentido, ao mesmo tempo

em que a agricultura constituía o elemento principal da economia colonial, as viagens ao

sertão promovidas com o intuito de apresar cativos indígenas para o trabalho nas

lavouras também estabeleciam pretextos para promover ao mesmo tempo expedições

exploratórias. Estas eram realizadas visando encontrar um meio mais rápido para o

enriquecimento; o trabalho com as minas de ouro ou outros metais valiosos. Algumas

expedições eram realizadas com recursos régios, estas tinham como prioridade a busca

pela confirmação de indícios sobre a existência da tão almejada atividade de mineração.

Assim, em 1587 Gabriel Soares de Souza era senhor de um grande engenho de

açúcar na Bahia, mas, após a morte do irmão, ele herdou um itinerário do

descobrimento de várias minas na região, e por isso resolveu ir para a Espanha a fim de

pedir concessões e privilégios para encontrar de fato tais minas. Foi enquanto esperava a

resposta, que escreveu o seu Tratado descritivo do Brasil em 1587. Mesmo que, até

então, este importante senhor de engenho estivesse auferindo lucros com a produção de

açúcar, o que constituía uma atividade das mais lucrativas na época, Gabriel Soares

deixou tudo para trás a fim de embrenhar-se nos sertões em busca das minas. Os fatores

que o levavam a tão importante decisão constituíam a base para que a colonização das

novas terras fosse efetivada, já que eram as ações e as motivações dos colonos que

desbravavam as novas possibilidades existentes no Novo Mundo. Os riscos eram

consideráveis, mas ainda assim muitos tentavam o sucesso de seus empreendimentos.

No caso de Gabriel Soares, tudo deu errado. Todavia, apesar dos malogros na

expedição em busca do itinerário herdado, os quais causaram inclusive a sua morte, o

tratado escrito para auxiliá-lo em seus pedidos a Coroa espanhola é um rico documento

sobre a geografia, a economia e a vida colonial quinhentista. É interessante notar que

grande parte das descrições efetuadas diz respeito às riquezas da terra e da produção

agro-pastoril, fontes mais concretas de riquezas existentes na época. Durante dois

séculos, foi a partir do trabalho com essas fontes que a vida econômica colonial teve sua

organização fundamentada, bem como foram delineados os papéis das diversas regiões

da América portuguesa. Nesse sentido, é interessante observar que desde o século XVI

certos fatores econômicos relacionados à agricultura em larga escala, por um lado, ou a
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produção de mantimentos, por outro, já eram apresentados por alguns contemporâneos

enquanto significativos das atividades econômicas presentes em algumas localidades.

Sobre Pernambuco, Gabriel Soares informou que existiam cinqüenta engenhos

naquela capitania, “e parece que será tão rica e tão poderosa, de onde saem tantos

provimentos para estes reinos, que se devia de ter mais em conta a fortificação dela”6.

Sábio conselho que infelizmente não foi atendido, já que quarenta anos depois

Pernambuco foi tomada pelos holandeses. Apesar de utilizar um tom mais ameno,

Gabriel Soares também destacou as virtudes da Capitania de São Vicente. Para ele, lá

“são os ares frios e temperados, como na Espanha, cuja terra é mui sadia (...) e se dá o

trigo e a cevada, do que se não usa na terra por os mantimentos dela serem muito bons e

facílimos de granjear”. Após citar as carnes “gordas e gostosas” e as diversas frutas da

Capitania, “uvas, figos, maçãs e marmelos, em muita quantidade, e os moradores de São

Paulo já tem muitas vinhas”, o autor do tratado afirmou que “não há dúvida se não que

há nestas capitanias outra fruta melhor que é a prata, o que se não acaba de descobrir,

por não ir a terra quem saiba tirar das minas e fundir”7.

Podemos perceber que apesar da Capitania de São Vicente e a região de São

Paulo não aumentarem de forma vultuosa os cofres da Coroa espanhola, que neste

momento também incluía Portugal, sua economia contribuía de forma específica para o

enriquecimento tanto dos colonos como do próprio Rei, e não somente neste final do

século XVI e início do XVII, ora oferecendo mantimentos para outras regiões, ora

pagando os impostos devidos. É óbvio que o montante de receita arrecadado em cada

região constituía uma diferença vultuosa, devido ao fato de suas características

econômicas implicarem a existência de muito mais renda com o comércio açucareiro

ultramarino de Pernambuco do que com um comércio local de mantimentos em São

Paulo. Da mesma forma, as despesas também indicavam a maior movimentação

administrativa de cada localidade, conforme pudemos verificar a partir de uma “Relação

dos gastos de cada Capitania do Brasil e do que valem suas rendas de 1609”8.

Segundo este documento, efetuado pelo Provedor da Fazenda Ambrósio de

Siqueira por ordem do Rei de Espanha e do Governador Geral do Estado do Brasil,

existe certa lista das Capitanias elaborada segundo uma ordem de gastos decrescente.

                                                
6 Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil em 1587. São Paulo:Cia Ed. Nacional,1977p. 59.
7 Idem, pp. 114 e 115.
8 “Relação para Sua Majestade em cumprimento da carta que o dito senhor me escreveu”. Secretarias
Provinciales, libro 1575 - Relación de los gastos de cada Capitania Del Brasil y de lo que valen sus
rentas de 1609, Archivo General de Simancas.
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Dessa forma, a Capitania de Pernambuco figura como a localidade com maiores gastos

administrativos existentes em todo o Estado do Brasil, seguida pelas da “Paraíba”,

“Fortaleza”, “Rio Grande”, “Bahia de todos os Santos”, “Espírito Santo”, “Rio de

Janeiro” e por último, “São Vicente e Santo Amaro”. Os valores apresentados para os

rendimentos são às vezes confusos, já que para algumas capitanias há informações

desde pelo menos 1534, e para outras há valores referentes somente ao ano de 16019.

Mesmo assim, suas discrepâncias saltam aos olhos, já que o rendimento da Coroa

espanhola em “São Vicente e Santo Amaro” está contabilizado pelo valor de R$211.608

réis enquanto que Pernambuco sozinho apresentou a cifra de R$26:800.000 contos de

réis. Apesar do alto valor da renda informado para Pernambuco, o Provedor da Fazenda

Ambrosio de Siqueira não deixou de apontar que naquela Capitania os soldados das

Companhias de infantaria não tinham “carne, nem peixe, nem vinho” e só os gastos com

o provimento de farinha para estes homens somavam R$ 293.400 réis, mais do que todo

o rendimento da Capitania de “São Vicente e Santo Amaro”10.

Dessa forma, a relação das despesas e receitas das Capitanias pertencentes ao

Estado do Brasil, entregue ao Rei Felipe II de Portugal em 1609, demonstra que apesar

de oferecer um alto rendimento no que dizia respeito aos preços dos contratos dos

dízimos, Pernambuco apresentava gastos que extrapolavam os recursos reais destinados

à manutenção da mesma Capitania. Este déficit ocasionava uma constante situação de

penúria para os soldados que deveriam defender as possessões espanholas na América,

principalmente Pernambuco, por isso os pedidos realizados aos colonos para o sustento

da infantaria eram freqüentes. Quanto à Capitania de São Vicente, ao contribuir com os

dízimos referentes a sua parca policultura, se comparada às extensas plantações de cana

da mesma Pernambuco, podemos afirmar que neste primeiro momento a região

certamente despertava um menor interesse régio, até que o ouro não fosse citado.

Assim, concomitante à preocupação com a captura de indígenas, a lavoura e a

criação de animais, os moradores de São Paulo e certas autoridades do início do século

XVII se preocuparam com certa freqüência a respeito da idéia da existência de prata e

de ouro no ainda desconhecido sertão daquelas paragens. Em 1607 o então recém

                                                
9 Idem. Vale ressaltar que no mesmo documento ainda havia informações sobre o pau-brasil, também
solicitadas pelo monarca espanhol ao seu Provedor da Fazenda. Este fato indica a importância deste
produto, ao lado do açúcar, para os interesses econômicos da metrópole para com a sua colônia.
10 Ibid., É interessante notar que neste documento escrito pelo Provedor da Fazenda para informar sobre
os gastos e rendimentos de cada Capitania pertencente ao Estado do Brasil, foram utilizadas sete folhas
para detalhar as informações sobre Pernambuco, e apenas duas para as Capitanias do Rio de Janeiro, São
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nomeado Capitão Geral e Governador das minas do Brasil, Dom Francisco de Souza,

pediu diversos recursos para poder explorar certas minas que teriam sido encontradas na

Capitania de São Vicente. Entre os diversos pedidos de recursos, pessoas e regalias

administrativas requeridas por Dom Francisco, uma em especial chama a atenção. Ele

pedia para que o rei espanhol enviasse de Buenos Aires sementes de trigo e cevada e

“carneiros de carga (...) para subir pelos cerros o ouro, prata e o mais necessário, porque

o fazem com muita facilidade e proveito e que nos próprios navios possam ir de cá

marmeladas, carnes e o mais que a terra dá, não sendo açúcares nem pau-brasil, em

retorno do trigo, cevada e carneiros que de lá podem vir”11. A resposta a esse pedido em

especial contestou apenas o fato de que Dom Francisco requeria a vinda de três navios

por três anos e foi liberada a vinda de apenas um navio com os carneiros e as sementes,

levando de volta não “açúcar nem pau-brasil porque nisto a fazenda de Sua Majestade

receberia grande dano, nas demais coisas não há inconveniente algum”12.

Como já indicamos, o açúcar, além do pau-brasil, era o que de mais precioso

existia na colônia, pelo menos até a febre do ouro do século XVIII. Por isso, mandá-lo a

Buenos Aires incorreria em perdas consideráveis para aquela que no momento era a

dona daquele vasto território, a Espanha. Mesmo com essa ressalva, na resposta enviada

a Dom Francisco pelos conselheiros do Rei, os outros produtos eram bem vindos a

bordo do navio para serem vendidos em Buenos Aires, obtendo assim certa receita para

a Coroa espanhola, apesar dos gastos com o envio dos carneiros e das sementes.

Podemos entender que existiam diferentes formas de interesse tanto da Espanha

quanto de Portugal ( antes e após o término da união ibérica em 1640 )  pelos diversos

produtos oferecidos por suas colônias. Fosse o açúcar do Nordeste, os mantimentos de

São Paulo ou mais tarde o ouro de Minas, cada qual tinha sua importância, mesmo que

em graus diversos, para a ganância dos colonizadores. Por isso, temos salientado que

cada Capitania ocupava um papel específico no período de colonização, de maneira

pouco ou mais expressiva dependendo das circunstâncias ou dos interesses.

Nesse sentido, é interessante citar uma consulta do Conselho de Estado datada

do ano de 1635, na qual a invasão holandesa em Pernambuco foi tomada enquanto um

alerta para “defender a praça do Rio de Janeiro do grande poder com que o inimigo

                                                                                                                                              
Vicente e Santo Amaro em conjunto, o que denota a diferença entre o volume de atividades econômicas e
administrativas existentes nessas regiões citadas, colocando Pernambuco em um efetivo destaque.
11 “Apontamentos de Francisco de Souza ( 1607 )”. In Roseli Santaella Stella ( org. ) Sobre a Capitania
de São Vicente séc. XVI – XVII, Academia Lusíada de Ciências, Letras e Artes, São Paulo, 1999, p. 213.
12 Idem, p. 256.
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andava naquelas costas”. Na verdade, segundo os conselheiros “aquela cidade havia

crescido muito depois da tomada de Pernambuco em gente e comércio”13, o que nos

indica que as relações comerciais entre São Paulo e Rio de Janeiro certamente sofreram

um incremento, bem como o cultivo de produtos que alimentava esse comércio entre as

Capitanias. Devido à ocupação batava na região colonial mais próspera até então, a

consideração da Coroa por aquelas “Capitanias de Baixo” sofreu certa modificação, já

que havia informações sobre o risco de ocorrer uma invasão naquelas localidades. A

possibilidade de ser encontrado minério nos sertões de São Paulo, aliada à idéia do

incremento comercial da região, fazia com que as preocupações com relação à

segurança do litoral do Rio de Janeiro fossem incluídas nas deliberações do Conselho.

Todavia, mesmo com tanto empenho demonstrado nas buscas ao metal precioso

tão almejado, e pouco encontrado nesse período, era comum não só em São Paulo, mas

principalmente nesta localidade, as trocas in natura devido à falta de numerário. A

partir das discussões sobre quais seriam os valores de troca no comércio da vila,

conhecemos os principais produtos existentes. Produtos que também poderiam ser

comercializados em Santos e no Rio de Janeiro. No ano de 1621, foi decidido pelos

vereadores que a carne de vaca deveria ser vendida aos moradores da vila de São Paulo

“a troco de todas as drogas da terra, a saber, pano d’algodão o tomará a cento e sessenta

e cinco réis a cera a oitenta e cinco réis a galinha a cento e cinco réis a carne de porco

salgada cada arroba a seis tostões os feijões (...) a pataca e os couros (...) a meia”14.

O problema residia no fato de que aqueles que vendiam a carne, nem sempre

eram os proprietários do gado. Josef Pranta já havia reclamado em 1619 que “não

vendia a carne que matava senão pelas drogas a que está obrigado e não achava quem

lhe vendesse vacas senão por dinheiro de contado, o que ele suplicante não tinha”.

Tendo em vista tantas dificuldades, pediu Josef Pranta “que visto não ter dinheiro para

comprar vacas nem lhe comprassem a carne a dinheiro o houvessem suas mercês por

                                                
13 “Sobre o socorro do Rio de Janeiro e outros particulares tocantes àquela Capitania de que trata uma
consulta do Conselho de Estado”. Secretarias Provinciales, libro 1478 – Cópia de Consultas tocantes al
Brasil de 1635, Archivo General de Simancas.
14 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, vol. II, p. 476. Já em 1599, o procurador da Câmara
requerera uma “casa para açougue onde se talhe carne e não se venda pelas casas. Além disso, era
necessário que “haja nesta vila quem venda coisas de comer e beber que viva por isso (...) que houvesse
um homem nesta vila que tivesse casa de venda de coisas de comer para que vindo o senhor governador
ache a gente que comer em casa certa – para o qual efeito fizeram vir perante si a Marcos Lopes aqui
morador o qual perante mim escrivão deram juramento dos Santos Evangelhos sobre um livro deles para
servir bem o dito cargo o qual haverá de tudo que lhe entregarem para vender (...) assim da carne como
dos beijus e farinha e outras coisas que ele vender o que ele aceitou e prometeu fazer”, p. 56.
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desobrigado da obrigação que tinha feito por ser um homem pobre e com obrigação de

mulher e filhos o que visto pelos ditos oficiais (...) o houveram por desobrigado”15.

O “dinheiro de contado”, tão raro nas avaliações dos inventários seiscentistas de

São Paulo, impedia que o comércio fosse realizado sem que as mercadorias ou as

dívidas contraídas fossem trocadas ou pagas por outros produtos. No caso de

Pernambuco, podemos relembrar o problema de se empenhar valores devidos em açúcar

a ser produzido, uma das semelhanças com as práticas mercantis existentes em São

Paulo. No caso do comércio local da vila, as carnes de vaca e de porco representavam os

itens mais importantes, ao lado do vinho e do azeite, os quais mereceram uma legislação

específica criada pelos vereadores para a sua comercialização. Já no comércio à longa

distância, praticado pelos moradores da vila, a produção mais substantiva da região era

representada pelo trigo e, mais tarde, também pelas farinhas de mandioca em geral.

Por isso, acreditamos que o trigo não foi citado no caso da venda in natura da

carne de vaca, devido ao fato de que esse produto não fazia parte do comércio local da

vila, mas sim das trocas com outras localidades. A produção do trigo mostrou-se mais

substantiva que a dos outros produtos, já que os pedidos para a instalação de moinhos

foram freqüentes nesse período inicial. Em 1616 foi concedida uma “licença de fazer

moinho” a Amador Bueno, já que ele enviou sua petição à Câmara dizendo que “queria

fazer um moinho para moer trigo num ribeiro que chamam manaqui”, ao que os

vereadores responderam “damos licença ao suplicante que faça o moinho que diz como

pede pagando de pensão cada ano dois vinténs a esta Câmara” e completaram “lhe

deixem fazer o dito moinho (...) para o bem comum”16.

Podemos notar, lendo os papéis das Atas da Câmara de São Paulo, que algumas

restrições também eram impostas aos produtores do trigo. Em 1619, o procurador do

Conselho, os juizes e o vereador mais velho “acordaram que os senhores de moinho não

levem mais (...) de oito alqueires um, a saber que sete ficasse para o dono do trigo e um

ao dono do moinho (...) outrossim acordaram os ditos oficiais que a farinha de trigo que

se vendesse e comprasse por arrobas porquanto por medida havia muito engano assim

                                                
15 Idem, vol. II, pp. 418 e 419.
16 Ibid., vol. II, p. 377. Em 1614, João Fernandes Saavedra fez um pedido para construir seu moinho, a
resposta da Câmara foi que eles davam “licença para que [ o suplicante ] arme o moinho como pede com
sessenta braças em quadra”. Em 1616, outros dois pedidos também foram realizados, para Cornélio de
Arzão, ao qual foi entregue uma “carta de data de água e assento para situar moinho”, e para Manoel João
“que queria fazer dois moinhos para o bem comum”, cf. pp. 374, 375 e 376.
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para quem as vende como para quem as compra”17. Os mesmos entremeios pertencentes

à produção de açúcar também foram encontrados para o trigo, e como no caso dos erros

referentes à pesagem de ambos os produtos, também devido a sua importância, o

comércio do trigo era realizado fora das trocas in natura locais.

Da mesma forma, mantimentos como o vinho e o azeite mereceram algumas

deliberações na Câmara da vila de São Paulo. Em 1613 constatou-se que “nesta vila se

usava de certas coisas prejudiciais a este povo como era todo o vinho que se vende bom

e mau todo por uma medida” por isso era necessário que “se fizessem padrões das

medidas do vinho”18. O problema do vinho de má qualidade estava sendo discutido

desde pelo menos 1608, quando foi dito que “nesta vila havia muitas tavernas em as

quais se vendia vinho muito ruim e muito caro por medidas muito ruins”19. Com relação

ao azeite, em 1620 Pero Gonçalves foi condenado a pagar aos vereadores uma “pena em

que tinha incorrido porquanto eles ditos oficiais tinham mandado por duas vezes que

não vendesse o azeite que tinha para vender por mais de onze pesos e que agora

constava tê-lo almotaçado a doze pesos tendo-lhe posto pena de seis mil réis”20.

Muitos colonos tentavam sempre de alguma maneira aumentar seus lucros

pessoais de modo ilícito, fosse através da falsificação do açúcar, da adulteração de seu

peso, ou das fraudes com relação às concessões reais, como pudemos constatar no caso

das atividades econômicas de Pernambuco. Para São Paulo, a situação pouco se

modificava ainda neste início do período de colonização da América portuguesa, com os

colonos alterando os pesos e medidas dos produtos ou querendo ganhar sempre mais na

defesa da sua posição de “senhores de moinho”, ao lado dos “senhores de engenho”.

Devido aos vários inconvenientes referentes aos problemas da pirataria nos

mares e dos perigos aos quais os navios dos vassalos estavam sujeitos em tempos

intranqüilos no comércio ultramarino, relembremos que em 1649 foi fundada a

Companhia Geral de Comércio do Brasil. Dessa forma, também poderíamos afirmar que

uma possível solução para os problemas suscitados pelo comércio local exemplificados

através das vereações de São Paulo foi apresentada, já que a Companhia obteve o

estanco de todo o vinho, azeite, farinha e bacalhau de consumo no Estado do Brasil.

                                                
17 Ibid., vol. II, p. 404. Os “senhores de moinhos”, por sua vez, foram “juntos em Câmara (...) e
requereram aos ditos oficiais que se não atrevem a moer de oito alqueires um visto as despesas que tem
com ferreiro e oficial de carpinteiro e outras coisas e gastos que eles tem o que visto pelos oficiais da
Câmara houveram por bem que se levasse de sete alqueires um e os senhores de moinhos se obrigaram”.
18 Ibid., p. 335.
19 Ibid.,, p. 234.
20 Ibid.,, p. 426.
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Assim, como o “seu dever era escoltar todos os navios mercantes que navegassem entre

o Reino e o Brasil, arrecadando não mais que dez por cento de imposto sobre todas as

mercadorias carregadas”, detendo “o privilégio do comércio na costa do Brasil”21, ela

também deveria suprir as necessidades dos quatro gêneros na Capitania de São Vicente.

Contudo, nunca encontramos nas Atas ou no Registro Geral menção às

atividades da Companhia na vila de São Paulo. Certamente, o Estado do Brasil, da parte

referente às Capitanias de Baixo, compunha para os seus “deputados” apenas as vilas do

litoral, como Santos e São Vicente, além do Rio de Janeiro. Todavia, a vila de São

Paulo foi citada em certos documentos referentes à Companhia, e as poucas palavras

dedicadas à função dessa localidade no abastecimento de parte do Estado do Brasil,

tornaram-se decisivas para decifrarmos pistas de seu papel no mundo colonial.

O estanco dos quatro gêneros pela Companhia Geral de Comércio causou certa

polêmica em meados da década de 1650, devido ao fato de que as quantidades de

mantimentos suficientes para o abastecimento do Estado do Brasil, não estavam

estipuladas de forma clara. Em 1653, o Conselho Ultramarino enviou um parecer sobre

o assunto para o Rei D. João IV dizendo que “o provimento das praças do Brasil dos

ditos quatro gêneros (...) é um dos negócios de maior importância por depender dele o

sustento dos povos (...) e que qualquer desrespeito tem conseqüência de grande perigo e

obrigam a grande cuidado”. Para os conselheiros, a Companhia Geral estava enviando

uma quantidade de gêneros “muito inferior e feita com pouca certeza” tendo em vista do

que era realmente necessário, já que “nunca teve o Brasil os gêneros bastantes”22.

A solução para o problema havia sido dada aos conselheiros “por pessoas

noticiosas e gente interessada”, as quais informaram um cálculo realizado para se

conhecer as quantidades dos gêneros consumidas no Estado do Brasil. O cálculo

indicava que deveriam ser enviadas “seis mil pipas de vinho, três mil barris de azeite,

quatro mil quintais de bacalhau e vinte mil arrobas de farinha” a cada ano nas frotas. A

existência de mais de sessenta engenhos só na região que englobava as capitanias da

Bahia, Sergipe, Ilhéus e Porto Seguro, “e mais de vinte mil moradores que todos bebem

vinho”, foi considerada no momento em que se deliberava sobre as quantidades

necessárias. Para o vinho, existia um problema a mais relatado ao Conselho.

                                                
21 Sheila Siqueira de Castro Faria, “Companhias de Comércio”, in Ronaldo Vainfas ( direção ),
Dicionário do Brasil Colonial ( 1500 – 1808 ), pp. 128 e 129.
22 Decreto sobre ser bastante a quantidade de mantimentos dos 4 gêneros do estanco da Companhia
Geral para sustento do Estado do Brasil, Lisboa 10-08-1653. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 15,
folhas 54 / 54v [ LAPEH – UFPE ].
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Segundo as notícias advindas aos conselheiros, antes da Companhia exercer o

seu monopólio os navios que traziam o vinho “vendiam fiado até a sua partida e podiam

comprar-lhes os senhores de engenho (...) para pagarem com açúcar de suas novidades e

agora a Companhia não vende se não de contado e assim se não compram senão os

taverneiros”. Dessa forma, a Companhia não poderia dizer que a quantidade necessária

era a de apenas duas mil pipas de vinho, já “que eles o não querem vender como na terra

se reza”23. O problema da falta de numerário também foi atestado para as Capitanias do

Norte, já que os senhores de engenho só poderiam comprar o vinho pagando com o seu

açúcar, e a Companhia aceitava o pagamento apenas em “dinheiro de contado”. Havia

uma situação semelhante a esse problema relacionada à compra do gado para

abatimento na vila de São Paulo; lembremos que a Câmara estipulara a venda da carne

através de trocas in natura para a população, mas os responsáveis pelo seu corte, como

Josef Pranta, não conseguiam comprar as rezes porque elas também estavam sendo

cobradas pelos produtores a “dinheiro de contado”. A única diferença constatada entre

as duas situações, além do espaço temporal de quase 35 anos entre os acontecimentos,

era o montante mercantil envolvido, de um comércio local da vila de São Paulo para um

comércio ultramarino que envolvia várias capitanias, como Bahia e Pernambuco.

Quanto ao azeite, eram necessários três mil barris, os quais foram informados ao

Conselho  pelo fato de que só na Bahia existiam cinco mil homens brancos “e o comer

do Brasil ordinário é peixe e legumes”. A Companhia estipulara apenas a metade da

quantia solicitada pelas pessoas ouvidas pelos conselheiros. Para o bacalhau, o mesmo

problema foi verificado, já que “de todo o Estado (...) haverá mais de quarenta mil

pessoas brancas e pretas (...) que não podem viver sem ele” e os mil e quinhentos

quintais oferecidos pela Companhia estavam longe dos quatro mil quintais informados

na consulta em questão. Ainda segundo esta, “na farinha é também muito maior o gasto

porque na cidade a come toda a gente e se há falta sente-se com grande queixa (...) e se

não se mandarem vinte mil arrobas, sempre (...) poderá haver” a falta dela24, o que

resultava em graves queixas que se propagaram por todo o século.

As informações básicas consideradas para o cálculo das quantidades de

mantimentos necessárias ao abastecimento da população, diziam respeito apenas à

região da Bahia e adjacências, segundo as informações recolhidas, e acima transcritas,

pelo Conselho Ultramarino nos depoimentos das “gentes interessadas”. Da mesma

                                                
23 Idem.
24 Ibid.
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forma, também existiam problemas relacionados às quantias estipuladas pela

Companhia para as outras regiões pertencentes ao Estado do Brasil nesse período.

A estimação que a Companhia faz dos Portos de Pernambuco e Rio de Janeiro é muito

incerta porque Pernambuco segundo as povoações e capitanias de sua repartição é muito

mais larga que duas vezes a Bahia e antes de se perder ali se experimentava no comércio

e na lavoura (...) [ e agora estavam ] os moradores em tanta pobreza nunca se pode

estimar com tanta desigualdade que dando a Companhia à Bahia duas mil pipas (...) a

Pernambuco quatrocentas e segundo a informação a tenho o estado presente da guerra se

deve prover Pernambuco com metade do que toca à Bahia (...) E a Capitania do Rio de

Janeiro em que também entra a do Espírito Santo a de São Vicente com suas povoações

Santos e São Paulo não tem diferença de presente no gasto que na Bahia há25.

Como podemos notar, Pernambuco supria uma parte do seu abastecimento

interno no momento anterior à invasão holandesa em suas terras. A Bahia, por sua vez,

precisava de uma quantidade maior de produtos do que Pernambuco, já que, para o

Conselho, “tanto no comércio, nos engenhos e na povoação esta Capitania [ era ] mais

opulenta com moradores mais ricos que os da Bahia”26. Essa situação de penúria de

mantimentos instaurada em Pernambuco após o período da dominação holandesa

agravou-se de tal maneira que, ao final do século XVII, veremos que a documentação

existente indicava uma situação extremamente precária com relação à farinha.

De qualquer modo, neste momento é interessante destacarmos que as atividades

exercidas em São Paulo e em Pernambuco foram equivalentes em algum momento, no

que diz respeito às lavouras de mantimentos e de açúcar. Em São Paulo, a farinha era

produzida para consumo próprio e para um comércio com outras localidades, e em

Pernambuco, da mesma forma, os mantimentos cultivados até a década de 1630 eram

utilizados para o consumo nos engenhos e vilas e até para o povoamento de novas

Capitanias27. Setenta anos antes que tal situação relacionada ao abastecimento de

víveres se tornasse alarmante na região de Recife, encontramos um exemplo do que

                                                
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Na década de 1680 há notícias sobre o envio de farinhas ao Maranhão realizado pela Capitania do
Caeté pertencente ao Estado do Grão Pará, mas o diferencial contido neste documento está relacionado
com o que deveria ser enviado de volta à Belém nas mesmas canoas que levaram as farinhas: panos,
galinhas e frangos. Esta troca de produtos indica a existência de um comércio entre as regiões coloniais
situadas ao norte do território da América portuguesa, o que evidencia que essa circulação de mercadorias
era mais comum do que o afirmado por parte da historiografia sobre o assunto. Cf. Carta do Governador
Francisco de Sá de Meneses ao Capitão Loco-Tenente da Capitania do Caeté, Amaro Cardoso da
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significava a produção de mantimentos em Pernambuco. Em 1621 foi encarregada a

povoação da Capitania do Ceará a Martins Soares Moreno “por ser primeiro povoador

dela”. Felipe II mandou ao capitão mor e ao provedor da fazenda de Pernambuco que

dessem “embarcação necessária” para levar “gado, canas, sementes e outras coisas (...)

para se povoar e cultivar a terra”28, tudo produzido e embarcado na mesma Capitania.

Para São Paulo, na mesma década de 1620, encontramos um juiz da Câmara

ausente “por ser ido fora da Capitania e se embarcara para a Bahia a negociar29”. É claro

que para que alguma negociação pudesse ser efetuada entre duas localidades tão

longínquas, a produção deveria apresentar um montante considerável. Assim, sabemos

que a Bahia necessitou de muitos mantimentos durante quase todo o século XVII,

segundo informações das “pessoas noticiosas” que relataram as condições do

abastecimento de víveres no Estado do Brasil ao Conselho Ultramarino. Os tais

mantimentos necessários poderiam vir tanto de Pernambuco, antes da dominação

holandesa, como de São Paulo, tendo em vista os vários pedidos efetuados pelo

Governador da Capitania do Recôncavo da Bahia em 1669 e 1670. Neste ano em

especial, foram enviadas duas embarcações carregadas com quinhentos alqueires de

farinha, além de pipas de vinho, de São Paulo para aquela Capitania. Tais pedidos foram

efetuados devido aos vários ataques indígenas que assolavam a região30.

Portanto, é certo que a principal atividade de Pernambuco estava relacionada

com a produção de açúcar, e os altos ganhos proporcionados por ela designavam um

papel fundamental dessa Capitania no mundo ultramarino. Por outro lado, o

abastecimento interno foi destacado pelo Conselho Ultramarino enquanto um “negócio

de maior importância”, no qual São Paulo possuía um papel essencial, na medida do

                                                                                                                                              
Silveira tocante (...) ao socorro de farinhas que mandou ao Maranhão. Belém, 1 de maio de 1683.
Biblioteca d’Ajuda, códice 51-V-44, folhas 72 e 72v.
28 Provisão de Dom Felipe II ao Capitão mor da Capitania de Pernambuco, Lisboa 26-01-1621. Arquivo
Histórico Ultramarino, Códice 35 B, folhas 28v / 29 [ LAPEH – UFPE ].
29Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, volume 2 ( 1620 ), p. 433.
30 Carta do Governador da Capitania da Bahia aos oficiais da Câmara de São Paulo, 19-09-1670.
Documentos Avulsos, caixa 2, maço 5, número 7 / Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. O
Governador da Bahia Alexandre de Souza pediu ajuda aos oficiais de São Paulo devido “a grande
opressão por que passa aquela capitania (...) com o gentio bárbaro”. Para combate-los era preciso, mesmo
depois de várias expedições já realizadas para esse intuito, “mandar vir segunda vez os moradores [ de
São Paulo ] (...) pelas particulares informações que tenho de seu valor, acostumado a penetrar o sertão de
todo o Brasil”. Se a tal ajuda fosse enviada pelos oficiais de São Paulo, a Bahia, segundo as palavras de
Alexandre de Souza, iria “se livrar das mortes e roubos que seus moradores padecem”, e para São Paulo
haveria “muitos milhares de cativos de gentes e sei necessitam seus povos para suas lavouras”. Vide
também Carta do Governador da Capitania da Bahia Alexandre de Souza dirigida aos oficiais da
Câmara de São Paulo, sobre a grande opressão por que passa aquela capitania principalmente as vilas
de Boypeba, Camamui e Cayuru com o gentio bárbaro, 15/11/1669. Documentos Avulsos, caixa 2, maço
5, número 6 / Arquivo Histórico Municipal de São Paulo.
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quanto as suas lavouras eram capazes de produzir e da quantidade de localidades

abastecidas por elas. Mesmo que cada região ocupasse seu lugar específico no quadro

das atribuições da dinâmica do mundo colonial, isso não impedia que São Paulo tivesse

apresentado produção de açúcar e Pernambuco de mantimentos em determinados

momentos. Isso implica no fato de que as condições econômicas não eram imutáveis

para as regiões coloniais, ao contrário, elas poderiam ser modificadas de acordo com as

condições apresentadas pela conjuntura específica de cada momento presente nessas

regiões em especial.  Para nós, importa compreender os equilíbrios que cada um dos

papéis desempenhados por elas representavam nessa dinâmica, de forma individual ou

interagindo entre si, a partir do momento em que o abastecimento interno proporcionado

por São Paulo, mesmo que incipiente, deveria contribuir para que o comércio externo de

Pernambuco fosse realizado sem preocupações e sem prejudicar as rendas da Coroa.

As quantidades dos gêneros do estanco necessários às Capitanias de Pernambuco

e do Rio de Janeiro, incluindo suas adjacências, foram designadas de forma minuciosa,

na consulta acima mencionada, tendo em vista as quantidades já citadas daquele

primeiro montante de mantimentos indicado para todo o Estado do Brasil. Contudo, foi

o próprio Conselho Ultramarino quem especificou que “aos Portos [ de Pernambuco ]

devem vir mil e quinhentas pipas de vinho, mil e quinhentos barris de azeite, mil e

quinhentos quintais de bacalhau e oito até dez [ mil ] arrobas de farinha. E ao Rio duas

mil pipas de vinho, dois mil barris de azeite, dois mil quintais de bacalhau, oito mil

arrobas de farinha, considerando que lhe tem algum da Capitania de São Paulo [ sic ]”31.

Dessa forma, na verdade, a vila de São Paulo contribuía de certa forma para o

abastecimento de farinha na parte sul do Estado do Brasil. Apesar da pouca quantidade

referente à contribuição da farinha de São Paulo citada pelos conselheiros, devemos

lembrar que as quantias calculadas eram enormes, já que apenas mil arrobas de trigo

equivaliam a quinze mil quilos de farinha e os pedidos à Companhia Geral diziam

respeito a vinte mil arrobas para suprir todo o Estado do Brasil. Em São Paulo, as

medidas de trigo vendidas eram calculadas em “alqueires” ou mesmo em “cestos”. A

medida de um alqueire para a farinha correspondia a 20,78 quilos, enquanto que uma

arroba constituía 1.000 quilos. Desta diferença podemos notar as grandes variações de

medidas normalmente utilizadas de acordo com a situação vivenciada, e, por

                                                
31 Decreto sobre ser bastante a quantidade de mantimentos dos 4 gêneros do estanco da Companhia
Geral para sustento do Estado do Brasil, Lisboa 10-08-1653. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 15,
folhas 54 / 54v [ LAPEH – UFPE ].
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conseguinte, podemos notar a diferença do montante das necessidades relacionadas ao

abastecimento de mantimentos tendo em vista ora o Estado do Brasil, ora a vila de São

Paulo. Contudo, a vila não deixou de ser lembrada na documentação consultada quando

havia falta de farinha, conforme veremos ainda a seguir.

Diante de uma documentação que versava sobre este “negócio” de grande

importância, a menção de São Paulo enquanto parte do sistema de abastecimento de

víveres do Estado do Brasil, nos indica, perante as prioridades reais, qual o papel da vila

ao contribuir, anos mais tarde, e de forma decisiva, para o abastecimento de farinha de

várias vilas da Capitania de Pernambuco. Dessa forma, podemos compreender a

interação entre as atividades dessas duas regiões, senão de forma direta, pelo menos de

forma constante durante certos períodos de maior necessidade. Era o comércio a longa

distância, mesmo que de pequeno porte e realizado por São Paulo, interagindo com o

comércio externo de grande escala presente em Pernambuco. Interação perceptível a

partir de momentos nos quais os contextos permitiam uma relação mais direta entre

as duas localidades. Porém, vale lembrar que os lugares de São Paulo e de Pernambuco

na dinâmica colonial estavam designados desde o momento em que a produção de

açúcar solidificou-se em Pernambuco e o comércio de mantimentos em São Paulo, o

que foi modificado apenas no segundo quartel do século XVIII, com o advento do ouro.

Antes de analisarmos o problema crônico da falta de farinha em Pernambuco

durante a última década do século XVII, é preciso informar o desfecho da questão do

estanco dos gêneros pela Companhia Geral de Comércio. O Rei D. João IV mandou

comunicar todas as informações da consulta do Conselho Ultramarino à Junta do

Comércio “para se buscarem os remédios” devido às “repetidas queixas sobre os

provimentos dos gêneros estancados no Brasil”. O monarca tinha a opinião de que as

Câmaras deveriam fornecer os cálculos das quantias dos mantimentos consumidas “para

não haver falhas”32. Idéia que a Junta já apresentara, apontando o meio necessário para a

solução dos problemas com o abastecimento de víveres do Estado do Brasil: “as

Capitanias do Brasil [ deveriam ] fazer um computo ajustado do que a cada uma lhe é

necessário” para que a mesma não fizesse “gastos e despesas com perda sua”.

O Conselho Ultramarino não concordou com a resolução encontrada, já que “a

Companhia há quatro anos que se continua e tantos há que continuam os povos a

queixar-se de mal providos”. Além disso, para os conselheiros “este meio que a junta

                                                
32 Idem.
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aponta há mister dois anos largos [ sic ] para que se ajuste ficando no mesmo perigo de

prover a junta a quantidade que quiser e crescerá o descontrole e o descontento dos

moradores”33. Na verdade, o receio do Conselho residia no fato de que as Câmaras

poderiam não informar as quantidades reais de mantimentos necessários, já que elas

poderiam pedir “menos, intimidadas do encargo (...) porque se pedirem mais fará a

Companhia este desembolso e cobrará dos poucos que lhe não poderão pagar estas

quantidades (...) e para o fazerem (...) lançarão fintas e seguir-se-ão as vexações e

descaminhos que elas costumam ter com que os povos e a companhia vêm a ter grande

prejuízo (...) e Vossa Majestade que depende de ambos (...) terá muito maior”34.

Os “povos”, ainda segundo os conselheiros do Conselho Ultramarino, não

poderiam ser obrigados a que “limitem o que hão mister nem a que paguem o que

sobrar”. Dessa forma, para que a Companhia pudesse “seguir neste reino o aumento que

se considerou com a [ sua ] instituição” era necessário “procurar as conveniências entre

a Companhia e os Povos fazendo sempre nelas praticar uma equidade que os conforme a

ambos”. A quantidade dos gêneros afirmada na consulta anterior foi novamente citada

“um pouco mais ou menos (...) que se tome meio entre a falta e o excesso (...) com que

fique cessando por uma vez a queixa dos povos”. Mesmo com tanto empenho por parte

dos conselheiros, a resposta do Rei não foi muito animadora. Segundo ele,

considerando os danos irreparáveis que pode resultar à Companhia de a obrigarem

contra suas capitulações a prover quase a metade mais dos gêneros estancados do que se

pode gastar no Brasil e o prejuízo das Câmaras que podem arbitrar com toda a certeza o

que provavelmente haverão mister (...) com o que elas mesmas pedirem, parece mais

justificado e mais conveniente para remédio de ambos os danos este meio que a

Companhia aponta (...) E quando a experiência mostre o contrário ela mesma descobrirá

o remédio que o Conselho agora não acha35.

Três anos depois de tantas discussões a respeito do tema, o Estado do Brasil

continuava “mui falto de alguns dos gêneros que a Companhia Geral do Comércio tem

obrigação de lhe prover principalmente de vinho e que era a falta dele de qualidade que

em algumas partes o não havia (...) coisa digna de se sentir”. Para o Conselho

Ultramarino, se a Companhia não era capaz de enviar as quantidades de gêneros

                                                
33 Satisfaz-se ao que S. Majestade mandou em resposta da Consulta inclusa, acerca da conveniência que
a Companhia apontava para o Brasil ser bem provido dos gêneros de seu estanco, Lisboa 19-08-1653.
Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 15, folhas 58 / 59v [ LAPEH – UFPE ].
34 Idem.
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necessários, “parece que neste caso deve Vossa Majestade permitir que particulares o

possam levar por sua conta”36. Como sabemos, a Companhia Geral de Comércio foi

extinta apenas no ano de 1720, antes disso, já em 1664, D. Afonso VI considerara o

“quanto convém extinguir os abusos que se introduziram no tempo que esta fazenda

[ pertencente à Companhia de Comércio ] era dos particulares, e não ser lícito usar dela

como faziam os homens de negócio na sua primeira instituição”. A fazenda citada

passou a pertencer às “mais rendas reais” e a Junta do Comércio do Brasil foi reduzida a

“Tribunal”, sendo que em 1673 o seu Regimento foi alterado pelo Príncipe Regente D.

Pedro II “para boa arrecadação” da fazenda real. O novo documento, que deveria

substituir o Regimento anterior, era composto por 99 capítulos que tratavam

detalhadamente sobre todos os assuntos referentes à Companhia37. Mas, apesar dos

cuidados na formulação detalhada das novas leis, as reclamações se perpetuaram.

Por exemplo, o Capítulo XX do novo Regimento tratava do “particular cuidado

de despedir as frotas na forma e tempo em que está resoluto para que venham com

maior conveniência do Comércio (...) e se dar remédio ao de que necessitar”38. Todavia,

vimos como eram constantes os apelos pela liberação do trânsito dos navios particulares

para levar açúcares e trazer os gêneros tão em falta em todo o território colonial. Tantas

dificuldades faziam com que os contatos entre as diversas Capitanias fossem

fomentados a fim de suprir as necessidades do comércio local. Para isso, até mesmo

alguns estrangeiros se ofereceram para intentar uma navegação fluvial entre as regiões.

Em 1683, ou seja, dez anos após a publicação do novo “Regimento da Junta do

Comércio geral do Estado do Brasil”, o Governador da Capitania do Maranhão escreveu

ao Capitão Mor da mesma “acerca (...) ao desejo que tem um tal inglês de dar princípio

às carreiras de barco para melhorar o comércio das Capitanias”. Este “princípio a uma

navegação” possível entre as Capitanias interligando seu comércio serviria para

“experimentarmos se [ o comércio por via fluvial ] é menos dificultoso do que os

portugueses o consideram”. Na verdade, alguns índios Tremembés já realizavam um

comércio semelhante, o qual deveria ser regulamentado e limitado pelos oficiais da

                                                                                                                                              
35 Ibidem.
36 Consultas mistas do Conselho Ultramarino sobre a falta que no Brasil se padece de alguns dos
gêneros do estanque da Companhia Geral, Lisboa 16-11-1656. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice
15, folha 256 [ LAPEH – UFPE ].
37 Regimento da Junta do Comércio Geral do Estado do Brasil. Lisboa: Oficina de Antônio Craesbeeck
de Mello Impressor da Casa Real. Ano 1673. Biblioteca d’Ajuda, Códice 51-VIII-42.
38 Idem, vide o “Capítulo XX – Do cuidado que terá a Junta e principalmente o Presidente, da expedição
das frotas para virem com maior conveniência do Comércio”.
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Câmara de Belém39. Dessa forma, podemos notar como os colonos adaptavam suas

necessidades de acordo com o que oferecia a sua vivência naquelas terras, sem esperar

que as necessidades fossem supridas a partir das deliberações régias. Mesmo assim, o

problema da falta de víveres como a farinha tornou-se crônico em regiões como a de

Pernambuco, sendo que muitas vezes São Paulo socorreu aos apelos efetuados.

A penúria constatada pela falta de farinha em Pernambuco foi um dos assuntos

mais discutidos na documentação da Capitania do final do século XVII. Nesse sentido,

o papel desempenhado por São Paulo no abastecimento deste mantimento de tanta

importância pode ser constatado desde pelo menos o final do século XVI. Em 1592, foi

enviada uma precatória à Câmara da vila de São Paulo ordenando que se fintassem seus

moradores “para darem oitocentos alqueires de farinha para se mandar ao senhor

Governador Geral a Pernambuco”, essa quantidade equivalia a aproximadamente

16.624 quilos. Os moradores sentiram dificuldade para cumprir o estipulado, já que

“algumas pessoas se queixam que não podem dar tanta farinha quanta lhe é fintada por a

não terem que suas mercês deveriam de libertar as pessoas que lhes bem parece porque

melhor era darem pouca farinha e a tempo que não dar tanta opressão ao povo”40.

Nesse sentido, Maurício de Nassau enfrentou os mesmos problemas relativos ao

parco abastecimento de víveres encontrados de forma crônica em Pernambuco durante

quase todo o período colonial. Por isso, certas medidas foram adotadas pelo Conde para

“obrigar os senhores de engenho a produzir farinha e hortaliças (...) os documentos

holandeses (...) estão repletos de informações, relatórios, editais do governo e

representações dos senhores de engenho sobre a cultura da farinha”. Em 1637, a Câmara

de Olinda informou ao governo holandês que os moradores plantariam pouca mandioca,

“uma vez que todos os seus negros estavam empregados ou alugados para a plantação

                                                
39 Carta do Governador Francisco de Sá de Meneses ao Capitão Mor Baltazar Fernandes acerca (...) ao
desejo que tem um tal inglês de dar princípio para melhorar o comércio das Capitanias (...) Belém, 4 de
maio de 1683. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-V-44, folhas 76 e 76v. Na verdade, não é de se estranhar a
iniciativa de um inglês em incrementar o comércio entre as Capitanias da chamada “América
portuguesa”, mesmo com as proibições existentes sobre a atuação de estrangeiros nos negócios referentes
às possessões de Portugal. Para isso, basta mencionarmos as influências e liberdades políticas e
econômicas que a Inglaterra mantinha com este reino ibérico desde pelo menos as negociações pelo
reconhecimento da soberania portuguesa após 1640. Para mais informações vide no Capítulo IV –
Intervenções e Conflitos o item “Os reveses de uma conjuntura histórica”.
40 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, vol. I, p. 437. O comércio de farinha de São Paulo
para outras Capitanias pode ser verificado através dos negócios relatados nos inventários de seus
moradores. Por exemplo, em 1670 foi declarada a venda de 132 cestos de farinha para o Rio de Janeiro no
inventário de Maria Leite da Silva, além de cem cestos enviados para Santos, somando tudo mais de 240
mil réis. De fato, o comércio desse produto sempre esteve entre os mais importantes efetuados pelos
moradores da vila de São Paulo no início da colonização. Cf. o já mencionado “Inventário de Maria Leite
da Silva – 1670”, Inventários e Testamentos, op. cit., volume XVIII, p. 415.
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de canaviais”. A sugestão oferecida e acolhida foi a da obrigatoriedade da plantação de

200 covas de mandioca por cada negro existente nos engenhos, mais tarde aumentada

para 500 covas”. A resistência dos senhores de engenho em aderir a uma atividade que

não estava diretamente relacionada com a obtenção de lucros foi constatada a partir do

momento em que Nassau mandava buscar a farinha “à força”41.

Segundo José Antônio Gonçalves de Mello, “uma das maiores oposições que

Nassau teve de enfrentar no seu programa de impor a policultura, surgiu da parte dos

senhores de engenho, justamente os que se sentiam mais atingidos pela inovação”. No

ano de 1639, estes em conjunto com os lavradores “alegaram que não poderiam plantar,

ao todo, 500 covas de mandioca por escravo” porque nos meses em que o plantio da raiz

estava estipulado “os negros estavam ocupados com o corte da cana, o seu transporte, a

moagem, etc”. Após a partida de Nassau, “e sobrevindo a insurreição, o problema

criado pela falta de farinha tornou-se agudo”, e cada vez mais difícil de solucionar42.

  Cerca de sessenta anos depois, a correspondência trocada entre o Governador

de Pernambuco Caetano de Melo e Castro e o vereador da Câmara de Recife Lourenço

Cavalcanti Uchoa entre os anos de 1693 a 1696, ilustra de forma interessante a situação

a que chegara o fornecimento de farinha em Pernambuco. Vale notar que no início da

década de 1690, o vereador esteve envolvido em atritos com o Governador Geral

Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho, contra a redução das competências

municipais da Câmara encetada por este. Apesar das conseqüências de seus atos, as

quais envolveram até o risco de prisão para o vereador e outros participantes dessas

críticas e contestações43, no que dizia respeito ao problema da farinha, eram outras as

preocupações que predominavam na correspondência analisada.

Caetano de Melo e Castro indicou em uma de suas cartas enviadas a Lourenço

Cavalcanti Uchoa que “se tem feito algumas queixas sobre a falta de farinha que agora

se experimenta nesta praça do Recife”. A questão principal envolvia a produção da

mandioca, na época, o produto fornecedor da farinha descrita pelo Governador.

                                                
41 José Antônio Gonçalves de Mello, Tempo dos flamengos – Influência da ocupação holandesa na vida e
na cultura do norte do Brasil. 1 º Edição 1947, Rio de Janeiro: Topbooks, 2001, pp. 156 a 158.
42 Idem, pp. 160 e 161. Para o autor, as medidas adotadas pelo conde de Nassau para obrigar os senhores
de engenho a produzirem farinha “são das primeiras tentativas brasileiras para combater os efeitos da
monocultura latifundiária”. Mas as medidas não tiveram os efeitos esperados, já que, segundo a
documentação, a falta de alimentos chegou a um ponto mais do que crítico, “em algumas guarnições mais
afastadas gatos e cachorros são comidos e o dinheiro é recusado, pois nada se pode adquirir com ele”.
Mesmo com tantas resistências, “Nassau persistiu na sua política de incrementar a produção de farinha,
combatendo, como podia, os efeitos da monocultura”, cf. pp. 156 e 159.
43 Evaldo Cabral de Mello, A Fronda dos Mazombos – Nobres contra Mascates / Pernambuco 1666 –
1715. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, cf. pp. 65 a 67.



173

Contudo, para este não havia “motivo para a dita falta pela abundância de roças (...) e

não terem a desculpa da mandioca porque as chuvas próximas lha aumentaram bastante

(...) ordeno a Vossa Mercê exercite o seu zelo no cuidado de obrigar os lavradores dos

distritos da sua jurisdição a que desfaçam as roças que estejam mais capazes para o

remédio (...) porque tanto que esta não falte a poderão vender pelo que for justo (...)

fazendo se conduza para este Recife e cidade a farinha que seja possível porque se não

experimentem faltas quando não há ocasião para elas”44.

Na verdade, o governador mandou que Lourenço Cavalcanti Uchoa obrigasse

esses produtores “a dar cada um aquele número de alqueires que Vossa Mercê julgar”

contribuindo “para o socorro dessas duas povoações sem detrimento desses lavradores”.

Mesmo com as ordens para que os lavradores fornecessem certas quantias de farinha

para a venda em Recife e Olinda, estes esperavam “que as suas casas os vão comprar a

farinha e não trazendo a esses pobres moradores os provimentos de que tanto

necessitam”. Por isso, foi lançado um bando para de algum modo “compelir a política

em que tem dado os lavradores de roças” para obriga-los a vender a farinha na vila e

cidade45. O governador elogiara a pontualidade com que a vila de Igarassu contribuía

“com o socorro na feitura de farinhas”, mas outras localidades apresentaram problemas.

Segundo Caetano de Melo e Castro, existiam “queixas pela falta que se

experimenta no pouco cuidado com que os moradores de São Paulo satisfazem a

obrigação de enviar a farinha porque foram notificados”. Assim, ele recomendava ao

vereador “que logo os obrigue a que tragam as ditas farinhas levando-as todas a dita

                                                
44 Carta de Caetano de Melo e Castro a Lourenço Cavalcanti Uchoa sobre comunicar-se aos Senhores
de Engenho e lavradores a data da partida da frota, Recife 24-01-1696. Arquivo Histórico Ultramarino,
Pernambuco, maço 5, documentos em organização [ LAPEH – UFPE ]. Segundo Gabriel Soares de Souza
a mandioca “é o principal mantimento e de mais substância, que em Portugal chamam farinha de pau”. A
mandioca representou durante todo o século XVII, um alimento de grande importância devido ao fato de
que o seu cultivo não necessitava de maiores cuidados, como o trigo. Em São Paulo essa raiz produzia a
chamada “farinha de guerra”, levada pelos sertanistas em suas viagens e plantada pelos caminhos
percorridos. Assim, a “mandioca é uma raiz da feição dos inhames e batatas (...) planta-se a mandioca em
covas redondas como melões, muito bem cavadas, e em cada cova se metem três quatro pauzinhos da
rama (...) a grandura da raiz e da rama da mandioca é conforme a terra em que a plantam (...)”. Em
Pernambuco, o clima não era propício às plantações de trigo, além disso, o principal produto, do qual
todos almejavam usufruir, era o açúcar, por isso a facilidade do cultivo da mandioca vinha a calhar no
suprimento de víveres daquela Capitania. Cf. Gabriel Soares de Souza, op. cit., pp 172 a 174.
45 Carta de Caetano de Melo e Castro a Lourenço Cavalcanti Uchoa sobre experimentar-se falta de
farinha em Olinda e no Recife, Olinda 04-09-1696. Arquivo Histórico Ultramarino, Pernambuco, maço 5,
documentos em organização e Carta de Caetano de Melo e Castro a Lourenço Cavalcanti Uchoa sobre
os lavradores de roça esperarem que lhe vão comprar a farinha as suas casas, deixando de traze-la a
praça, Olinda 12-10-1696. Arquivo Histórico Ultramarino, maço 5, documentos em organização
[ LAPEH – UFPE ].
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praça do Recife”46. Novamente encontramos a dificuldade com que os moradores da

vila de São Paulo supriam as quantidades de farinha que estavam obrigados a enviar

para Pernambuco. Cem anos não modificaram uma mesma situação novamente vivida

pelas duas regiões, do pedido para envio de farinha e da produção que não supria os

montantes necessários. Contudo, não podemos nos esquecer que os contextos eram

outros, já que o ouro estava recém descoberto, e a partir deste momento iniciou-se um

processo intenso de produção de víveres a fim de suprir as regiões mineradoras.

Quanto ao problema enfrentado por Pernambuco, a solução encontrada pelo

governador foi a de publicar um bando para remediar essa falta. Em 1697, a situação era

a de uma “geral falta de mantimentos”, por isso, todos os lavradores foram obrigados a

fazer metade de suas roças de mandioca “visto ser este benefício em bem comum”47.

Mesmo com a publicação do bando, ele informou a Lourenço Cavalcanti Uchoa que

“muitos senhores de engenho lavradores de canas e alguns moradores não tem (...) até o

presente plantado as covas da mandioca que se lhes ordenou (...) e por ser isso em

prejuízo do bem comum ordeno a Vossa Mercê (...) faça logo este exame para que todos

aqueles que não tenham satisfeito a sua obrigação (...) sejam castigados”48. Como

podemos notar, não foram somente as autoridades holandesas que se depararam com a

recusa dos senhores de engenho em plantar a mandioca ao invés da cana.

O problema do abastecimento tornara-se tão crônico que o próprio D. Pedro II

envolveu-se em certas querelas suscitadas pela falta de farinha. No ano de 1700, o rei

escreveu uma carta aos vereadores da Câmara de Sirinhaém para que estes não

impedissem “a que Domingos da Costa Araújo conduza suas farinhas para o Recife”. O

suplicante era morador desta vila, contudo suas roças ficavam no distrito de Sirinhaém,

e como a situação também deveria estar precária nos arredores de Recife e Olinda, os

vereadores queriam impedir a saída de produto tão valioso ao abastecimento de sua vila.

D. Pedro II ordenou que “não sendo necessária esta farinha para o sustento dos

moradores desta terra não impeçam a Domingos da Costa Araújo a que a possa conduzir

                                                
46 Carta de Caetano de Melo e Castro a Lourenço Cavalcanti Uchoa sobre a falta de farinha, Olinda 13-
09-1696. Arquivo Histórico Ultramarino, maço 5, documentos em organização [ LAPEH – UFPE ].
47 Carta de Caetano de Melo e Castro a Lourenço Cavalcanti Uchoa sobre um bando que manda
publicar acerca da plantação de roças, Recife 12-02-1697. Arquivo Histórico Ultramarino, maço 5,
documentos em organização [ LAPEH – UFPE ].
48 Carta de Caetano de Melo e Castro a Lourenço Cavalcanti Uchoa sobre ter notícia de que muitos
senhores de engenho, lavradores de cana e alguns moradores não tem cumprido o bando sobre a
plantação de roças, Recife 23-09-1697. Arquivo Histórico Ultramarino, maço 5, documentos em
organização [ LAPEH – UFPE ].
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para o Recife”49. Outros problemas referentes à farinha também foram encaminhados

por juízes de fora, pelos vereadores do Recife, e por sucessores de Caetano de Melo e

Castro no governo da Capitania de Pernambuco, como veremos a seguir.

No ano de 1704, cartas do juiz de fora da Capitania de Pernambuco, do

Governador da mesma, Francisco Castro Morais, e da Câmara do Recife versavam cada

qual sobre um aspecto diferente tendo por base o problema da farinha. O sucessor de

Caetano de Melo e Castro, informava em sua carta que “assim que cheguei a este

governo vendo a muita falta que havia de farinhas para o sustento destes povos (...) por

se haverem passado os lavradores de farinha a lavradores de cana, não tendo aquelas

mais que duas ou três peças, só a fim de gozarem o privilégio que Vossa Majestade lhe

concedeu para não serem executados, procurei com todo o cuidado, todo o meio

possível para que os lavradores de mandioca, senhores de engenho e mais pessoas a

plantassem, mandando publicar uma lei que Vossa Majestade foi servido mandar”50.

Todavia, explicava o governador recém empossado, havia o problema das

“distâncias tão grandes” e dos executores das leis serem os capitães mores que

permitiam que uma outra lei fosse desobedecida, por serem eles próprios senhores de

engenho. Essa outra lei dizia respeito à obrigatoriedade da existência de, no mínimo,

seis escravos para que se pudesse lavrar canas, e para produzir mais açúcar, esses

capitães permitiam que os lavradores cultivassem a cana com menos de seis escravos.

Assim, “por encobrirem a sua culpa não costumam obrigar aos mais e a distância em

muitas partes faz quase impossível a averiguação para se saber se dão ou não a

execução a lei de Vossa Majestade, e vendo o aperto com que se vai pondo esta

Capitania (...) me pareceu dar esta conta (...) e pedir-lhe que para melhor execução de

sua lei mandasse Vossa Majestade uma ordem para que o privilégio concedido aos

lavradores de cana se estenda só naqueles que tiverem de seis peças para cima (...) e

parecendo a Vossa Majestade conceda o mesmo privilégio aos lavradores de mandioca,

pois estes são os que sustentam a terra, e os mais são só lavradores da sua

conveniência”51. As sugestões do Governador foram no mesmo ano promulgadas.

                                                
49Consulta do Conselho Ultramarino sobre não impedirem a que Domingos da Costa Araújo conduza
suas farinhas para o Recife, Lisboa 25-09-1700. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 257, folha 45
[ LAPEH – UFPE ].
50 Consulta do Conselho Ultramarino com as cartas inclusas do Governador e Juiz de Fora de
Pernambuco sobre se haverem de conceder aos lavradores de mandioca o mesmo privilégio que tem os
lavradores de canas. E papéis anexos, Lisboa 29-08-1704. Arquivo Histórico Ultramarino, Pernambuco
caixa 11, papéis avulsos [ LAPEH – UFPE ].
51 Idem.
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O Rei D. Pedro II respondeu aos apelos do Governador Francisco de Castro

Morais dizendo que “havendo visto o que representastes sobre ser conveniente

conceder-se aos lavradores de mandioca os mesmos privilégios que se concederam aos

lavradores de canas de Pernambuco”, reconhecia “ser justíssimo o meio que apontais”.

O Conselho, da mesma forma, já havia apresentado uma consulta ao Rei na qual os

conselheiros diziam que “os lavradores de mandioca lavram a farinha que é o pão e

sustento daquela Conquista e que nesta consideração, se lhe deve conceder o mesmo

privilégio”52. Neste início do século XVIII, podemos perceber o quanto a farinha havia

se tornado um produto de grande importância para a economia colonial, e que, ao

mesmo tempo, ocupara uma posição de destaque na lista de prioridades da Coroa

portuguesa. A partir de então, não era mais possível contar com nenhuma outra

contribuição que não fosse a da própria mandioca plantada em Pernambuco, já que os

produtores de São Paulo estavam bastante ocupados com o abastecimento das minas.

Apesar da situação apresentar-se, em um primeiro momento, como de gravidade

geral em Pernambuco, devido à falta de farinha, não era assim que os vereadores da vila

de Goiana pensavam. Ainda em 1704, eles informaram que “sendo-lhes presente a lei

(...) acerca da planta da mandioca (...) resolveram que nela se não podia acomodar (...)

por se achar com tanta quantidade de lavradores de roça que não só abundavam de

farinha a mesma Capitania, mas também ao Recife, Assu e outras mais”53. Contudo, em

Recife não existia “tanta quantidade” de farinha quanto foi mencionado pela Câmara de

Goiana, já que os seus vereadores escreveram uma carta ao Rei comentando os

prejuízos que uma das leis promulgadas por ele para atender “ao dano que resultava a

esta Capitania da falta de farinha”, trouxe aos moradores.

Na verdade, os oficiais estavam se referindo àquela lei que determinava uma

quantidade de seis escravos para que os lavradores pudessem cultivar cana, sendo que

                                                
52 Ibid., Anexo 3. O juiz de fora de Pernambuco, por sua vez, escrevera ao Rei “considerando o dano que
neste Reino faziam ao bem público as pessoas que negociam comprando pão para tornar a vender (...) e
que como naquela Capitania [ Pernambuco] se não produzia pão algum substituíra inteiramente a farinha
da terra cuja falta / de que Vossa Majestade já fora informado / padeciam grande dano aos moradores (...)
atravessando-a muitas pessoas como continuamente fazem antes de ir a praça quando se possa conseguir a
abundância fica sem efeito, continuando a mesma carestia (...) e que suposto que pela identidade da razão
podia proceder neste particular como na travessia do pão (...) pondo-lhes as penas (...) porque só desta
maneira poderia ter a terra a abundância da farinha”. Ou seja, mesmo que todos plantassem a raiz, devido
à existência de vários atravessadores, seu preço final seria alto, e de nada valeria ter muita farinha se a
população não pudesse comprá-la. D. Pedro II em tudo concordou, respondendo: “Como parece e assim
mando ordenar”. Juiz de Fora da Capitania de Pernambuco pede se lhe declare se há de proceder contra
as pessoas que atravessam a farinha de pão na forma que se fez com as do pão do Reino, Lisboa 01-08-
1704. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 268, folha 180 [ LAPEH – UFPE ].
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aqueles que tivessem menos de seis escravos seriam obrigados cultivar a mandioca. Tal

lei, segundo a Câmara de Recife, estava trazendo “grande prejuízo a estes moradores e

diminuição da fazenda real”, já que “não são muitos os lavradores de canas que tem de

seis para cima”. A solução “para que houvesse grande abundância de farinha”, segundo

estes mesmos vereadores, os quais também eram senhores de engenhos, residia na idéia

de que “bastava que somente os lavradores não tivessem mais de três escravos a cultiva-

la porque a causa de sua falta é ocuparem-se na cultura da cana os que tem ainda menos

deste número (...) assim haverá abundância de farinha e não faltará açúcar”54.

Desta modificação na lei sobre o número de escravos, resultavam as discussões

sobre os privilégios concedidos aos lavradores de canas para não serem executados em

suas fábricas. Um “procurador dos homens nobres” da Capitania de Pernambuco

representou ao Conselho Ultramarino, pontos “tocantes ao bom governo e conservação”

da mesma, pouco antes de o Rei atender aos apelos de Francisco de Castro Morais. O

tais pontos versavam sobre o fato de que era “conveniente a fazenda real que os

engenhos, fazendas de canas e ainda as roças de farinha se não destituíssem de suas

fábricas pois sem elas não haveria açúcar e farinha de que Vossa Majestade tira os

dízimos”55. Na resposta a esta carta foram afirmadas pelo Rei D. Pedro II as

prerrogativas recém concedidas aos lavradores de mandioca. Mas quanto ao problema

dos escravos, apenas após o início do Reinado de D. João V a solução foi apresentada.

 O reinado do filho de D. Pedro II iniciou-se após a morte deste, em 1706. Dois

anos depois, o governador de Pernambuco era Sebastião de Castro e Caldas, e D. João V

enviou-lhe uma carta dizendo que “havendo visto a representação que me faziam (...)

pelo que tem padecido nas hostilidades dos negros dos Palmares (...) a todas as

Capitanias da jurisdição desse governo se devia entender o privilégio de poder ser

lavrador de canas quem tiver de quatro peças para cima”56. As fugas e guerras

                                                                                                                                              
53 Registro de cartas do Conselho Ultramarino sobre a lei que se mandou passar acerca da planta da
mandioca, Lisboa 13-08-1704. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 257, folha 154 [ LAPEH – UFPE].
54 Consulta do Conselho Ultramarino com as cartas inclusas do Governador e Juiz de Fora de
Pernambuco sobre se haverem de conceder aos lavradores de mandioca o mesmo privilégio que tem os
lavradores de cana. E papéis anexos, Lisboa 29-08-1704, Arquivo Histórico Ultramarino, Pernambuco
caixa 11, papéis avulsos [ LAPEH – UFPE ].
55 O procurador dos homens nobres da Capitania de Pernambuco representa alguns pontos tocantes ao
bom governo e conservação da mesma Capitania. Anexa a esta a Consulta do Conselho Ultramarino,
Lisboa 04-05-1705. Arquivo Histórico Ultramarino, Pernambuco, papéis avulsos, caixa 11 [ LAPEH –
UFPE ].
56 Consulta do Conselho Ultramarino sobre não dar observância a lei que se passou para que nenhum
morador do Brasil pudesse lavrar canas, sem ter seis escravos, Lisboa 19-04-1708. Arquivo Histórico
Ultramarino, Códice 257, folhas 214 / 214v [ LAPEH – UFPE ]. Neste momento é importante
esclarecermos que  apesar de o “Quilombo dos Palmares” ter sido destruído durante as investidas de
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promovidas pelos escravos aquilombados dos Palmares, sobre os quais discorreremos

mais tarde, serviram como um pretexto para explicar as dificuldades em concentrar um

número maior de escravos nas lavouras de cana. Contudo, a explicação convenceu o

monarca a conceder apenas o limite de dois escravos a mais, no caso quatro “peças”, ao

invés de seis, para que fosse permitida a lavra da cana-de-açúcar.

As preocupações dos soberanos eram divididas a partir de prioridades que

poderiam modificar-se de acordo com os contextos. No caso das colônias, essas

preocupações eram direcionadas essencialmente pela maior ou menor possibilidade de

riqueza encontrada nas diversas localidades. No entanto, todas as perspectivas eram

levadas em conta, o que mudava era a intensidade e a qualidade das intervenções. A

Capitania de Pernambuco sempre despertou o interesse real, e mesmo nos momentos em

que a produção de açúcar perdia espaço para as descobertas auríferas, os reis D. Pedro II

e D. João V nunca deixaram de interferir, fosse nas leis referentes ao plantio da cana,

fosse na concessão de privilégios aos plantadores de mandioca. Apesar desses diferentes

graus de intercessão, importa compreender que todas as regiões coloniais ocupavam

espaços diferenciados dentro da dinâmica do mundo ultramarino. Espaços nos quais

essas regiões poderiam se revezar, ao levarmos em conta as prioridades da Coroa, ora

importando mais Pernambuco pela produção de açúcar, ora se destacando mais São

Paulo pelas recentes descobertas de ouro na região da Minas.

Todavia, nem só aos lucros correspondiam os interesses reais, já que as situações

de conflito nas colônias por vezes colocavam em risco a paz e até mesmo a posse dos

territórios conquistados. Durante o primeiro quartel do século XVIII, sérios problemas

começaram a envolver as relações entre os senhores de engenho e os mercadores. As

desavenças que culminaram na Guerra dos Mascates, deflagrada entre 1710 e 1711,

tiveram início anos antes, mas tiveram seu auge em 1709.

Vale ressaltar que é imprescindível analisar algumas questões que suscitaram

essa rivalidade entre comerciantes e os membros da açucarocracia pernambucana;

questões que demonstram as dificuldades pelas quais a Capitania começava a passar,

devido à mudança de foco dos interesses sobre o açúcar para o ouro. Mesmo com essa

                                                                                                                                              
Domingos Jorge Velho em 1695, as batalhas contra os escravos aquilombados da Serra da Barriga
continuaram. Em 1696 um quilombo que fazia parte do complexo foi atacado, e nos anos seguintes, os
remanescentes ocuparam paulatinamente as serras pernambucanas, até que, em 1730, houve a notícia de
que o quilombo do Cumbe, na capitania da Paraíba, teria sido formado por outros sobreviventes
palmarinos. Por isso, ao citar as “hostilidades dos negros dos Palmares” em 1708, D. João V certamente
estava se referindo aos episódios ocorridos depois da destruição do quilombo, os quais, ao serem
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mudança de foco, a Coroa não deixava de atuar nas resoluções que envolviam as

diversas regiões coloniais, já que todas faziam parte das suas Conquistas.

No ano de 1709, o Rei D. João V mandou uma carta ao Governador de

Pernambuco Sebastião Castro e Caldas dizendo que “os oficiais da Câmara desta

Capitania (...) se me queixam do miserável estado em que ficava a sua praça com os

exorbitantes preços com que se compravam as fazendas a dinheiro de contado e que

quando os homens de negócio fiavam alguma coisa era sobre obrigações e créditos a

dinheiro de contado pelos quais esses moradores são executados e se lhes arrematam os

seus açúcares na carga da frota por um preço muito diminuto”. O Rei mandava que se

declarasse “o preço eleito canonicamente conforme a minha ordem seja o porque se

hajam de satisfazer os créditos e dívidas tanto de pagamentos como de dinheiro”, e que

os homens de negócios fossem ouvidos nestas questões pelo próprio Governador Castro

e Caldas, por serem “os mais prejudicados”57.

Os senhores de engenho tentaram reclamar porque os preços das mercadorias

estavam altos, e que quando compravam fiado, o pagamento era feito através de créditos

pagos com açúcar que estava sendo avaliado, ao ver desses produtores, a preços baixos.

Apesar da descrição da Câmara de Olinda sobre o “miserável estado” em que estava a

“praça” devido aos problemas relatados, o Rei resolveu ouvir também a versão dos

mercadores. Estes, na visão do Rei, eram os “mais prejudicados” porque desde sempre

sofriam com as dívidas não pagas dos senhores de engenho.

A situação tomara um rumo diverso em março de 1713, já que, segundo D. João

V, “os moradores do Recife não [ queriam ] aceitar em pagamento dos gêneros que os

moradores e senhores de engenhos lhe compram os açúcares pelos preços (...) na forma

de minhas ordens mas que os obrigavam a lhes passarem créditos de dinheiro como

queriam”. Desta vez, os “homens de negócio” não estavam aceitando comprar o açúcar

dos senhores de engenho de acordo com a forma que o Rei havia estipulado em 1709, e

segundo o mesmo, “não deve ser justa causa coartar ( sic ) a liberdade do comércio”58.

Apesar de querer saber a versão dos “homens de negócio” sobre as reclamações dos

vereadores de Olinda, por serem eles os “mais prejudicados” nas transações comerciais,

                                                                                                                                              
provocados por aqueles que não haviam sido capturados em 1695, ainda eram considerados como tais.
Para outras informações conferir Flávio dos Santos Gomes, Palmares. São Paulo: Contexto, 2005.
57 Registro de Cartas do Conselho Ultramarino sobre informar acerca dos exorbitantes preços com que
se comprovam as fazendas a dinheiro de contado, ouvido os homens de negócios prejudicados por esta
prática, Lisboa 20-05-1709. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 257, folha 234v [ LAPEH – UFPE ].
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o monarca não aceitava o fato dos mercadores obrigarem as suas vendas aos créditos a

dinheiro, o que só agravava ainda mais a situação de dívidas dos senhores de engenho.

Mas, como os senhores estavam sendo obrigados a vender seu açúcar a preços mais

baixos a fim de quitarem suas dívidas, o lucro dos “homens de negócios” era cada vez

maior porque eles podiam vender esse mesmo açúcar a preços muito mais elevados.

O Governador de Pernambuco Félix Joseph de Machado respondeu ao Rei D.

João V seis meses depois da data da carta acima, para relatar sobre a situação em que se

encontrava a Capitania. Durante todo o exercício de seu cargo, ele empregara

o mesmo zelo (...) em tudo quanto pertence a fazenda e serviço de Vossa Majestade para

cujo intento se tem lembrado Deus destas conquistas com grande abundância de

açúcares de boa qualidade, e tanta de legumes, farinha e carnes que se não acordam os

antigos de outra semelhante. Repartindo-se de sorte as carnes e a farinha com o Rio de

Janeiro que se vende o ouro em Pernambuco pelo mesmo preço que naquela capitania e

as moedas dela ficam correndo em Pernambuco (...) e assim se fazem com a ditas

moedas pagamentos consideráveis: finalmente foi tanta farinha que se lhe remeteu para

o Rio de Janeiro que já a remessa dela não tem conta os homens de negócio. Pereceu-

me não dilatar a Vossa Majestade estas notícias tão agradáveis; porque todos os seus

vassalos reconhecemos a real benignidade de com que Vossa Majestade se desvela pelo

bem comum. A real pessoa de Vossa Majestade guarde Nosso Senhor muitos dilatados

anos, como o necessitam seus vassalos59.

As palavras do Governador sobre a abundância de mantimentos produzidos em

Pernambuco a partir do final do primeiro quartel do século XVIII, lembram o mesmo

estilo entusiasmado com o qual Gabriel Soares de Souza descrevera a Capitania de São

Vicente em 1587. Como já vimos, no século XVI o cronista intentava receber mercês e

ter suas prerrogativas atendidas quanto ao descobrimento de um itinerário do ouro na

Bahia, exagerando nas descrições das qualidades da terra há menos de cem anos

descoberta. Da mesma forma, poderíamos pensar que a falsa impressão demonstrada

por Félix Joseph de Machado sobre a abundância de numerário e de mantimentos

encontrados em Pernambuco, tivesse a intenção de mostrar uma realidade desejada

                                                                                                                                              
58 Carta do Governador de Pernambuco Félix José Machado ao Rei sobre as transações comerciais entre
os homens de negócio do Recife e os senhores de engenho, Pernambuco 12-07-1713. Arquivo Histórico
Ultramarino, Pernambuco, caixa 14, papéis avulsos [ LAPEH – UFPE ].
59Carta do Governador de Pernambuco Félix José Machado ao Rei sobre as transações comerciais entre
os homens de negócio do Recife e os senhores de engenho, Pernambuco 19-09-1713. Arquivo Histórico
Ultramarino, Pernambuco, caixa 14, papéis avulsos [ LAPEH – UFPE ].
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neste momento tão difícil vivido pela Capitania, que tantos lucros fornecera à Coroa

portuguesa. Contudo, não era bem essa a real situação que o governador informara.

Podemos dizer que tal abundância não existia já que os clamores sobre a falta de

dinheiro e de gêneros comestíveis continuavam a aparecer na documentação enviada ao

Rei por outros governadores que sucederam Félix Joseph de Machado. Em 1716 o

“negócio” de Pernambuco se encontrava “empatado” segundo Dom João de Lencastre,

devido ao fato de que o dinheiro que existia era enviado para a Bahia para pagar

“acertos de demandas” e para comprar “gêneros que ali não há”60. Mais tarde, em 1719,

havia notícias de um requerimento efetuado na “Câmara da Cidade de Olinda e Recife

acerca do clamor que padeciam aqueles povos pela falta de gêneros comestíveis (...) que

vão deste Reino, não porque deixem de chegar em abundância ao porto do Recife mas

pelo descaminho que tem”. Na verdade, aqueles que vendiam esses produtos cobravam

um preço exorbitante por eles e muitos “os comerciam para Angola e Rio de Janeiro por

cuja razão estão os povos em comum padecendo muito”61.

Portanto, podemos concluir que existia de fato uma certa abundância de

mantimentos em Pernambuco, mas que não eram produzidos na Capitania e que

tampouco atendiam às necessidades de seus moradores. Esses mantimentos estavam

alcançando um preço mais vantajoso no Rio de Janeiro, já que de lá poderiam seguir

para a região das Minas, e por isso os mercadores estavam cobrando por eles valores

que os moradores de Pernambuco não podiam despender. Os mantimentos também

poderiam seguir para Angola, já que o tráfico negreiro tornara-se um negócio ainda

mais vantajoso em um momento em que eram necessários mais “mineiros” para

trabalhar nas catas do ouro. Por outro lado, o dinheiro arrecadado com a venda de

víveres para o Rio de Janeiro, muitas vezes pago em ouro, era enviado à Bahia, para que

de lá viessem os mantimentos necessários para o abastecimento interno de Pernambuco.

Novamente a troca de posições na dinâmica colonial demonstra os lugares que

no século XVIII ocupavam as principais capitanias da América portuguesa. Neste início

do “século do ouro”, a Bahia fornecia mantimentos para Pernambuco, que também os

recebia de Portugal. Contudo, como vimos, parte desses víveres era vendida pelos

                                                
60 Carta de D. João V para o Governador de Pernambuco sobre a falta que há de dinheiro naquela
Capitania por cujo respeito se acha o negócio dela tão empatado, Lisboa 20-02-1716. Arquivo Histórico
Ultramarino Códice 258, folha 99 [ LAPEH – UFPE ].
61 Carta de D. João V para o Governador de Pernambuco sobre informar no requerimento da Fazenda
da cidade de Olinda e Recife acerca do clamor que padecia aqueles povos pela falta de gêneros
comestíveis, Lisboa 22-03-1719. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 258, folha 113v [ LAPEH –
UFPE ].
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mercadores para o Rio de Janeiro, o qual também dependia de um comércio intenso de

escravos, muitas vezes desviado das plantações de açúcar para as minas de ouro.

Em geral, segundo João Fragoso e Manolo Florentino, os responsáveis por tais

atividades buscaram constituir neste mundo colonial uma economia estruturada a partir

da reprodução de uma hierarquia, construída a partir das relações escravistas. Assim,

pelo fato de apresentar como fundamento a constante recriação da diferenciação social,

a “empresa escravista (...) não poderia estar completamente à mercê das flutuações do

mercado internacional (...). Daí (...) a incessante busca de mecanismos por parte da

empresa para se expandir em meio às conjunturas desfavoráveis – seja incrementando o

volume físico da produção, seja através da adoção de novos produtos-reis –, já que deste

movimento dependia a manutenção do poder”62. Ao pesquisar este interesse hierárquico

dos colonos em particular, Fragoso atestou que o processo de reprodução da economia

na América portuguesa “tinha certa autonomia frente à metrópole”, não estando

“subjugada às conjunturas do mercado internacional”. Todavia, o autor não deixou de

afirmar que a economia colonial era constituída por “traços estruturais mais amplos”,

os quais incluíam as características de “escravista” e “exportadora”. Ao mesmo tempo, a

existência de outras formas de produção e de um “mercado interno” permitia a essa

mesma economia colonial “uma dinâmica interna e particular” que ultrapassava os

esquemas explicativos até então existentes na historiografia63.

Mas, a partir da análise das fontes temos buscado demonstrar que existe um

sentido diverso para as idéias presentes neste debate historiográfico sobre a economia e

a sociedade coloniais. Assim, consideramos que a idéia de “mercado interno” também

constitui um esquema explicativo, já que, ao investigarmos os dados obtidos na

documentação segundo o conceito de “comércio local”, tal como elaborado por Karl

Polanyi e apresentado anteriormente em nosso estudo64, obtivemos uma margem ainda

mais abrangente para compreender o caráter de multiplicidade que envolvia este mundo.

Tal multiplicidade por vezes indicava uma mudança nos contextos,

influenciando as alterações na engrenagem do mundo ultramarino com relação à

posição de suas peças principais. A mudança de posições ocasionada pelo ouro

incomodou sobremaneira alguns contemporâneos entre meados do XVII e o início do

                                                
62 João Fragoso e Manolo Florentino, O Arcaísmo como projeto: Mercado Atlântico, Sociedade Agrária e
Elite Mercantil no Rio de Janeiro c. 1790 – c.1840. Rio de Janeiro: Diadorim, 1993, p. 29.
63 João Luís Fragoso, Homens de grossa acentura: Acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio
de Janeiro 1790 – 1830. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998, p.25.
64 Cf. no Capítulo I – Os Conceitos e os Lugares  o item “A história comparada e o Império Português”.
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XVIII, os quais passaram a escrever a respeito dessa situação, tendo em vista o resgate

da importância do açúcar, um produto que já fora o motor da colonização. Podemos

notar as mudanças ocorridas no interesse de Portugal para com as suas regiões coloniais,

as quais culminaram nessa mudança das engrenagens do mundo ultramarino, a partir da

análise das intervenções políticas em certos aspectos econômicos vigentes. Foram esses

aspectos que indicaram o início da troca de papéis entre São Paulo e Pernambuco.
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As “peças” fundamentais da colonização

Em 1616 o Sargento-mor do Estado do Brasil Diogo de Campos Moreno

escreveu códices ilustrados com mapas e informações sobre todas as Capitanias

pertencentes ao mesmo Estado, excluídas as “Capitanias de Baixo”, já que a recém

criada Repartição do Sul em 1608 pertencia à alçada de outro Governador. Ao discorrer

sobre aquelas conquistas indicou, além das riquezas que produziam, os “bens dos

vassalos deste Estado”, os quais incluíam “engenhos, canaviais, roças ou sementeiras,

gados, lenhas, escravos que são o fundamento (...) sem os quais não há que tratar em

fazendas ou rendas do Brasil”. Para o Sargento-mor, a falta de escravos naquelas terras

seria “a mais considerável porque dela depende o remédio de todas as outras”65.

Com tais palavras, este documento datado dos anos iniciais do século XVII

demonstra o papel fundamental que a escravidão representava para o mundo colonial.

Os significados das relações de dominação entre seres humanos na era moderna e na

colonização do Novo Mundo eram muitas vezes controversos, no que dizia respeito

tanto às atitudes cotidianas entre senhor e escravo, quanto à legislação régia elaborada

para regulamentar tal situação, ao menos para o território português na América. Assim,

acreditamos que a análise de certos aspectos econômicos e sociais que envolviam a

escravidão, tanto de africanos como de indígenas, é essencial para nortear a própria

existência da América portuguesa. A partir desta afirmação, obtemos um elemento

inicialmente em comum no desvendamento dos lugares de Pernambuco e de São Paulo

na dinâmica do Império ultramarino português, já que ambas as regiões foram marcadas

pela existência de escravos. Contudo, os contextos e atribuições específicos existentes

não só para as regiões aqui estudadas, como temos afirmado até o momento, mas

também com relação às características dos diferentes povos subjugados, indicam as

inúmeras imbricações decorrentes da construção histórica do “Brasil Colônia”.

Assim, Diogo de Campos Moreno apontou desde logo em seus escritos algumas

diferenças essenciais entre o trato com os indígenas e a questão econômica relacionada

aos africanos. Para ele os escravos destinados à América “hão de ser de Guiné vindos

das Conquistas, ou comércios de Etiópia, ou hão de ser da própria terra (...) os escravos

de Guiné (...) se compram caros por causa dos muitos (...) direitos que deles se pagam

                                                
65 Diogo de Campos Moreno, Livro que dá razão do Estado do Brasil ( fac-similar ). Edição
Comemorativa do V centenário do nascimento de Pedro Álvares Cabral, Rio de Janeiro: 1968. Os mapas
que constituem o Atlas do Livro foram elaborados por João Teixeira Albernaz, cosmógrafo real.
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em Angola”. Quanto aos índios, segundo o Sargento-Mor, os padres “fazem serviço”

dos mesmos, sem fornecer “ajuda aos leigos (...) daqui resultam grandes queixas contra

os Religiosos [ porque ] estão os índios (...) tão pouco práticos [da] obediência e logo se

vão ao mato donde fazem (...) abomináveis vivendas (...) todavia os buscam seus

donos”66. Das palavras acima transcritas, podemos verificar uma diferença essencial

relacionada à forma de tratamento dispensado por Diogo de Campos Moreno aos

africanos, considerados enquanto simples mercadorias, e aos indígenas, estes tomados

como sendo inaptos ao trabalho necessário aos colonos, por influência dos jesuítas.

Duas idéias que faziam parte da compreensão dos contemporâneos acerca do assunto, e

que se perpetuaram durante muito tempo nos estudos sobre o período.

 Nesse sentido, Stuart Schwartz contribuiu para desmistificar certas imagens das

principais características relacionadas ao trabalho indígena, tendo em vista sua atuação

inicial nas lavouras de cana-de-açúcar do Nordeste. Segundo o autor, a escravização dos

índios realizada para o plantio e beneficiamento da cana “revelaram-se etapa transitória

no desenvolvimento da indústria açucareira”. Os africanos que os substituiriam ao

findar o século XVI eram “mercadoria de um rentável ramo do comércio atlântico”,

mais viáveis ao tipo de economia mercantil que se desenvolvera na região. Contudo, “a

escravização dos aborígines definhou devido às percepções e limitações culturais de

índios e europeus, à suscetibilidade dos nativos às doenças do Velho Mundo e ao curso

dos eventos históricos”67. Em São Paulo, ao contrário, a situação existente favoreceu a

escolha dos indígenas enquanto principais “ferramentas” de trabalho agrícola, primeiro

devido às características deste trabalho, mais voltadas aos costumes policultores do

“gentio”, e segundo devido aos altos preços impostos aos “tapanhunos”, como eram

conhecidos os africanos no Planalto, com os quais seus moradores não podiam arcar.

Ainda segundo Schwartz, os povos indígenas mais numerosos eram os da

família lingüística tupi-guarani, os quais podiam ser encontrados em grande parte do

litoral, desde o Maranhão até São Vicente. O principal grupo tupi na região em que

                                                
66 Idem. Desde a primeira década do século XVII, já se notava entre os contemporâneos um “empenho
dos moradores com os homens de negócios a respeito da falta de escravos que por tão subidos preços se
vendem”. Ao mesmo tempo, o “ouro de São Vicente” também foi citado por Diogo de Campos Moreno.
Ambas as questões nos levam a pensar sobre o fato de que o desenvolvimento da economia colonial
durante todo o seiscentismo incluiu duas diretrizes, as quais no início do século seguinte se
transformariam em direcionadores dos interesses econômicos vigentes. Assim, apesar das diferentes
conjunturas existentes em momentos separados por 100 anos, não podemos deixar de lembrar que no
princípio do setecentismo os interesses econômicos estavam relacionados respectivamente com a falta de
escravos para as lavouras de açúcar e com as modificações que as descobertas das Minas provocaram.
67 Stuart B. Schwartz, Segredos internos – Engenhos e escravos na sociedade colonial 1550 - 1835. São
Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 40.
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estava concentrada a maior parte da lavoura canavieira era formado pelos tupinambás,

mas ainda havia a existência de tupiniquins, aimorés e outras tribos que se espalhavam

pelo interior. Os tupinambás destacavam-se entre as pretensões escravistas dos

colonizadores já que sua economia era basicamente de subsistência, mas os cultivos

eram diversificados: feijão, milho, tubérculos, abóbora e principalmente mandioca,

havendo poucas trocas de gêneros alimentícios com outras aldeias. Entre eles não havia

preocupação com a existência de lucro, “no sentido europeu da palavra”, o que

surpreendia de forma freqüente os europeus68. Outra questão apresentada pelo autor e

relacionada às diferenças culturais entre índios e portugueses, era a divisão sexual do

trabalho: “aos homens cabia o pesado trabalho de abrir clareiras derrubando as árvores

maiores (...) As mulheres da aldeia encarregavam-se do plantio, da colheita e da

preparação dos alimentos”. Dessa forma, os diferentes pontos de vista de portugueses e

indígenas “com respeito à natureza e aos objetivos do trabalho e da produção

encontram-se subjacentes à mudança no relacionamento entre eles, e contribuem para

explicar a história subseqüente dos indígenas no regime de grande lavoura” 69.

Antes de iniciarmos uma discussão sobre a substituição do índio pelo africano

no trabalho dos engenhos, é interessante indicarmos algumas informações sobre a larga

utilização dos povos gentílicos nas plantações do Planalto de Piratininga. Segundo John

Monteiro, “até certo ponto, os paulistas adaptaram a suas lavouras uma organização de

trabalho característica das sociedades indígenas assaltadas por eles próprios na sua

busca de cativos”. Ou seja, de acordo com o autor, havia uma presença constante de

mulheres nas atividades agrícolas, liberando os homens “para outras funções

especializadas, como o transporte e o sertanismo”70, o que facilitava de certo modo a

adaptação das populações aborígines ao necessário trabalho de cultivo de mantimentos

praticado em São Paulo. Apesar da aparente tranqüilidade nas mudanças ocorridas com

a escravidão de povos que durante muito tempo foram os únicos habitantes desta terra,

os diversos conflitos que envolveram colonos, jesuítas, funcionários régios, bem como

os próprios índios, demonstram que a construção econômica e social daquela sociedade

foi conturbada, tal como nas regiões onde imperou a escravidão africana.

                                                
68 Idem, p. 42. Na verdade, esse comportamento poderia ser explicado também pelo fato de que “o litoral
brasileiro era um habitat que facilitava [ a ausência de interesse pelo ganho e o ritmo descontínuo da
produção ] (...) pois era possível obter um suprimento alimentício adequado sem esforços extraordinários.
Havia caça em abundância, inúmeras plantas e insetos comestíveis, deliciosos crustáceos no mar e nos
rios, e a mandioca, vegetal admirável, nutria o organismo e  demandava poucos cuidados após o plantio”.
69 Ibid.
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Contudo, havia uma diferença essencial nas relações entre índios, negros e

europeus baseada no fato de que a escravidão indígena, muito ao contrário da africana,

estava proibida na América portuguesa desde 1570, exceto para os indivíduos que

fossem aprisionados através da “guerra justa”. Esta exceção constituiu regra para que as

expedições apresadoras dos moradores de São Paulo fossem legitimadas, o que não

deixou de promover discussões entre vereadores e oficiais régios na Câmara.

Por exemplo, em 1583 uma provisão de Felipe I de Portugal, II de Espanha, foi

lida aos vereadores indicando que não eram desconhecidos os subterfúgios utilizados

para a escravização indiscriminada de índios. Segundo o documento, Felipe I dizia ter

sido “informado [ da ] muita devassidão acerca dos resgates que vão fazer com os

gentios do sertão da dita Capitania (...) sem minha licença nem eu ser sabedor de sua ida

por irem escondidamente (sic)”71. Dois anos depois, um requerimento feito pelos

oficiais ao Capitão Jerônimo Leitão, portador da provisão real citada acima, apresentava

o ponto de vista daqueles povoadores, preocupados com o problema da

grande necessidade em que esta terra está (...) por causa dos moradores (...) não terem

escravaria do gentio (...) como tiveram e com que sempre se serviram e isto por razão de

muitas doenças e enfermidades (...) de que são mortas nesta capitania de seis anos a esta

parte mais de duas mil pessoas digo peças de escravos com as quais esta terra era

enobrecida e os moradores se sustentavam (...) de que pagavam dízimos a Deus e a Sua

Majestade (...) e a terra vai em tanta diminuição que já se não acha mantimento a

comprar (...) tudo por causa de os moradores não terem escravaria com que plantar e

beneficiar suas fazendas (...) pela qual razão requeremos ao senhor capitão da parte de

Deus e de Sua majestade que sua mercê com a gente desta dita Capitania faça guerra

campal aos índios nomeados carijós os quais a tem muitos anos merecida por terem

mortos ( sic ) de quarenta anos a esta parte mais de cento e quarenta homens brancos

(...) inimigos desses nossos índios tupiniquins nossos amigos aos quais cada dia dão

guerra e eles nos pedem os socorramos (...) tudo para os roubar e comer carne humana72.

                                                                                                                                              
70 John Manuel Monteiro, Negros da terra – Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo:
Companhia das letras, 1994., p. 118.
71 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. I, pp. 204 e 205.
72 Idem, pp. 475 a 477. Outro pedido realizado neste requerimento dizia respeito a uma solicitação para
que Jerônimo Leitão não consentisse “que os do Rio de Janeiro (...) entrem no nosso sertão (...) a levarem
o gentio dele para o dito Rio como (...) levaram a pouco tempo”. Apesar de acreditarmos na idéia de que
não havia concorrência entre o comércio intracolonial, ao menos até o incremento das atividades
auríferas, sabemos que certos atritos entre as Capitanias eram comuns, principalmente quando havia
interferência nas atividades econômicas causando prejuízos, como no caso da querela dos preços no
comércio entre Santos e São Paulo. Dessa forma, as reclamações dos vereadores, nesta questão específica
sobre a existência de expedições advindas do Rio de Janeiro para prear indígenas, constituíam parte de
um movimento pela defesa dos interesses dos produtores da vila de São Paulo. Por isso, pedia-se a
proibição de tal atividade porque os habitantes do Planalto consideravam tais indígenas como sendo seus,
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Este requerimento contém elementos essenciais para que possamos compreender

as principais características que envolviam o apresamento e a escravidão indígena na

região do Planalto de Piratininga. Assim, de acordo com o documento acima transcrito,

a principal razão que movia os povoadores da vila de São Paulo às extensas jornadas em

busca do gentio era a necessidade de braços para trabalhar nas lavouras, a fim de se

sustentarem, obterem ganhos e de pagarem os dízimos devidos. Esta era uma razão

deveras importante para tentar convencer o Rei da necessidade dos cativos indígenas

para a economia da região. Além disso, como já dito, as doenças trazidas do Velho

Mundo dizimavam essa população, a qual deveria ser substituída para que não houvesse

prejuízo aos produtores. Por fim, a “guerra justa” era utilizada para que fossem

permitidas as incursões, justificada pela índole inimiga dos carijós, que além de terem

matado homens brancos, atacavam os tupiniquins, considerados “amigos”, e comiam

carne humana, uma das maiores abominações existentes para os europeus.

Os argumentos apresentados convenceram ao Capitão Jerônimo Leitão sobre a

necessidade em realizar aquela “guerra justa” contra os carijós. Na sua resposta ao

requerimento feito pelos oficiais, ele pedia “que suas mercês se ajuntem em um dos

lugares onde é costume para (...) tratarmos sobre as coisas desta guerra”73. Na primeira

metade do século XVII este motivo foi utilizado diversas vezes para a realização de

expedições ao sertão, mas não sem a existência de conflitos. Logo, a “guerra justa” não

seria mais considerada legitimadora da escravidão indígena na legislação sobre o

assunto74. Antes disso, em 1587 havia a notícia de que um grupo de indígenas estava

“vindo do sertão desta Capitania pelo caminho de paz e pela sua vontade para povoar a

terra (...) os ditos oficiais responderam que o dito gentio ainda não era chegado e que

tinham por informação que (...) como viesse em paz e livre (...) não consentisse que

nenhuma pessoa tomasse nenhum”. Mesmo com tal proibição, o Capitão Jerônimo

Leitão, o qual promovera a guerra contra os carijós no sertão, participava aos vereadores

                                                                                                                                              
pelo fato de habitarem os sertões da sua Capitania e se os moradores do Rio de Janeiro continuassem a
realizar expedições, poderia ocorrer uma diminuição da disponibilidade de peças para o trabalho na vila.
73 Ibid., p. 278.
74 Em 1635 ainda encontramos menções à realização de “guerras” ao gentio, porém elas eram
consideradas pelos oficiais da Câmara “contra a lei de Sua Majestade (...) pelo que mandamos e
ordenamos que nenhuma pessoa de qualquer qualidade que seja vá ao sertão com pena de se haver por
traidor à Coroa Real”. As penas variavam entre o pagamento de duzentos cruzados “para as guerras da
Bahia”, em uma alusão às invasões holandesas no Nordeste, além do confisco de fazenda para o erário
régio. É interessante notar que muitos destes vereadores participavam das expedições, mas no exercício
de seus cargos, eram outras as atitudes que deveriam tomar para não contrariar as determinações régias. A
palavra “guerra” seria novamente utilizada de forma válida na legislação a partir dos conflitos deflagrados
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que “tinha assentado e capitulado (...) que todo o gentio que descesse do sertão (...)

qualquer que fosse (...) o havia de repartir com os moradores da dita Capitania”75.

Todas as alterações e violências impostas ao cotidiano daqueles povos não

ficaram sem reação, já que em 1602 muitos grupos começaram a demonstrar a intenção

“de se levantar contra nós”, enquanto outros tantos já cativos “fugiam para o sertão”76

ou eram resgatados por suas tribos de origem. Devido aos perigos e ameaças de invasão

daqueles “índios inimigos” na vila de São Paulo, no ano seguinte foi ordenado pelo

Ouvidor da Capitania de São Vicente “que ninguém fosse ao sertão sob grandes penas

(...) porquanto é contra a lei de Sua Majestade”. Além disso, tribos hostis estavam “a

porta e não sabemos o que farão e pode fugir o gentio”77. Aqueles que ainda estavam

sob o jugo dos povoadores demonstravam sua contrariedade e rebeldia não aceitando

ordens daqueles que os mandavam “ao caminho do mar sem lhes pagar seus trabalhos”,

ameaçando-os de morte “por serem perseguidos” e estarem “desenquietos”78 ( sic ).

Membros da Igreja também não demoraram a interferir na questão da

desobediência à proibição da escravidão indígena. Em 1609 “fora publicada uma

excomunhão dizendo que haviam por excomungados todos aqueles que foram ao sertão

e eram vindos dele (...) e que (...) pusessem nas aldeias [ administradas pelos padres

jesuítas ] todo o gentio que haviam trazido do dito sertão”79. Este era o início de uma

                                                                                                                                              
com a “Guerra dos Bárbaros”, intensificada em meados do XVII. Vide Registro Geral da Câmara
Municipal de São Paulo. São Paulo: Prefeitura Municipal,vol. I, p. 501.
75 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. I, pp. 328 a 330.
76 Ibid., vol. II, p. 105 e 113. Alguns moradores da vila saíam em busca dos fugitivos, mas dependendo do
caminho que tomavam, eles corriam sérios riscos já que “lhes poderia suceder matarem-nos ( sic )”. Por
isso, certa vez um grupo de homens da vila foi destinado a “recolher os brancos” que tinham ido procurar
índios fugidos na direção do “rio Anhembi abaixo”, porque era necessário “os tirar de algum perigo”.
77 Ibid., p. 125.
78 Ibid., p. 184. Estes índios estavam ameaçando de morte ao seu capitão João Soares, já que “o não
queriam ali na sua aldeia”. Os aldeamentos eram considerados como sendo de “Sua Majestade”, e estes
capitães ficavam responsáveis em ordenar e organizar os trabalhos que os indígenas realizavam para os
moradores da vila. Segundo as leis régias, os índios deveriam ser remunerados por estes serviços a
terceiros, o que era raro de acontecer, por isso existiam as queixas citadas.
79 Ibid., p. 243. É interessante notar que as exceções que poderiam ser aplicadas no caso de, por exemplo,
uma permissão para que os índios constassem de inventários caracterizando-os enquanto propriedade, ou
seja, escravos, por vezes confundiam algumas pessoas interessadas. Neste mesmo ano de 1609 a viúva de
Belchior Carneiro dizia que “lhe trouxeram do sertão certas peças do gentio da terra da entrada em que foi
meu marido (...) por mandado do Provedor Diogo de Quadros a descobrimento de ouro e prata e [ por ]
ela suplicante ser informada de como as ditas peças são forras e libertas pela lei nova de Sua Majestade e
por ela ser mulher não entender nem saber [ as ] ditas leis pede ela suplicante a Vossa Senhoria lhe dê o
desengano e a clareza se será bem deitar as ditas peças forras no inventário”. A primeira resposta do
Governador Geral, para quem a súplica foi feita, era a de que “não se podem lançar em partilhas
nenhumas peças por serem forras”. Contudo, ao ser informado, a partir de diversos pareceres, incluso o de
um “juiz dos índios” da vila, sobre o fato de que “não há outra fazenda que aos órfãos lhe possa ficar”,
além de ter sido notificado sobre ser “uso e costume darem partilhas de peças forras aos órfãos para seu
sustento e serviço e não para se venderem”, o governador resolveu mandar “lançar-se em inventário como
forros que são os índios de que esta petição trata”. O termo “forro” foi utilizado constantemente para
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querela que seria recrudescida com a expulsão dos jesuítas da vila de São Paulo por

mais de dez anos. Em 1617 eram novamente citados os “graves excessos que se tem

cometido nos resgates do sertão contra o serviço de Deus e de Sua Majestade sem temor

da lei e proibições”. A partir de então, o poder régio também passou a deliberar sobre o

assunto, considerando a matéria “de grandíssimo castigo”, segundo palavras do

Governador Geral Dom Luís de Souza. Felipe II também reforçou suas proibições.

Em 1621, o Rei enviou uma nova provisão à Capitania de São Vicente dizendo

que após ter sido “informado dos modos ilícitos com que nas partes do Brasil se cativam

os gentios delas e dos grandes inconvenientes que disso resultavam (...) mandei minha

provisão passada em cinco de junho de 1605 que em nenhum caso se pudessem os ditos

gentios cativar e por lei feita em trinta de julho de 1609 os declarei a todos por livres

conforme o direito do se nascimento natural (...) e as pessoas que deles se servirem lhes

pagarão seu trabalho”80. Mesmo com a insistência real em relembrar as leis já

promulgadas contra a escravidão do gentio, alguns moradores de São Paulo continuaram

indo “ao sertão contra a ordem de sua Majestade e do Governador Geral desse Estado”.

Para tal desobediência, a punição passou a ser, a partir de 1623, “pena de vinte mil réis

(...) e degredo para a Fortaleza do Rio Grande”81, mas nada conseguia impedir as

expedições ao sertão, já que de seus frutos dependia toda a economia do Planalto.

A partir de certo momento, os apelos dos habitantes de São Paulo foram, de

certa forma, ouvidos, apesar de continuarem a vigorar as leis proibitivas da escravidão

indígena. No mesmo ano de 1623, o Governador Geral Diogo de Mendonça Furtado

mandou “passar (...) perdão aos homens que foram ao sertão”, além de ter enviada uma

provisão à Câmara da vila no ano seguinte informando que “havendo respeito ao muito

que convém que as aldeias desta vila de São Paulo se reformem de índios pela grande

falta que deles há hei por bem que todos os moradores daquela vila que forem ao sertão

paguem o quinto das peças que trouxerem”82. Neste caso específico, as aldeias de “Sua

Magestade” precisavam de índios, por isso, sem citar a questão das proibições, o

Governador ordenou que aqueles que trouxessem gentio do sertão entregassem a quinta

                                                                                                                                              
definir a situação ambígua dos indígenas, os quais eram considerados como propriedade, mas não podiam
ser vendidos. Tendo em vista essa diferença, os contemporâneos interessados afirmavam que os “forros”
não eram escravos. Contudo, é certo que esse termo valia apenas no papel, já que situação cotidiana dos
aborígines era a de uma real escravidão. Para mais informações vide “Inventário e testamento de Belchior
Carneiro - vila de São Paulo ( 1609 )”. Inventários e testamentos, op. cit., vol. 2, pp. 162 a 165.
80 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit., vol. I, p. 247, 335 e 336.
81 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. III, p. 29.
82 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit., vol. I, pp. 449 e 450.
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parte desses frutos de suas expedições. Assim, as ambigüidades relacionadas às decisões

administrativas e de justiça a respeito da escravização indígena eram constantes.

O outro lado da questão também pode ser constatado na leitura da documentação

da Câmara, já que em 1627 foi requisitada a prisão de Antônio Raposo Tavares e de

Paulo do Amaral “por serem amotinadores deste povo e mandarem alevantar a gente

para irem ao sertão não podendo”83. Os sertanistas não foram presos, mas os oficiais

confiscaram a pólvora e o chumbo que eles tinham em mãos. As amotinações nas quais

ambos se envolveram evidenciou o fato de que as alterações da vila estavam apenas por

começar. Tendo em vista as constantes intromissões dos jesuítas com relação ao

apresamento indígena, os moradores da vila queixaram-se em 1629 “que os reverendos

padres da Companhia se assenhoravam ( sic ) das ditas aldeias (...) porquanto os gentios

das aldeias estão obrigados servir a este povo pagando-lhes seu trabalho como é

costume”84. Esta era a versão dos moradores da vila quanto aos atritos existentes, mas,

na verdade, sabemos que dificilmente os índios recebiam por seu trabalho.

O problema maior residia no fato de que os padres acolhiam os índios fugidos

em suas aldeias e incentivavam a que eles não obedecessem outras ordens que não

fossem as dos próprios jesuítas. Por outro lado, estes mesmos padres utilizavam o gentio

para serviços próprios, o que alimentava ainda mais as tensões. A versão dos padres da

Companhia de Jesus sobre a atuação dos moradores de São Paulo com relação aos

índios é constatada a partir de um testemunho datado de 1632. Este constitui parte da

“legenda negra”, já citada e elaborada pelos jesuítas a fim de oferecer informações sobre

as atrocidades cometidas pelos “portugueses de São Paulo”. Segundo Francisco

Vasques Trujillo, Provincial da Companhia, os sertanistas “assolavam e destruíam” as

Reduções “usando com todos extraordinárias crueldades queimando vivos os velhos e

velhas que não podiam caminhar no seu passo” além de profanarem “ornamentos

sagrados”. Segundo ainda o Provincial, o Governador da parte da América espanhola

referente ao Paraguai, Dom Luís Céspedes Xeria, ao invés de “reprimir e castigar aos

ditos portugueses (...) antes os favorece”, já que entrara a “este governo por via de São

Paulo acompanhado por eles”. Devido a tantos abusos, era necessário avisar ao

                                                
83 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. III, p. 281.
84 Idem, vol. IV, pp. 32 e 33. A desobediência dos índios, influenciada pelos jesuítas, foi novamente
relatada nesta petição do povo da vila de São Paulo, e o capitão dos índios Manuel João Branco foi
notificado para acompanhar os oficiais até a aldeia de Marueri a fim de fazer “o gentio lhe obedecer”.
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soberano espanhol para que providências cabíveis fossem tomadas por parte da justiça

secular a fim de punir os “cruéis e desalmados”85 portugueses de São Paulo.

Nesse sentido, é interessante notar que em outro documento, também realizado

por parte dos espanhóis à Coroa castelhana, as descrições sobre a existência de

“crueldades” estão relacionadas às ações dos índios. No “Compendio Historial de la

Jornada del Brasil, y sucessos de ella...”, escrita na primeira metade do século XVII, o

autor, um soldado que serviu na guerra de restauração da Bahia em 1625 contra os

holandeses, apresentou uma “descrição da terra e da gente do Brasil”. Ao informar

sobre seus “moradores”, afirmou serem “avessos às leis dos homens” além de

procederem contra seus inimigos com muita “força e crueldade”. Estes foram

denominados enquanto tapuias, os quais faziam “banquetes (...) com carne humana”; os

carijós, por sua vez, teriam “mais inclinação à vida política”86. Mas, como vimos, nos

documentos da Câmara de São Paulo os mesmo carijós eram considerados

antropófagos, por isso fora solicitada uma permissão para a “guerra justa” contra eles.

As informações desencontradas sobre as características dos vários povos

indígenas existentes indicam a falta de conhecimento dos contemporâneos sobre a

diversidade de culturas que antes de serem compreendidas, estavam sendo dizimadas.

Na verdade, o que importava, tanto para o autor do “Compêndio Historial” quanto para

todos os colonos, era a atuação dos índios enquanto “mãos para cultivar”. Assim, o

problema das “guerras contínuas” com os indígenas e as mortes causadas em grande

parte daqueles povos, estava relacionada apenas com uma preocupação pela falta “de

homens que trabalhem os campos”87. A visão dos religiosos sobre a questão indígena

                                                
85 “Testimónio de una información hecha por el Provincial de la Compañia de Jesus em el Paraguay
Francisco Vasques Trujillo sobre los excessos cometidos por los portugueses de San Pablo del Brasil em
las reduciones de índios, y pueblos de aquella província – sacado del original que quedó em proceso
contra D. Luís Céspedes Xéria – declaran 7 indivíduos – La Plata 02 de marzo de 1632”. In Anais do
Museu Paulista, São Paulo: Tomo 2, 1925. pp. 286 a 288. Para o Provincial, os padres estavam apenas
cumprindo ordens reais “agregando toda aquela numerosa gentilidade ao grêmio da Santa Igreja”, e tudo
o que recebiam em troca era “cólera e gritaria”, maus tratos e perigo de vida por parte dos sertanistas.
86 Compêndio Historial de la Jornada Del Brasil, y sucessos de ella. Donde se dá cuenta de como ganó el
Rebelde holandês la ciudad Del Salvador y Bahia de todos los Sanctos y de su restauración por las
armas de España (...) em el año 1625 (...) por Don Juan de Valencia y Gusmán natural de Salamanca que
fué serviendo a SM em ella de soldado particular y que se hállo em todo que pasó. Academia de Ciências
de Lisboa, MSS 382 – “Miscelânia”, fólios 1 a 75.
87 Idem. Em conjunto com a descrição dos sucessos ocorridos na Bahia e as informações sobre os
“naturais” que habitavam aquelas paragens, o soldado dedicou algumas páginas de seu relato para
apresentar a abundância de produtos e as várias possibilidades econômicas existentes na terra. Assim,
segundo Don Juan de Valencia y Gusmán, os campos eram amenos e cheios de árvores, “há grande
quantidade de laranjas, limões, limas, cidras (...) bananas, (...) abacaxis, (...) papaias (...) melões e
melancias como os de Espanha”. O produto principal, a cana-de-açúcar, não deixou de ser citado,
lembrando que participava de seus ganhos “toda Espanha em grande abundância”. Pau-brasil, jacarandá,
âmbar e pedras preciosas também foram mencionados, levando o autor a concluir que “se olharmos os



192

diferia daquela apresentada pelos leigos no sentido de que, depois de catequizado, o

gentio era considerado de forma mais humana. Contudo, os mesmos povos indígenas

não deixavam de ser utilizados pelos religiosos - e pela Coroa - no trabalho agrícola, na

manutenção dos caminhos e no carregamento de produtos entre as Capitanias.

 Essa utilização da mão-de-obra indígena realizada pelos padres de forma

indiscriminada e em prejuízo dos produtores coloniais, já que além de monopolizarem

os índios aldeados, eles recolhiam os fugitivos e excomungavam os sertanistas,

culminou em uma atitude drástica levada a cabo por homens como Paulo do Amaral e

Antônio Raposo Tavares, entre outros. No ano de 1634, o “excesso temerário e

exortação com que [ estes homens ] haviam procedido contra os padres da Companhia

(...) tendo-os de cerco largo tempo [ na aldeia de Marueri ] quebrando-lhe as portas de

seu recolhimento profanando a Igreja e as coisas sagradas a que acresce veementemente

suspeitas de que o intuito principal dos ditos oficiais é cativar os índios por serem a isto

acostumados” foi relatado por parte da coroa espanhola. Assim, “não consentindo que

de presente nem de futuro [ os padres ] sejam perturbados (...) mandarei proceder contra

[ os responsáveis ] todas as penas cíveis e crimes que merecerem”. Apesar de tantas

ameaças, os envolvidos nas querelas foram absolvidos88. Na verdade, acreditamos que

os interesses dos colonos relacionados à escravidão indígena eram, no final das contas,

corroborados pelo poder régio de uma maneira geral. Isto porque as punições eram raras

e já que, como a petição do “povo” de São Paulo informara ainda em 1585, sem os

índios a economia da região estaria arruinada e os dízimos não poderiam ser pagos.

Enfim, as desavenças entre padres e sertanistas continuaram e culminaram na

resolução do “povo e câmara (...) que dentro em seis dias [ os jesuítas ] despejassem

esta vila e se recolhessem ao colégio do Rio de Janeiro para a segurança de suas vidas

honras e fazendas”. Esta intimação, realizada em julho de 1640, e cumprida pelos

padres, foi revogada apenas treze anos depois, quando da restituição dos mesmos na vila

de São Paulo89. Apesar das desavenças e da expulsão dos padres, alguns anos antes dos

                                                                                                                                              
bens que a natureza deu ao Brasil, dificilmente em todas as províncias do (...) mundo (...) encontraremos
terra mais afortunada”. As semelhanças com as descrições efetuadas pelos cronistas quinhentistas indicam
que em cem anos as primeiras impressões daqueles que visitavam a América portuguesa pouco haviam
diferido, bem como as imagens perpetuadas na Europa a respeito das Conquistas no Novo Mundo.
88 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit., vol. I, cf. pp. 485 a 507.
89 Vide respectivamente Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. V, p. 25 e Registro
Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit., vol. II, p. 376. Para que o retorno dos padres da
Companhia de Jesus fosse definitivamente aceito pelo povo de São Paulo, algumas condições precisaram
ser impostas. Entre as mais importantes, destacamos: não pedir perdas, danos e despesas da “chamada
expulsão”, não recolher e amparar índios que fugissem dos sítios dos moradores e não publicarem o breve
que diziam ter “de Sua Santidade sobre a liberdade do gentio”. Como podemos perceber, estas cláusulas
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meados do século XVII, segundo John Monteiro, os jesuítas de outras localidades,

“evidentemente contando com o apoio de poderosas forças nas colônias e nas

metrópoles, obtiveram, através de canais legais, êxito na sua contra-ofensiva” às

expedições apresadoras que rumavam para as Reduções localizadas ao sul da colônia e

na América espanhola. Além disso, “as expedições de apresamento passaram a enfrentar

distâncias maiores, terrenos inóspitos e o desafio de outros grupos indígenas”. Dessa

forma, “as vicissitudes nas condições de oferta de cativos índios, as quais mudaram

radicalmente após 1640, também influenciaram profundamente a composição da

população trabalhadora (...) Nota-se que, nessa altura, alguns produtores (...) já tinham

iniciado a transição para a escravidão negra, transferindo recursos acumulados na

exploração do trabalho indígena para a compra de ‘tapanhunos’ ”90.

Até o final do período contemplado em nossa pesquisa, encontramos na

documentação outros momentos favoráveis ao incremento do apresamento indígena, tal

como a já citada “Guerra dos Bárbaros”. Durante o período entre 1651 e 1704, ela

caracterizou “uma série heterogênea de conflitos que foram o resultado de diversas

situações criadas ao longo da segunda metade do século XVII, no quadro das

transformações do desenvolvimento do mundo colonial”91. De qualquer maneira, a

atuação dos sertanistas de São Paulo para “oprimir o ímpeto e rompimento do gentio

bárbaro” obtendo “por cativos ao dito gentio rebelde vencido na dita guerra”92 indica

que a escravidão indígena continuou de forma abrangente em meio às atividades

econômicas do Planalto. A partir da década de 1660, e devido às guerras nos sertões

nordestinos, a legislação régia voltou a tratar da regulamentação das expedições

apresadoras e da própria escravidão indígena93, a qual, como vimos, havia sido abolida

                                                                                                                                              
estavam relacionadas com os principais motivos das discórdias entre as partes. Para mais informações,
consultar as Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VI, pp. 24 e 25.
90 John Manuel Monteiro, Negros da terra, op. cit., pp. 75, 76, 118 e 119.
91 Pedro Puntoni, A Guerra dos Bárbaros – Povos indígenas e a colonização do sertão nordeste do
Brasil, 1650 – 1720. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós Graduação em História Social
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1998, p. 5.
92 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VI, pp. 79 e 80.
93 Cf. István Jancsó ( coord. ), Cronologia de História do Brasil Colonial ( 1500 – 1831 ). São Paulo:
Departamento de História / FFLCH – USP, 1994, pp. 107 e 125. Em 1658 o Governador Geral do Estado
do Brasil Francisco Barreto escreveu uma carta indicando a necessidade de “castigar a insolência com que
os bárbaros costumam descer ao recôncavo”. Devido ao “pouco uso que a infantaria aqui tem de pelejar
com os bárbaros o que suposto entendi que só a experiência dos sertanistas dessa Capitania [ de São
Vicente ] poderá vencer as dificuldades (...) já que do sertão tenham provado mais avantajadamente ( sic )
e haja melhor opinião de sua experiência”. Dessa forma, assim que conquistassem aquele “gentio”
poderiam servir-se deles como escravos “sem nenhum escrúpulo”. Para o Governador, “a maior glória
que essa Capitania pode ter de serem os moradores de São Paulo os que vem livrar aos da Bahia: e este
serviço há de Sua Majestade remunerar”. Para nós, este constitui um dos indícios que seriam cada vez
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desde o ano de 1570. Ao findar o século XVII, novas modificações nas deliberações

reais indicaram a concessão da administração dos índios aos moradores do Brasil, sob

certas condições que incluíam o pagamento, de fato, pelo trabalho indígena94.

As modificações advindas com as descobertas das minas auríferas nessa mesma

época acentuaram o incremento de africanos na mão-de-obra utilizada no Planalto. Em

1703 foi publicado um bando “para que se não dêem aos Paulistas, e Minas, mais que

duzentos negros cada ano”95. Esta atitude, como veremos, estava relacionada com uma

tentativa régia para salvaguardar as plantações de cana e o fabrico do açúcar. Outras

razões para esta coibição do número de escravos por proprietário em São Paulo foram

apresentadas dois anos depois. Segundo o procurador da Câmara do ano de 1705, a

“primeira razão [ era ] o exorbitante preço por que os vendem (...) [ os ] atravessadores

delas comprando-as, em segunda e terceira mão em Santos e no Rio de Janeiro com

prejuízo desses moradores”. A segunda razão apontada estava relacionada aos prejuízos

causados no erário régio, assim, “as somas de dinheiro procedidas de tais vendas de

negros se levam, ou em ouro que poderá ser em pó, com prejuízo dos quintos reais, ou

em dinheiro (...) pondo esta República em termos de ficar destituída de todo o dinheiro”.

Uma terceira razão ainda envolvia o risco desses escravos trazerem bexigas96.

Portanto, foi devido às transformações econômicas e sociais advindas com o

ouro das Gerais, bem como a partir das modificações no contexto histórico que envolvia

o apresamento indígena, que os paulistas passaram a utilizar-se mais constantemente do

braço africano para os trabalhos com a cata nas minas ou com o cultivo agrícola. De

                                                                                                                                              
mais utilizados pelos leitores dessa documentação na construção da imagem dos bandeirantes. Cf.
Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit., vol. 2, pp. 506 e 507.
94 Como exemplo da aplicação dessas leis na realidade vivida na vila, podemos citar que em 1700 os
oficiais da Câmara chamaram o procurador geral dos índios Izidoro Tinoco de Sá para que “ele ajustasse
o que se deveria pagar aos índios” pelo carregamento de mercadorias enviadas a Santos. Foi decidido que
deveria ser pago quatro patacas de ida e de volta para cada índio, sendo que “se lhe dará sempre o
sustento”. Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VII, pp. 545 e 546.
95 “Carta para D. Álvaro da Silveira e Albuquerque governador do Rio de Janeiro sobre a lei dos negros
que se hão de vender aos Paulistas, e remessa que se faz da farinha que pediu o Provedor, etc.”. In
Documentos Históricos, vol. XI da série e IX dos documentos da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro:
Biblioteca Nacional, p. 308. Podemos notar como a quantidade de escravos africanos havia aumentado
sobremaneira na vila, a partir do momento em que tomamos conhecimento a respeito da “queixa geral que
havia que nenhum negro escravo estivesse com loja aberta ou tenda, de qualquer ofício (...) e sejam seus
senhores obrigados a recolhê-los para suas casas” existente em 1704. É interessante notar que neste
mesmo requerimento do procurador da Câmara, pedia-se “por ser bem comum deste povo se taxasse o
aluguel dos Índios por preço moderado para a vila de Santos (...) por livrar das exorbitâncias com que se
hão os ditos índios em seus aluguéis sem se atender ao ajusta que fez com o Capitão mor dos índios
Izidoro Tinoco de Sá”. Certamente, em sua nova posição finalmente respeitada pelos sertanistas, os
indígenas consideravam que o valor de quatro patacas por viagem não era justo, e, por isso, eles mesmos
estavam impondo o seu próprio preço, indicando a radical mudança ocorrida na sua condição com o início
daquele novo século. Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VIII, pp. 61 e 62.



195

forma diversa, a transição entre a escravidão indígena e a africana fora realizada ainda

no quinhentismo naquelas regiões onde imperava o cultivo em larga escala da cana e a

fabricação do açúcar. Alguns motivos que explicam o breve período de tempo no qual

vigorou a escravidão indígena na região Nordeste, já foram citados, entre eles as

diversas percepções e limitações culturais dos índios, a suscetibilidade dos mesmos às

doenças européias e o curso dos eventos históricos. Segundo Stuart Schwartz,

considerar este momento de escravidão indígena nos engenhos enquanto “simplesmente

um preâmbulo do que estava para suceder, é contar apenas uma parte da história”97.

Para o autor, “na transição do trabalho indígena para o africano [ ocorrida na

região Nordeste ], podemos notar o reflexo das atitudes, percepções e realidades que

acabaram por fundamentar o regime do engenho durante toda a sua história

subseqüente”. Dessa forma, apesar da lei de 1570 proibir a escravidão indígena, havia a

permissão para que os cativos fossem adquiridos pelos portugueses através do resgate

no escambo efetuado com tribos em guerra entre si, porque a captura de inimigos era

comum nas hostilidades entre os diferentes grupos indígenas. Além disso, também havia

a alternativa dos colonizadores utilizarem a “guerra justa” para este fim. Contudo, por

exemplo, segundo Schwartz as “moléstias epidêmicas” dizimaram quase a totalidade

dos índios dos engenhos de Ilhéus no ano de 1582, o que fez com que com os trabalhos

no fabrico do açúcar fossem interrompidos por cinco meses devido à falta de braços.

Ademais da questão das inúmeras mortes pelas doenças européias, alguns problemas

relacionados à “adoção de padrões culturais compatíveis com as suscetibilidades

religiosas e sociais dos colonizadores” pelos índios e com a sua “iniciação no regime da

agricultura de exportação em grande escala”98, contribuíram para a transição relativa ao

emprego de africano nos canaviais e engenhos já no final do século XVI.

Tal transição “ocorreu aos poucos” e “ao longo de aproximadamente meio

século (...) essa mudança dependeu parcialmente da percepção dos portugueses quanto

às habilidades relativas de africanos e indígenas. Uma longa experiência com a

escravidão negra na península ibérica, intensificada durante a expansão da indústria

açucareira no Atlântico familiarizara os portugueses com os africanos e suas aptidões.

Em fins do século XVI, sua habilidade em dominar as técnicas do fabrico do açúcar na

                                                                                                                                              
96Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VIII, pp. 93 e 94.
97 Stuart Schwartz, Segredos Internos, op. cit., p. 57.
98 Idem, cf. pp. 57 a 59 e 63.
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Madeira e em São Tomé já havia impressionado os portugueses”99. Por outro lado, para

Manolo Florentino, “os indígenas revelaram-se escassos para o atendimento do projeto

agroexportador”. Contudo, a substituição de índios por africanos nos trabalhos dos

engenhos não ocorreu somente devido ao fato de que o gentio não se adaptou à lavoura

de cana do Nordeste, tampouco pela oposição jesuítica ao seu cativeiro. Segundo

Florentino, “o tráfico atlântico, um dos setores mais rentáveis do comércio colonial,

determinaria não a escravidão em geral, mas sim a escravidão africana no Brasil”100.

Bem estabelecidos em seu forte de Arguim, ao norte do Rio Senegal, os lusos fizeram

da Alta Guiné o mais importante núcleo de obtenção de escravos antes do século XVII.

Os seqüestros [ eram ] executados por pequenos grupos de europeus armados, que de

surpresa atacavam as comunidades costeiras (...) Apesar disso, já estava completamente

estabelecido o modelo de intercâmbio entre euroamericanos e africanos que predominou

por toda a época do tráfico para a América: constituíam verdadeiros enclaves litorâneos,

onde, a partir de alianças políticas, comerciais e militares com as autoridades nativas,

trocavam-se manufaturados europeus ou tabaco e aguardente americanos por cativos

(...) Com [ a segunda metade do ] século XVII, (...)  –  quando se desenvolveram os

complexos açucareiros da Bahia e do Caribe (...) a Alta Guiné (...) logo perdeu (...)

posição (...) sendo seu lugar imediatamente ocupado pela Baixa Guiné (...) e pela região

congo-angolana (...) Aí as guerras entre os pequenos reinos passaram a ser uma

constante (...) Um novo incremento da economia americana, agora no século XVIII,

teve por conseqüências tanto a intensificação da competição entre traficantes de diversas

nações (...) quanto a maior interiorização das fontes de produção de escravos101.

A quantidade de escravos retirados do continente africano todos os anos, e

destinados à América portuguesa ou ao próprio Reino, “é coisa surpreendente de ver”.

Todavia, o cálculo apresentado por Pierre Verger para a vinda de africanos à Bahia no

ano de 1600 é considerado não muito importante na sua opinião: pouco mais do que

                                                
99 Ibid., p. 68.
100 Manolo Florentino, Em Costas Negras – Uma história do tráfico de escravos entre a África e o Rio de
Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, pp. 71 a 73. Florentino, citando Fernando Novais e a
obra Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial ( 1777 – 1808 ) [ São Paulo: Hucitec, 1993, p.
105 ], afirmou que com o tráfico “a acumulação gerada no comércio de africanos (...) fluía para a
metrópole (...) esse talvez seja o segredo da melhor ‘adaptação’ do negro à lavoura (...) escravista.
Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana, e não o
contrário”. Contudo, o autor de Em costas Negras concluiu que apesar do tráfico atlântico assumir um
papel determinante para a ocorrência da escravidão africana na América Portuguesa, isto “não (...)
significa (...) necessariamente (...) que as flutuações da demanda por africanos passassem a ser ditadas
pela oferta dos mesmos”. Além disso, ainda segundo Manolo Florentino, “apesar do envolvimento
africano no circuito atlântico assumir, no modelo de Novais, aspectos estruturais, nada se explicita sobre a
dinâmica africana desse envolvimento”, o que indica a importância dos estudos sobre a história da África.
101 Idem, pp. 84 a 89.
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7.000 almas102. Na verdade, se comparado ao número final de escravos que

desembarcaram em portos brasileiros entre os séculos XVI e XIX, aproximadamente

4.000.000, bem como ao número de africanos que foram trazidos ao Rio de Janeiro em

1795, os quais somavam 10.640103, a cifra citada para o início do século XVII não deixa

de ser significativa. As condições históricas existentes no limiar do quinhentismo, as

quais sofreram alterações consideráveis quase duzentos anos depois, indicam que o

volume do tráfico naquela época importava um comércio que já era de grande escala.

As características de tal comércio não deixaram de ser atrativas a outras

potências européias no século XVII, com destaque para a atuação da Holanda tanto para

a conquista da principal zona produtora de açúcar do Estado do Brasil, Pernambuco,

quanto para a conquista da região fornecedora de um montante significativo de braços

para trabalhar nas lavouras de cana, Angola. Dessa forma, “em razão da interdição feita

pelos holandeses aos portugueses” em portos africanos a partir de 1641, os lusos foram

autorizados pelos batavos, sob certas condições, de comerciar escravos em apenas

quatro localidades pertencentes à Costa da Mina. Apesar do controle estrangeiro sob o

fornecimento de africanos ter prejudicado o tráfico realizado por Portugal, ao menos até

a expulsão dos holandeses de Luanda em 1648, tal situação favoreceu os comerciantes

da Bahia, já que os de Lisboa ficaram impedidos de negociar naqueles portos com suas

mercadorias da Europa. Desse modo, o tabaco baiano era utilizado no tráfico, o que

causou uma “viva oposição de interesses”104 entre colonos e reinóis.

Até que a situação de empecilho do tráfico holandês fosse resolvida para os

portugueses em meados do século XVII, já vimos que a atuação dos batavos na

conquista de Pernambuco nem sempre foi positiva para os seus intentos. Dessa forma,

antes da importante conquista realizada em África, “a guerra empreendida pelos

holandeses no período 1630/1635 desorganizou completamente a vida na colônia.

                                                
102 Pierre Verger, Flux et Reflux de la traite des nègres entre le Golfe de Benin et Bahia de todos os
Santos du XVIIe au XIXe siècle. École Pratique des Hautes Études – Sorbonne, VI Section: Sciences
Économiques et Sociales, Paris: Mouton & Co, 1968, p. 8.
103 Manolo Florentino, Em costas Negras, op. cit., pp. 23 e 51. De acordo com a “Tabela 3 – Estimativas
do volume de escravos africanos desembarcados no porto do Rio de Janeiro, 1790 – 1830” elaborada pelo
autor, podemos ter uma idéia do montante de almas enviadas de um continente a outro durante esse
período do final do século XVIII e início do XIX. Assim, ao verificarmos o número de 45.390 africanos
desembarcados no Rio de Janeiro em 1830, podemos concordar com a idéia de que o montante de 7.000
escravos para a Bahia no ano de 1600 era, de fato, irrisório. Mesmo assim, devemos levar em conta as já
citadas condições históricas, as quais divergiam completamente entre os períodos mencionados.
104 Pierre Verger, op. cit., p. 10.
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Muitos negros aproveitaram a oportunidade para fugir”105. Ao mesmo tempo, alguns

índios que ainda residiam junto aos engenhos faziam alianças com os estrangeiros,

demonstrando sua atuação na luta por condições mais vantajosas, envolvendo interesses

que pouco se diferenciavam entre todos os que viviam a mesma situação de cativeiro.

Assim, em 1648, Marta e Maria, “gentio livre”, estavam em companhia dos holandeses

e haviam denunciado a Manuel da Cunha de Andrade. Este homem fez queixa ao

Conselho porque as índias, denominadas como sendo suas “escravas”, haviam

informado que ele “tinha fazenda e armas escondidas e por essa causa o prenderam (...)

e lhe tomaram tudo quanto tinha”. Assim, ambas eram “indignas da liberdade que

gozam, pois por seus procedimentos mereciam ser cativas e tratadas como tais”106.

A questão do tratamento dos senhores com relação aos seus escravos suscitou

diversos escritos de religiosos e leis promulgadas a fim de coibir os abusos107, e o fato

da menção do castigo das índias delatoras estar relacionado com o tratamento destinado

aos cativos, pode nos dar uma idéia sobre a qualidade daquela relação. Desde o

princípio do século XVII há menções na documentação régia a respeito do “mau

tratamento (...) dos escravos que servem nos engenhos”108. Algumas décadas depois, a

situação de violência indiscriminada contra os escravos continuava a mesma, já que em

1688 o Rei Dom Pedro II enviou uma carta ao Governador de Pernambuco dizendo que

                                                
105 José Antônio Gonçalves de Mello, Tempo dos Flamengos – Influência da ocupação holandesa na vida
e na cultura do norte do Brasil. 1O. Edição 1947, Rio de Janeiro: Topbooks, 2001, P. 185.
106 Petição inclusa por que Manuel da Cunha de Andrade morador em Pernambuco se queixa de duas
escravas suas que descobriram segredos aos holandeses, em muito dano seu, e estão dadas por livres na
Bahia, Lisboa 14-11-1648. Consulta de todas as conquistas e do serviço de parte, Arquivo Histórico
Ultramarino, códice 278, fl 203v [ LAPEH – UFPE ].
107 Como exemplo entre os vários religiosos que escreveram acerca do tratamento que deveria ser
aplicado aos escravos, podemos citar Jorge Benci e o seu Economia Cristã dos Senhores no Governo dos
Escravos, escrito em 1700. Vale lembrar que segundo o padre jesuíta, os castigos não deveriam ser
abolidos, já que “para trazer bem domados e disciplinados os escravos é necessário que o senhor lhes não
falte com o castigo”. Contudo Benci afirmava que a seu cargo estava “defender a causa dos escravos
contra os senhores que os maltratam”. Jorge Benci, Economia Cristã dos Senhores no Governo dos
Escravos. São Paulo: Editorial Grijalbo, 1977, p. 126.
108 Segundo uma carta de 30 de abril de 1606 ao Bispo D. Pedro de Castilho, Felipe II de Portugal dizia
ter sido “informado que nas partes do Brasil há grande falta de mantimentos (...) e que tudo isso procede
dos escravos que servem nos engenhos obrigados do mau tratamento que os senhores lhes fazem não lhes
dando o necessário para a sua sustentação”. Portanto, para sobreviver os escravos roubavam “gado,
galinhas, frutas e mais coisas que a terra costuma dar”. Segundo os informantes do rei, esta era a causa
pela qual havia falta de mantimentos nas regiões açucareiras. Para nós, este poderia ser um dos motivos
que contribuía para agravar o problema, já que essa questão foi discutida de forma minuciosa em itens
anteriores. Mas, importa neste momento entender que os maus tratos contra os escravos preocupavam a
coroa espanhola. Mesmo que os motivos fossem de ordem econômica, Felipe II cogitava a idéia de
“mandar por uma lei que todos os donos dos engenhos que tiverem escravos lhes dêem em cada semana
um dia livre para trabalharem para si que é o que sou informado que fazem alguns que melhor os tratam”.
Carta de El Rei ao Bispo D. Pedro de Castilho, tocante à informação que teve das partes do Brasil da
grande falta de mantimentos e se venderam por preços excessivos, e que tudo isto dos escravos que
servem nos engenhos obrigados do mau tratamento... Biblioteca d’Ajuda, códice 51-VII-15, f. 88.
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“por ser informado que muitos moradores dessa Capitania que têm escravos lhes dão

muito mau trato e os castigam com crueldade, o que não é lícito aos senhores dos tais

escravos porque só lhes podem dar aquele moderado castigo, que é permitido pelas

leis”. Dessa forma, o soberano ordenou na mesma carta que, “desejando evitar que os

pobres escravos padeçam sobre lhes faltar a liberdade, a tirania e a vingança de seus

senhores”, os proprietários que castigassem com crueldade seus escravos deveriam ser

obrigados a “vendê-los a pessoas que lhes dessem bom trato”. No ano de 1710, outra lei

foi novamente publicada a respeito do assunto pelo filho de Pedro II, o então Rei D.

João V, dessa vez ordenando que os senhores transgressores fossem castigados

“arbitrariamente”, sendo que os excessos seriam julgados pelo ouvidor geral109.

Mesmo com tais deliberações a favor dos “pobres escravos”, nos dizeres de

Pedro II, as leis pouco modificaram uma situação que era comum no trato entre os

senhores e seus cativos, as quais envolviam a violência e a intolerância. Nesse sentido, é

interessante notar as ambigüidades presentes nas considerações do Governador da

Capitania do Maranhão Francisco de Sá de Meneses em sua correspondência a respeito

de certos acontecimentos que envolviam índios e escravos africanos. Em cartas de 22 e

de 25 de abril de 1683 aos Capitães Mores Manuel da Costa e Baltazar Fernandes, o

Governador Francisco de Sá informava a respeito da chegada de “uma tropa que há um

mês mandei a descobrir as cabeceiras do Rio Guamá, por ter notícias de que ali estava

uma populosa aldeia de escravos fugidos do Maranhão e me trouxe 57 cabeças que

foram todas as que andavam naquele sítio, e todas descendentes de duas velhas que

vieram também com estas filharadas parecendo duas Evas”110.

                                                
109 Vide respectivamente “A respeito dos senhores e escravos devem fazer e praticar o que dispõem as
ordens seguintes – sobre se perguntar nas devassas gerais pelos senhores que castigarem cruelmente os
escravos - 1688” e “Sobre os senhores castigarem seus escravos moderadamente com as penas declaradas
- 1710”. In Informação Geral da Capitania de Pernambuco – 1749, Anais da Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. XXVIII, p. 193. Um documento importante sobre o assunto publicado
no ano de 1685, e que pode ter influenciado as decisões reais lusas transcritas acima, foi o Code Noir
escrito por Colbert para “uniformizar o conjunto das leis escravistas que vinham sendo elaboradas pelos
Conselhos soberanos das ilhas francesas, conferindo-lhes maior organicidade e sistematização”. Entre as
diversas normas existentes com relação às questões de religião, de uniões matrimoniais e do controle dos
escravos, os artigos 22, 23 e 24 tratavam do “governo doméstico dos escravos”, ou seja, das “obrigações
dos senhores para com os cativos”. A nosso ver, vale citar as medidas relativas à alimentação dos
escravos, as quais incluíam “dois potes e meio (...) de farinha (...) duas libras de carne salgada ou três
libras de peixe”. Ao mesmo tempo, também existiam artigos que previam “penas severas para os cativos
que infringissem” as deliberações relacionadas ao porte de arma, à venda de produtos nos mercados locais
sem autorização dos senhores e a realização de encontros entre escravos de diferentes propriedades”. Vide
Rafael de Bivar Marquese, Feitores do corpo, missionários da mente. História das idéias da
administração de escravos nas Américas, séc. XVII – XIX. Tese de doutorado apresentada ao Programa de
Pós Graduação em História Social da FFLCH – USP, 2001, pp. 31a 34.
110 Carta do Governador Francisco de Sá de Meneses ao Capitão-mor Manuel da Costa, dando-lhe os
parabéns de mais um neto, e a notícia de ter chegado a tropa que há um mês tinha mandado descobrir as
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Tais escravos haviam fugido de seus senhores “há quarenta anos (...) no tempo

da guerra do holandês” e seriam devolvidos aos herdeiros dos donos a quem pertenciam

as duas velhas que originaram a aldeia. Até que todos fossem identificados e enviados

de volta ao Maranhão, já que o Governador encontrava-se em Belém, os indígenas

foram divididos em grupos e entregues a determinadas pessoas para que trabalhassem

em suas roças em troca de mantimentos e cuidados, “o que faço porque não posso

sustentar tanta gente”. Dessa forma, ao invés de serem mantidos em certas galerias do

“Palácio” aonde vivia o Governador, “que são muito frias e não se podem nelas fazer

fogueiras”, ele resolveu ajudá-los a sua maneira, e afirmava: “se eles me merecem este

amor, não sei, mas sei que obro nisto como cristão e como bom governador”111.

As “atitudes cristãs” de Francisco de Sá de Meneses o levaram a decidir-se pela

realização do batizado de “quinze (...) crianças inocentes que não chegavam a sete anos

fui padrinho de todos e também me batizei a mim mesmo com lágrimas de alegria”. A

morte de uma dessas crianças, um de seus “afilhados”, ocasionou um enterro “com tal

ostentação como se fosse meu filho, por ser a jóia que o céu tomou e por que estes

índios vissem as honras que eu fazia aos que recebiam o santo batismo e o divulgassem

pelos sertões, entre a bárbara gentilidade que os habita”112. A mudança que o batismo

dos aborígines poderia provocar está clara, o que fazia com que eles fossem tratados de

forma mais humana, segundo as idéias da Igreja católica vigentes na época.

Para os africanos, o tratamento e as considerações eram muito diferentes. Da

mesma forma que os índios fugidos do Maranhão, alguns escravos negros que estavam

presos procuraram melhores condições de vida fugindo das galés existentes no mesmo

                                                                                                                                              
cabeceiras do Rio Guamá, por constar que ali estava uma populosa aldeia de escravos fugidos do
Maranhão. Belém, 22 de abril de 1683. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-V-44, folhas. 69v e 70. É
importante informar que a Capitania do Maranhão foi fundada em 1618 e o Estado do Maranhão e Grão
Pará criado em 1621, sendo que em 1652 houve uma breve separação administrativa entre as duas
regiões, quando o Maranhão foi anexado ao Estado do Brasil. Em 1654 foi restaurada a autonomia do
Estado do Maranhão tendo sido reunificado ao Pará. Mais tarde, em 1673, houve a transferência da sede
do Governo do Estado de São Luís para Belém. A união entre as duas regiões perdurou além do final do
período contemplado nesta pesquisa. Cf. István Jancsó ( orientador ), Cronologia de História do Brasil
colonial ( 1500 – 1831), op. cit., pp. 82,100 e 110.
111 Carta do governador Francisco de Sá de Meneses ao Capitão-mor Baltasar Fernandes, dando parte
de ter vários avisos, de que os estrangeiros infestavam as terras de S. A. (...) e que como teve agora
notícia de que eram falsos os avisos, mandou logo a tropa que constava de vinte soldados e cem índios
(...) a descobrir as cabeceiras do Rio Guamá e dar os referidos índios em uma Aldeia de Escravos
fugidos a seus senhores há quarenta anos. Belém, 25-04-1683. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-V-44,
folhas 70 a 71.
112 Idem. Ver também Carta do Governador Francisco de Sá de Meneses ao Padre Gonçalo de Veras,
tocante ao que obrou a tropa que mandou ao Guamá e se ter mandado batizar os filhos daqueles
escravos, tendo sido padrinho de todos eles, e ter falecido um dos afilhados ao qual fez um enterro
ostentoso para que eles vissem as honras que se faziam aos que recebiam o santo batismo (...). Belém, 1
de maio de 1683. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-V-44, folha 72v.
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Palácio acima citado, aonde o Governador morava. Segundo o relato de Francisco de Sá

de Meneses ao Capitão Loco-tenente Amaro Cardoso da Silveira, “estando todos com

grilhões (...) saíram por onde parecia impossível poder (...) caber sem ferros o mais

magro de todos. Aqui se entende que os mais destes (...) tem pacto explícito ou

implícito com o Diabo, a canalha é bem má Deus me livre dela”113.

As diferenças entre o tratamento destinado aos índios e aos negros refletem as

ambigüidades existentes nos escritos de contemporâneos, os quais, como Diogo de

Campos Moreno, consideravam os africanos enquanto mercadoria. Os indígenas, por

sua vez, eram mencionados enquanto forros e passíveis de cristianização, apesar de

também serem escravizados indiscriminadamente. Mas, para estes, havia a atenuante da

diferenciação de sua condição, promulgada pela própria legislação vigente. De qualquer

modo, a condição do cativeiro, no sentido da abrupta negação da liberdade imposta

tanto aos negros quanto aos índios, levava a reações semelhantes, como a das fugas.

No caso específico dos africanos, não podemos deixar de citar a “mais

importante comunidade quilombola do Brasil (...) Palmares (...). Localizado na Serra da

Barriga, sertão de Alagoas, ocupou uma área de cerca de 60 léguas” e pode ter abrigado

de seis a vinte mil escravos fugidos de engenhos na região Nordeste. Na sua história

consta desde a existência de escravidão dentro do próprio quilombo, até acontecimentos

que envolveram expedições repressivas malogradas e a captura de parentes do líder dos

quilombolas Ganga Zumba em 1678. Pressionado por estas prisões, um acordo firmado

entre este líder e o Governador de Pernambuco Aires de Souza e Castro “provocou

dissidências e fez surgir a liderança de Zumbi”. Enfim, após a ocorrência de

conspirações, re-escravizações de membros do quilombo, que haviam sido alforriados

no acordo citado, e o envenenamento do “rei” Ganga Zumba por “dissidentes” aliados

de Zumbi, o núcleo principal de Palmares foi massacrado pelos Paulistas em 1695114.

A questão da quebra do acordo firmado entre Aires de Souza e Castro e Ganga

Zumba, essencialmente com relação à re-escravização dos negros nascidos em

Palmares, aos quais haviam sido concedidas terras em Cucaú, no norte de Alagoas115,

resultou em uma discussão no âmbito judicial realizada na Colônia e no Reino. Assim,

                                                
113 Carta do Governador Francisco de Sá de Meneses ao Capitão Loco-tenente da Capitania do Caeté,
Amaro Cardoso da Silveira, tocante (...) a uns escravos terem fugido da prisão; e ao socorro de farinhas
que mandou ao Maranhão. Belém, 1 de maio de 1683. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-V-44, folhas 72-72v
114 Jacqueline Hermann, “Palmares”. In Ronaldo Vainfas ( direção ), Dicionário do Brasil Colonial
( 1500 – 1808 ), op. cit., p. 467-8. Para Jacqueline Hermann, este quilombo foi “objeto de inúmeros
livros, embora a documentação para seu estudo seja escassa”.
115 Idem, p. 468.
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como parte do processo em questão, a situação foi discutida em 1683 pelo Bispo da

Capitania de Pernambuco, o padre Manuel Fernandes, a quem foi pedido um parecer

sobre o assunto. Neste documento, podemos notar a tendência geralmente adotada por

parte da Igreja, ao considerar os alforriados enquanto “homens”, e não “peças”,

“cabeças” ou “escravos”, pelo fato de terem sido batizados e terem vivido como

“cristãos” durante o tempo em que permaneceram na aldeia de Cucaú. Assim, segundo

o bispo, “dada [ a ] liberdade e feitos Cristãos [ aos palmarinos da Aldeia de Cucaú ],

não se podiam cativar (...) Ademais que para serem tirados desta liberdade,

necessariamente havia isto de ser por sentença jurídica, porque a escravidão equipara-se

à morte, e a morte não se dá sem se ouvir o réu, e processar na forma de direito (...)

Nem o governador podia fazer este cativeiro sem dar conta a S.A.”116.

Além disso, de posse dos “papéis” que continham a proposta de Aires de Souza

e Castro a Ganga Zumba, e compilando algumas de suas cláusulas, Manoel Fernandes

havia constatado que não havia “condição alguma” para a liberdade dada a estes

“homens”.  Segundo ainda o Bispo de Pernambuco, o Governador Aires de Souza e

Castro apenas mencionava no acordo que seriam enviadas tropas contra aqueles que

continuassem “nos Palmares”. Quanto à acusação de que os alforriados da Aldeia de

Cucaú teriam tomado parte em ataques promovidos pelos ainda residentes nos Palmares

contra as tropas do governador, segundo o seu parecer esta notícia não tinha

fundamento, já que eram informações “extrajudiciais, em que cada um dá ou pode dar

notícias”117 sobre as quais não tinham certeza ou que podiam ser mal conhecidas.

O parecer do padre Manuel Fernandes, Bispo de Pernambuco, bem como as

atitudes do Governador da mesma Capitania Aires de Souza e Castro, também foram

analisadas em Lisboa. Segundo esta versão, oferecida por um leigo, provavelmente

algum conselheiro de nome Roque Monteiro Lamego, o governador justificava “todo o

procedimento que teve com os negros dos Palmares porque se aconselhou com todas

aquelas pessoas que o podiam aconselhar e seguiu o parecer que em todos foi

uniforme”. Além disso, a partir do momento em que o padre Manuel Fernandes afirmou

                                                
116 Parecer do Padre Manuel Fernandes, sobre os negros, que depois de virem de Palmares, se aldearam
no sítio chamado Cucaú pertencente à Capitania de Pernambuco. São Roque, 18 de janeiro de 1683.
Biblioteca d’Ajuda, códice 50-V-39, folhas 397 a 398. É interessante perceber que, para o bispo, se a
condição da escravidão equiparava-se à morte, esta idéia era considerada por ele apenas para explicitar a
situação daqueles que haviam conquistado a sua liberdade de forma jurídica, como era o caso dos negros
de Cucaú, mas a haviam perdido injustamente. Quanto aos outros milhares de africanos cativos na
colônia, eles eram escravos também, mas nem por isso a sua situação era considerada pelo religioso como
sendo de “morte”, o que reforça a questão das ambigüidades presentes nos discursos sobre a escravidão.
117 Idem.
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que “entre esta gente havia muita que ou por falta de idade, ou também pela muita idade

e doenças e pouco comércio com os dos Palmares e seus aliados, não entraram neste

crime”118 – do ataque contra as tropas – o conselheiro argumentava que

do papel que fez o Bispo de Pernambuco se mostra que ele não impugnou mais que o

cativeiro dos (...) inocentes que ou pela idade ou pelas ações não tiveram culpa.

Também, na minha opinião, não alteram estes papéis [ de Manuel Fernandes ] a

resolução que S. A. foi servido tomar nesta matéria (...) porque S. A. não foi servido

atender para a culpa dos réus quanto a liberdade e os mandou castigar pelos

merecimentos dela. E nestes termos ou tivessem os negros a culpa de Rebelião ou não,

isso se considerará pelo Juiz para na sentença que ou por eles ou contra eles proferir,

conforme as leis, e seguindo o (...) Alvará de S. A. que lhe deu forma nesta matéria.

Porém, como sobre este negócio de ser a Junta de Ministros, e todas da mais estimação,

entendo que todas devem ver estes papéis, vendo cada um os mais que lhe parecer

necessários para que a resolução de S. A. consiga (...) mais este acerto119.

A culpa dos réus no assalto contra as tropas do Governador decerto foi

considerada ao final do processo, já que sabemos o destino dos palmarinos alforriados: a

entrega dos mesmos para vários senhores da região culminando na sua re-escravização.

Também sabemos que apesar das diferenças existentes nos discursos e leis de época

acerca das condições de índios e africanos, é certo que ambos sofreram a mesma

privação de liberdade. Mesmo que neste momento não tenhamos discutido mais a fundo

a questão dos níveis de violência e de intolerância exercidos contra esses povos, talvez

com menor intensidade com relação aos índios – devido às próprias restrições existentes

na proibição de sua escravidão –, certas reações de insubordinação e de fuga eram

realizadas de uma maneira geral como forma de reagir àquela situação limite.

Ao mesmo tempo, e apesar das já citadas atenuantes com relação aos índios, o

desfecho dos acontecimentos relacionados tanto à Aldeia do Rio Guamá, quanto aos

palmarinos de Cucaú – levando-se em conta os contextos específicos de cada situação –

foi basicamente o mesmo, ou seja, a re-escravização dos que haviam fugido da

condição do cativeiro. Nesse sentido, a atuação dos funcionários régios, no caso os

Governadores de duas Capitanias que tornaram semelhantes os destinos de índios e

negros após certo período de fuga, indica a existência de uma concepção geral acerca do

assunto, qual seja, a legitimação da escravidão em qualquer situação vivenciada. Assim,

                                                
118 Ibid.
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mesmo com as tentativas, por vezes bem sucedidas, de melhorar suas condições de vida,

índios e negros sofreram durante séculos com os maus-tratos e as privações, de forma

acentuada no caso dos africanos pela sua própria caracterização enquanto mercadoria.

Acreditamos que certa alteração em tal situação pode ter ocorrido, ao menos na

região Nordeste, quando o envio dos navios negreiros passou a ser efetuado com menos

freqüência para aqueles portos, e também devido ao fato de que os preços dos africanos

aumentaram demasiadamente após o advento do ouro. Com as dificuldades impostas à

aquisição de novos escravos, as condições de vida teriam de sofrer certa melhora para

que as perdas não fossem vultuosas e não prejudicassem a economia da região. Neste

caso específico do trato com os escravos, bem como com relação à proibição do

cativeiro indígena reafirmada por tantos anos, as influências políticas nas deliberações

régias acerca da escravidão de modo geral, não foram obedecidas de forma satisfatória.

Esta semelhança entre as reações de colonos de diferentes regiões com relação às ordens

reais que diziam respeito à escravidão envolvia ao mesmo tempo um outro lado da

administração régia que alterava suas concepções de acordo com os interesses vigentes.

Assim, também para que possamos compreender as mudanças ocorridas na

dinâmica dos interesses de Portugal para com as diferentes regiões de suas Conquistas,

basta demonstrarmos os reflexos que algumas decisões presentes na documentação

apresentavam perante os seus interlocutores. A partir do momento em que ocorria uma

mudança no contexto vigente, as opiniões também se modificavam, e o que parecia

impossível de ser permitido, de repente passava a ser vantajoso e as leis promulgadas

anteriormente eram revogadas, ou as decisões modificadas. Estes casos podem ser

ilustrados nos episódios que envolveram o comércio de escravos da África para o Brasil,

a serem vendidos com preferência ora em Pernambuco, ora no Rio de Janeiro.  O

comércio de africanos envolveu mais diretamente uma mudança nos interesses reais,

sem que, contudo, a Coroa deixasse de considerar todos os lados da questão. Os

mesmos escravos constituíram o cerne de discussões mais abrangentes, que envolveram

os mercadores do ultramar e as localidades nas quais essas “peças” seriam vendidas.

As discussões descritas envolvem as já citadas mudanças de posições de São

Paulo e de Pernambuco nas engrenagens do funcionamento do mundo ultramarino.

Podemos notar esta tendência ainda no ano de 1679, ao menos por parte da Coroa

Portuguesa, já que neste ano, o ainda Príncipe D. Pedro II enviou uma carta ao

                                                                                                                                              
119 Ibid.
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Governador de Pernambuco Aires de Souza e Castro. A carta versava sobre uma

provisão passada “aos oficiais da Câmara da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro

(...) para que os navios que daquela Capitania forem buscar escravos ao Reino de

Angola (...) se lhes dessem preferência para partirem para a dita Capitania. E porque me

representaram que os mestres dos navios que dessa iam a Angola usando da preferência

com o suposto de fazerem viagem para a mesma Capitania industriosamente ( sic )

tomavam o porto dessa Capitania [ Pernambuco ] e o da Bahia causando grande

detrimento aos moradores do Rio de Janeiro e perda em suas fazendas”120.

Até então, ainda era a Capitania de Pernambuco quem fornecia os melhores

preços para a compra de escravos, e por isso, os mestres dos navios estavam desviando

os africanos que eram obrigados a vender no Rio de Janeiro. D. Pedro II atendera a um

pedido dos oficiais desta Capitania porque ao final do século XVII o Rio de Janeiro

estava com falta de escravos para as suas lavouras. A situação descrita estava prestes a

se modificar, já que os pedidos e apelos constantes sobre a falta de escravos passariam a

ser realizados pelos moradores e oficiais de Pernambuco. Era a descoberta do ouro que

estava mudando o foco dos interesses mercantis pelas diferentes regiões do Brasil. Vale

notar que os pedidos, tanto de uma como de outra Capitania, foram atendidos pela

Coroa em momentos diversos, através de tentativas para coibir as ilegalidades.

Antes de analisarmos essa mudança de papéis com relação à falta de escravos do

Rio de Janeiro para Pernambuco, vale discorrermos sobre o comércio corrente efetuado

entre Pernambuco e Angola nos anos de 1698 a 1701. Para isso, serão utilizadas notícias

advindas de uma correspondência trocada entre Luís César de Meneses, cunhado de

Dom João de Lencastre, governador Geral do Estado do Brasil de 1694 a 1702, e os

correspondentes de seus negócios em Lisboa, Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia121.

Luís César de Menezes assumiu o Governo de Angola em nove de novembro de

1697, após ter sido Governador da Capitania do Rio de Janeiro. A partir de suas ordens

e pontos de vista sobre as situações enfrentadas, podemos obter uma visão esclarecedora

sobre a mudança de políticas e posições econômicas na troca do açúcar pelo ouro ao

                                                
120 Livro Terceiro de Ordens Régias, 1679 – folha 38. Exemplar manuscrito compilado no século XIX e
encontrado no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano
121 Angola contou entre os anos de 1680 a 1810 com dez governadores que tiveram cargos equivalentes
no Brasil antes ou depois de assumir o posto em Luanda. Dom João de Lencastre também fora
Governador de Angola entre 1688 e 1691, e o filho de Luís César de Menezes, Rodrigo César de Menezes
entre 1733 e 1738, tendo sido também governador de São Paulo. Dessa forma, os vínculos políticos entre
Brasil e Angola eram ainda mais reforçados mediante o comércio de mercadorias, os quais foram
fortalecidos “por uma nova mercadoria vinda do Brasil: a cachaça”. Cf. Luís Felipe de Alencastro, O
trato dos viventes – formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 307.
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final do século XVII. Além disso, o recorrente comércio da aguardente efetuado pelo

Governador demonstra a abrangência desta bebida fora dos limites do Estado do Brasil.

Demonstra também uma questão a ser abordada em outro momento; a da atividade

comercial intensa dos altos funcionários régios e das implicações que ela acarretava.

Desde a escrita dos Diálogos das Grandezas do Brasil, já era conhecido um

recorrente comércio entre Angola e o Rio de Janeiro. O conteúdo dessas informações

prestadas em 1618, pouco difere daquele coletado na correspondência de Luís César de

Menezes quase cem anos depois.  Segundo Brandônio, “a Angola se mandam naus com

muitas fazendas, que de lá tornam carregadas de escravos, por que se comutam,

deixando grande proveito aos que nisto negociam; e ainda as naus, que para lá navegam

em direção do Reino, aportam na Capitania do Rio de Janeiro, aonde carregam de

farinhas, mantimento da terra, por ali se achar mais barata, a qual levam a vender a

Angola, a troco de escravos e de marfim que de lá trazem em muita quantidade”122.

O tráfico de escravos constituiu uma atividade econômica fundamental para o

funcionamento da estrutura mercantil das colônias, essencialmente aquela que constituía

a América portuguesa, já que cerca de 40% do contingente trazido para a América

durante todo o período do tráfico dirigiu-se ao Brasil123. Algumas diferenças que

podemos apontar entre o comércio de escravos realizado no início do século XVII, e o

mesmo tráfico de aproximadamente cem anos depois, já no início do século XVIII,

estão relacionadas com o montante de “peças” embarcadas, a freqüência das viagens, as

capitanias preferenciais de destino os objetos utilizados para a troca.

As mercadorias destinadas ao comércio com os chefes africanos foram principalmente

armas de fogo e tecidos, além de miçangas, pérolas, conchas e búzios, barras e manilhas

de cobre, espelhos, objetos de vidro, utensílios de ferro e pólvora. A geribita  -

aguardente de cana do Brasil – e o tabaco foram os últimos produtos a entrar nesse

processo, transformando-se na maior moeda para adquirir escravos no século XVIII124.

                                                
122 Ambrósio Fernandes Brandão, Diálogos das Grandezas do Brasil, op. cit., p. 135.
123 Vide Sheila de Castro Faria, “Tráfico Negreiro”. In Ronaldo Vainfas ( direção ), Dicionário do Brasil
colonial ( 1500 – 1808 ), op. cit., p. 553.
124 Idem. Foi procedente de Angola, sobretudo nos séculos XVII e XVIII, a maior parte dos escravos
encontrados no Brasil e os números de africanos enviados se tornaram ainda maiores após a expulsão dos
holandeses de Luanda em 1648. Segundo Faria, “calcula-se em oito meses o período entre a captura do
africano e seu embarque para a América. Até se amoldarem ao novo papel de escravos, decorriam mais
alguns meses, de sorte que quatro anos era o tempo para a ‘aclimatação’ do africano (...) Muitos morriam
antes mesmo de embarcar: em torno de 40% dos negros capturados no interior da África pereciam a
caminho do porto, e mais 10% a 12% na estada nos barracões costeiros”, pp. 555 e 556. Na viagem entre
a África e o Brasil esse número de mortos aumentava ainda mais, o que causava certo desapontamento
nos negociantes pretendiam vende-los, como veremos a seguir.
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Devido à importância que a aguardente demonstrou no processo de compra e

venda de escravos, dedicamos outro item deste estudo para analisar as mudanças na

política de restrição à produção dessa bebida no Estado do Brasil125. Contudo, o Brasil

não era o único fornecedor desse importante objeto de troca utilizado em Angola, já que

Luís César de Menezes informara em uma de suas cartas de 1698 ao seu procurador em

Lisboa, que havia carregado “aguardentes” da Ilha da Madeira. Mesmo com tal

concorrência, era para o Estado do Brasil que se destinava a maioria das “carregações”

de escravos, sendo que neste fim do século XVII ainda não havia distinção nem

preferência entre as Capitanias de destino para a venda das “cabeças”.

Na mesma carta escrita em 29 de janeiro de 1698, Luís César de Menezes

explicava a Joseph Pereira de Araújo a respeito do problema com as “distâncias dos

distritos” em Angola, as quais faziam com que “não se começassem a fazer os

pagamentos”, ou entregas, de “cabeças” senão “seis meses por diante por cuja causa não

sei se poderei fazer alguma remessa nestas frotas”. Neste momento, havia apenas a

possibilidade da vinda de 100 escravos do Loango [ reino que ficava acima de Luanda e

após o Congo ] e dizia o governador que “se viessem a tempo as remeterei a qualquer

das partes do Brasil”. Do mesmo “Brasil” também vinham as mercadorias com as quais

as negociações com os chefes africanos eram realizadas, já que, devido a pouca

quantidade de fazenda existente nas localidades próximas a Angola, dizia Luís César de

Menezes que “me será necessário valer dos portos do Brasil (...) com que precisamente

me há de ser necessário mandar vir algumas fazendas para continuar o negócio”126.

A pouca quantidade de “fazendas” compradas próximas a Angola vinham da

Índia, mas não tinham sido suficientes para serem trocadas por mais do que cem

escravos no Loango. Quando as “cabeças” chegassem, “poderão ir ainda a Pernambuco

ou Rio de Janeiro (...) e espero fazer remessas por todos os portos do Brasil”. Com estas

palavras, Luís César de Menezes estava demonstrando que no ano de 1698 não existiam

preferências de sua parte pela venda para uma ou outra Capitania devido à diferença de

preços ou a maior demanda de escravos. Tanto o açúcar quanto o ouro recém descoberto

ainda encontravam-se equilibrados quanto à sua produção e lucros oferecidos, mas essa

situação em breve se modificaria, conforme também demonstram as informações dessa

correspondência analisada. Todavia, uma das mudanças no que dizia respeito ao próprio

                                                
125 Vide no Capítulo IV – Intervenções e Conflitos o item “Os braços da Coroa em seus domínios”.
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tráfico negreiro, foi apontada em um “acrescentamento” da primeira carta citada e

enviada ao correspondente de Lisboa Joseph Pereira de Araújo.

A situação descrita em 30 de janeiro de 1698, dizia respeito aos altos valores que

os escravos estavam alcançando, já que “este gênero está hoje tão caro que qualquer

negro posto no Brasil custa mais de 40 cruzados porque se está dado por uma peça

dívidas que aqui valem (...) 30 cruzados com 7 cruzados de direitos, e 5 cruzados de

mantimentos do mar e terra”127. Com os gastos e as dificuldades aumentando, não era à

toa que a preferência de venda do tráfico negreiro iria se voltar em pouco tempo para

Rio de Janeiro, já que os pagamentos com ouro seriam preferidos ao açúcar.

Outro problema citado pelo Governador de Angola Luís César de Meneses em

uma carta escrita em 3 de outubro desse ano de 1698 ao capitão de um de seus navios,

dizia respeito à falta geral de mantimentos. Ao comentar a informação desse capitão, de

nome Ignácio Correia, sobre o Rio de Janeiro, dizia que “não foi só dessa terra a grande

falta de mantimentos, e frutos dela que Vossa Mercê me relata, porque nos mais portos

do Brasil se experimentou a própria, e nós aqui não menos, quererá Deus que estejam já

abundantes dos ditos mantimentos para que o negócio esteja mais florente”128.

É interessante pensarmos que a crise do abastecimento interno do Estado do

Brasil, verificado principalmente na documentação do Conselho Ultramarino nos

últimos decênios do século XVII, pôde também ser verificada em outras colônias. Para

compreendermos a crise de Angola, seria necessário analisarmos outros indícios

documentais que explicassem as mudanças na economia dessa região colonial de

Portugal na África, o que excede as pretensões deste estudo. Todavia, podemos inferir

que, ao menos para o Brasil, e segundo a consulta das cartas em questão, os anos entre o

final do século XVII e início do XVIII constituíram um momento de transição de

interesses econômicos da agricultura para a mineração, conciliados a certas epidemias e

secas que assolaram as economias locais de várias Capitanias. Toda a conjuntura

                                                                                                                                              
126 Registro de cartas comerciais escritas de Luanda - 1698. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
lata 72, pasta 8, folha 6.
127Registro de cartas comerciais escritas de Luanda - 1698. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
lata 72, pasta 8, folha 8.
128 Idem. Tendo em vista a falta geral de mantimentos informada por Luís César de Menezes para Angola
e apesar de estar vivenciando a mesma situação no Rio de Janeiro, o correspondente, e também capitão de
um de seus navios daquela Capitania, foi encarregado de enviar para Angola “quatro barris de azeite para
gasto de minha casa, e três ou quatro barricas de farinha, e um ou dois barris de manteiga”. Em outra
carta, pediu também “laranjas de que espero se não esqueça nem tampouco de me mandar em todas as
ocasiões, arroz e alguns doces bons para o gasto da minha casa”. Registro de cartas comerciais escritas
de Luanda - 1698. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, lata 72, pasta 8, folhas 18v / 19.
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estabelecida nessa virada de século contribuiu para o início do arrefecimento da política

econômica da Coroa, acompanhada das dificuldades materiais já mencionadas.

Por isso, essa mesma conjuntura apresentou reações que partiram dos colonos,

ora em defesa de seus interesses pessoais, ora na luta contra as arbitrariedades políticas

dos funcionários régios. Eram movimentos e rebeliões tais como a revolta de Beckman,

dos colonos do Maranhão contra o monopólio da Companhia Geral em 1684, e a Guerra

dos emboabas, na luta pela dominação política dos locais contra os reinóis nas Minas de

1709. Também podemos citar a Guerra dos Mascates em Olinda e Recife realizada no

mesmo ano e por motivos políticos semelhantes a dos emboabas, além da Revolta de

Felipe dos Santos na Vila Rica de 1720 contra o estabelecimento de casas de fundição,

apenas para citar algumas dessas contestações presentes no período citado.

Todos esses movimentos podem descrever, de uma maneira geral, um período de

descontentamento que os Reis portugueses D. Pedro II e seu filho D. João V tiveram de

enfrentar com o cuidado para equilibrarem a sua soberania e a “satisfação” de seus

vassalos, punindo de formas diferentes o que lhes parecia mais ou menos justo enquanto

reivindicação. Para esse importante momento de negociação e conflito, destinamos toda

uma análise a ser efetuada no próximo capítulo, enquanto contraponto aos “braços da

Coroa” nesses seus domínios que começavam a movimentar-se fora de suas mãos129.

Para compreendermos, neste momento, as influências políticas na área da

economia relacionada ao tráfico de escravos, devemos continuar a seguir as linhas das

cartas de Luís César de Menezes e acompanhar as mudanças ocorridas em seus

negócios no ultramar. Ainda nos referindo às cartas escritas no ano de 1698, podemos

notar que as quantidades de escravos “carregados” para o Brasil aumentaram em alguns

meses, já que de 100 “peças” citadas em janeiro, os números foram de 320 para outubro.

Além disso, o capitão Ignácio Correia deveria enviar neste mesmo navio que seguiu

para o Rio de Janeiro, 20 pipas de aguardente por “estarem cá bem reputadas”130.

No ano seguinte começaram as reclamações por parte dos moradores de

Pernambuco sobre a pouca quantidade de escravos enviada de Angola para aquela

Capitania. Na carta escrita ao mesmo capitão Ignácio Correia em fevereiro de 1699,

Luís César de Menezes informava que o próximo navio enviado ao Recife partiria

apenas em agosto, “para termos também tempo a serem as cabeças mais desejadas que

                                                
129 Os movimentos contestatórios citados também fazem parte das análises efetuadas no Capítulo IV –
Intervenções e Conflitos, e estão presentes no item “Os interesses dos colonos em jogo”.
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agora se não poderão queixar os moradores dessa cidade de que lhe não vão

bastantes”131. As dificuldades encontradas para o comércio de escravos em Pernambuco

começavam a dar mostras neste ano de 1699, já que a estratégia de esperar mais tempo

para enviar “cabeças”, contudo, em uma quantidade maior que o regularmente enviado

até então, servia para estimular as vendas e evitar as queixas.

 Apesar de enviar escravos tanto para o Recife quanto para o Rio de Janeiro, as

quantidades “carregadas” demonstram a concretização da mudança de interesses e a

troca de posições entre as regiões. Em carta de março de 1699, Luís César de Menezes

informava ao seu correspondente em Lisboa que enviara para o Rio de Janeiro dois

navios: um já citado que partira em outubro com 320 cabeças, e outro em dezembro

com 420 cabeças aproximadamente132. Para Pernambuco, o Governador mandara em

maio de 1698, apenas 96 cabeças, e para a Bahia outros 100 escravos africanos.

Podemos notar que a quantidade de escravos enviados nas carregações é

nitidamente diversa de uma para outra capitania. O Rio de Janeiro necessitava de uma

quantidade cada vez maior de africanos para trabalhar na extração do ouro das Minas,

tantos que até mesmo a mortandade de algumas “peças” nas viagens começava a

incomodar seus negociantes. Segundo uma correspondência trocada entre Luís César de

Meneses e Ignácio Correia, capitão de navio e correspondente no Rio de Janeiro, este

informou que de 144 peças “morreram no mar 28 (...) e que esta perda e semelhantes

que tenho experimentado são causadas do pouco cuidado que cá se tem com as ditas

cabeças (...) o que é muito pelo contrário (...) porque todas as armações que se remetem

se fazem a minha presença e custeiam em minha casa donde se tratam de tal sorte que se

admiram os moradores quando as vêem da boa disposição com que se embarcam e da

despesa que faço em o seu custeamento porque até galinhas lhe mando dar”.

Segundo Luís César de Menezes, o problema estava sendo causado pelo descaso

de alguns de seus mestres dos navios, e a solução seria “mandar um soldado com o que

agora remeto para na viagem se empregar todo em a cura” desses males. Mesmo com tal

mortandade, era grande a quantidade de escravos trazida principalmente para as Minas,

                                                                                                                                              
130 Registro de cartas comerciais escritas de Luanda - 1698. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
lata 72, pasta 8, folha 8.
131 Registro de cartas comerciais escritas de Luanda - 1699. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
lata 72, pasta 8, folha 33.
132 Idem.
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pois na carta escrita ao capitão, estava previsto o envio de 200 “cabeças” para Santos no

primeiro mês do ano de 1700, e de lá deveriam vir 150 caixas de marmelada133.

O navio que deveria vir para Pernambuco também fora destinado ao Rio de

Janeiro, mas o motivo estava relacionado ao fato de “o não acharem capaz nem com a

mareação para se expor a entrada desse Recife”, segundo informações prestadas pelo

próprio Governador de Angola ao seu correspondente em Pernambuco, Pascoal da Silva

Serqueira. Este, por sua vez, manifestara em carta “a falta que nesse Recife há de

escravos e que terão boa saída”, mas o próprio Luís César de Menezes apontava na

mesma carta os fatores que negavam a informação, já que “hoje só no Rio de Janeiro se

experimenta esta [ a boa saída dos escravos ] porque vale qualquer cabeça oitenta e cem

cruzados (...) e aí nem a metade disto dão”. Além disso, havia a questão desses “seus

moradores as não pagarem (...) porque não faltam outras partes donde as peçam e El Rei

me ordene os remeta como é ao dito Porto do Rio de Janeiro”134.

Desta vez, estava clara a preferência pelo envio de escravos ao Rio de Janeiro, a

partir do momento em que lá as peças valiam mais e eram pagas em ouro, enquanto que

em Pernambuco poucos pagamentos eram realizados pelos seus moradores. Mas a

informação mais importante era aquela relacionada com a ordem real para que os

escravos fossem enviados ao Rio de Janeiro, já que as Minas iniciavam uma produção

substancial de ouro que prometia lucros cada vez maiores. Mesmo assim, Luís César de

Menezes não deixou de enviar escravos a Pernambuco, já que de lá o açúcar continuava

a ser carregado nos navios. A outro correspondente seu em Lisboa, ele afirmou em

janeiro de 1700 que tinha “sentido as cabeças de Pernambuco dessem tão grande baixa

que me não incomodava remeter para o dito porto tudo o que desejava de que escreveu

Pascoal da Silva (...) porque lhe sou muito obrigado e nenhum dos meus procuradores

dos mais portos experimentei igual primor e correspondência como a sua”135.

                                                
133 Registro de cartas comerciais escritas de Luanda - 1699. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
lata 72, pasta 8, folhas 47 / 48v.
134 Registro de cartas comerciais escritas de Luanda - 1699. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
lata 72, pasta 8, folhas 50 / 50v. A preferência para o envio dos navios ao Rio de Janeiro pode ser
verificada em cartas provenientes de outras localidades como o Funchal. Em 1702 o Capitão Pedro de
Faria explicava a Francisco de Albuquerque Teles a respeito da mudança com relação aos ajustes que
havia feito anteriormente, já que ele recebera carta “em que me noticiam certo negócio por cuja razão me
convém vá ao Rio de Janeiro o dito navio”, apesar da vontade “de ir este navio à Bahia”. Carta de
Francisco de Albuquerque Teles a Pedro de Faria, pedindo que lhe informe se pode contar com o seu
navio para fazer viagem à Bahia. Resposta de Pedro de Faria em que diz que devido a ter carga para o
Rio não o pode levar para a Bahia. Funchal, 23-06-1702. Biblioteca d’Ajuda, códice 54-IX-46, n. 170.
135 Registro de cartas comerciais escritas de Luanda - 1700. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
lata 72, pasta 8, folha 54v.
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Nem o empenho do Governador em continuar o comércio de escravos com

Pernambuco foi suficiente para convencer “carregadores que quisessem ir, nem mandar

nele [ no patacho ] para esse Recife coisa alguma por causa da perda que

experimentaram todos em as cabeças e do pouco valor que nele tinham”. Esta

explicação, escrita em 1700 ao procurador de Pernambuco Pascoal da Silva Serqueira,

foi amenizada por Luís César de Menezes quando afirmou que “se não pela baixa em

que deram as cabeças nesse Porto e alta em o Rio de Janeiro para onde tenho mandado

três patachos (...) daqui até setembro determino mandar dois navios para esse porto”136.

No ano seguinte a situação pouco se modificara, e estava se tornando cada vez

mais difícil conseguir carga para Pernambuco, “porque como os carregadores

experimentaram sempre perda em suas carregações em esse porto por mais que quis

mandar navio para ele o não pude conseguir por falta de carga”. Mesmo que o preço do

açúcar estivesse em alta, os senhores de engenho queriam pagar pelos escravos um valor

antigo que não estava mais em uso nas negociações. Segundo Luís César de Menezes,

“não é crível que [ os senhores de engenho ] estão vendendo seus açúcares pelo que

nunca imaginaram, queiram comprar as cabeças valendo aqui dobrado, do que algum

dia valiam pelo mesmo que antigamente aí o faziam, e mais em ocasião em que no Rio

de Janeiro se experimentam tão grandes interesses nelas”137.

As notícias sobre “a nova do muito ouro que a esperança promete este ano nas

minas pelo aumento que os moradores dessa praça terão de cabedais”, fornecida ainda

em julho de 1701, indicavam os rumos que a política da Coroa com relação ao tráfico

iria tomar. As ordens para que fossem enviadas cada vez mais “cabeças” para o Rio de

Janeiro, fizeram com que os vereadores de Pernambuco reclamassem ao próprio D.

Pedro II em 1703. Segundo a resposta do Rei aos apelos realizados,

Viu-se vossa carta (...) em que representais a grande falta que fazem aos moradores

dessa Capitania os negros de Angola por não irem daquele Reino a esse porto

                                                
136 Registro de cartas comerciais escritas de Luanda - 1700. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
lata 72, pasta 8, folhas 61v / 62. O pesar do governador pela situação vivenciada pelo seu correspondente
estava expressa na razão de seu descontentamento, segundo ele, “porque para nenhum dos mais
correspondentes que tenho desejo mais conveniências do que a Vossa Mercê”.
137 Registro de cartas comerciais escritas de Luanda - 1700. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
lata 72, pasta 8, folha 81v. Novamente, Luís César de Menezes deixava claro o seu pesar com relação à
situação vivenciada por Pernambuco, principalmente no que dizia respeito aos ganhos de seu
correspondente. Logo após expor a precária situação do comércio entre Luanda e o Recife, completou: “o
pesar que disso tenho é de que Vossa Mercê não conseguisse em este meu governo os interesses e
comissões que lhe desejo”. Ganhos consideráveis que certamente só eram possíveis enquanto Luís César
de Meneses fosse Governador de Angola devido às concessões e privilégios que detinha.
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embarcações com eles como costumavam pela conveniência que acham no maior preço

por que os vendem no Rio de Janeiro de que resultava ficarem as lavouras e engenhos

sem aquela utilidade que com os tais escravos podem produzir em grande prejuízo de

todo este povo por viverem todos da cultura das suas terras e fábricas dos seus

engenhos. Pedindo-me ordenasse ao governador de Angola fizesse despachar todos os

anos quatro navios de escravos para esse porto e pareceu-me dizer-vos que deverei usar

do meio de mandarem algumas embarcações dos moradores dessa praça a Angola com

cavalos e infantaria para lograrem a preferência como está concedido aos que os

conduzem para aquela Conquista e desta maneira terão muitos escravos para as suas

lavouras e engenhos138.

Para que os mercadores não fossem forçados a perder seus lucros tendo

obrigação de vender suas “cabeças” em Pernambuco, o Rei D. Pedro II concedeu

àqueles que enviassem cavalos e infantaria para Angola, a preferência no embarque de

escravos. Dessa forma, os vassalos de Pernambuco deveriam utilizar navios próprios

para eles mesmos irem buscar suas peças, com a condição acima descrita na troca com

os cavalos e a infantaria. Apesar da tentativa de amenizar o problema, existiam outros

inconvenientes que envolviam o comércio de escravos para o Estado do Brasil. Em

1706, D. João V publicou um alvará sobre a falta de escravos “por não bastarem os que

se introduzem para as fábricas dos Engenhos (...) em razão do maior interesse das ditas

minas”. O problema era que algumas pessoas estavam levando escravos da Bahia e de

Pernambuco para vendê-los nas minas mesmo com todas as proibições e leis existentes.

A solução para o Rei foi a de punir os governadores e Ministros que não “fizessem

observar pontualmente (...) as ditas leis” suspendendo seus cargos e perdendo todos os

seus bens, “e quero que qualquer pessoa do povo possa denunciar” as irregularidades139.

Outras tentativas de forçar a venda de escravos nas Capitanias do Norte foram

sugeridas pelos “oficiais da Câmara da Paraíba” em 1709, já que nenhuma resolução

fora suficiente para sanar a falta de escravos nessas regiões. Para esses oficiais, “o preço

porque se deviam vender nessa Capitania os escravos” deveria ser taxado, mas D. João

V não concordou com a idéia devido ao fato de que se existisse um “preço certo nos

escravos (...) isto seria causa para que ninguém os quisesse levar”, além disso, “nem em

                                                
138 Registro de cartas do Conselho Ultramarino sobre a falta que há na Capitania de Pernambuco de
negros para a cultura das lavouras e para os engenhos, Lisboa 28-06-1703. Arquivo Histórico
Ultramarino, Códice 257, folha 132 [ LAPEH – UFPE ].
139 Registro de Provisões sobre alvará acerca da extração dos escravos para as Minas, Lisboa 04-10-
1706. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 95, folha 298v [ LAPEH – UFPE ].
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comércio se pode por taxa”140. A situação se complicava cada vez mais, ao mesmo

tempo em que as minas demonstravam o potencial ao qual poderiam chegar.

Em 1720, a Câmara da Cidade de Olinda escreveu ao Conselho Ultramarino

“acerca do lastimável estado que se tem reduzido aquelas capitanias pela falta de

escravos de Angola e Costa [ da Mina ] para as fábricas dos Engenhos e mais lavouras”.

A solução proposta pelos oficiais era a de se estipular um número certo de escravos

destinados a Pernambuco, a qual também foi rejeitada pelos Conselheiros “pois não

haveria quem quisesse levar escravos aquela Capitania vendo que nela não teriam a

quem lhe desse o preço conveniente”. Essa resolução tornaria a situação ainda mais

grave porque, segundo o Conselho, “seria de irreparável prejuízo para as Minas pois se

impediam a sua extração (...) e em conseqüência pararia o lavor das ditas minas

faltando-lhe os negros que costumam ir para esse serviço”141. Ou seja, o que realmente

importava era que o fluxo de escravos para as Minas não poderia ser alterado,

colocando em risco a extração do minério mais precioso dos últimos tempos, o ouro.

Enfim, a mudança de posições das regiões coloniais frente ao funcionamento do

mundo ultramarino português estava clara ao findar dos primeiros vinte anos do século

XVIII. O açúcar ainda tinha seu valor e importância, mas partir deste momento era a

pujança do ouro que liderava as preferências políticas da Coroa com relação à economia

de sua Conquista na América. Em conjunto com o delinear dessa mudança, colonos

insatisfeitos passaram a escrever sobre as vantagens do açúcar e das lavouras em

detrimento da atividade mineradora e da degradação que o ouro trazia. Estes foram os

primeiros escritos que deram início a configuração das idéias que opuseram os papéis de

São Paulo e de Pernambuco coloniais, designando seus lugares entre as engrenagens

que moviam o funcionamento do mundo ultramarino. Lugares que se tornaram tão

definitivos que fizeram com que as análises efetuadas desde então deixassem de lado a

maleabilidade e as trocas de posições existentes entre as regiões nessas engrenagens.

Enfim, São Paulo e Pernambuco apresentaram funções específicas enquanto

regiões coloniais de Portugal de acordo com as mudanças de interesses relacionadas

principalmente ao erário régio, encontradas nos diversos contextos que abrangeram o

período de colonização do Brasil. Este fator não ignora a interação existente entre as

                                                
140 Registro de cartas do Conselho Ultramarino sobre a carestia com que se compram os escravos,
Lisboa 27-05-1709. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 257, folha 233 [ LAPEH – UFPE ].
141 Consulta do Conselho Ultramarino sobre as contas que dão os oficiais da Câmara da Cidade de
Olinda acerca do lastimável estado a que se tem reduzido aquelas Capitanias pela falta de escravos de
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regiões em vários momentos no quais a função do abastecimento interno supria as

necessidades de uma produção voltada ao comércio no Ultramar. Dessa forma,

entendemos ser complexo o funcionamento econômico e político das conquistas

portuguesas; e compreender essa complexidade que envolvia apenas duas das várias

regiões coloniais existentes é o desafio no qual temos nos empenhado.

                                                                                                                                              
Angola e Costa ( da Mina) para a fábrica dos engenhos, Lisboa 22-04-1720. Arquivo Histórico
Ultramarino, Códice 907, folhas 62 / 62v [ LAPEH – UFPE ].



CAPÍTULO IV

Intervenções e Conflitos

“Todos os que governam são imagens de seus príncipes (...) não creio que os que

governam as conquistas cuidem o mesmo (...) tão senhores se fazem delas, como se elas

e eles não tiveram outro senhor. Tanto atrevimento lhes dá estar o príncipe longe, o

recurso longe, o remédio longe, e até a verdade não só escurecida,

mas oprimida nos mesmos longes !”

Padre Antônio Vieira, “Sermão da Dominga Vigésima Segunda”, c.a. 1653. In Obras

Escolhidas, Sermões I, vol. X, pp. 118 e 126.
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Os reveses de uma conjuntura histórica

A História é a “ciência dos homens no tempo”, e apesar da noção de “tempo” ser

considerada por muitos “não mais do que uma medida (...) o tempo da história é, pelo

contrário, o próprio plasma em que banham os fenômenos, e como que o lugar da sua

inteligibilidade (...). Ora, esse tempo (...) é, por natureza, contínuo. É também perpétua

mudança. Da antítese desses dois atributos procedem os grandes problemas da

investigação histórica. Antes de qualquer outro, aquele que põe em causa a própria

razão de ser do nosso trabalho”1. Marc Bloch definiu o conceito de “tempo”, tal como

utilizado pelos historiadores, entre a continuidade e a mudança, como em uma dimensão

onde os acontecimentos se tornam inteligíveis, e acreditamos que os seus reveses

funcionam enquanto indicadores de problemáticas a serem compreendidas e analisadas.

Assim, é necessário que alguns aspectos da conjuntura que envolveu a história

dos Reinos ibéricos no período entre os anos de 1580 e 1720 sejam apresentados de

acordo com os acontecimentos que representam os tais reveses existentes, isto é, de

acordo com as mudanças que marcaram rupturas no tempo histórico relativo aos anos

analisados. Esse quadro geral constituinte de uma conjuntura na qual São Paulo e

Pernambuco, bem como o mundo ultramarino, estavam imersos, pode explicar algumas

orientações por vezes tomadas pela política e a economia dos Reinos, o que afetava

diretamente a vida nas Conquistas. Conhecer certos indicadores relacionados ao advento

dessas rupturas e que demonstram, por conseguinte, as conseqüências ocasionadas a

partir de então, nos auxilia a compreender as posições de São Paulo e de Pernambuco

diante de uma conjuntura tão complexa, e de seus reveses por vezes avassaladores.

O principal revés que marcou o fim do século XVI em Portugal, constituindo

uma adversidade difícil de superar para um Reino que até então possuía um grande

Império, foram os acontecimentos que envolveram a união das Coroas Ibéricas.

Portugal, 1580: depois de quatro séculos de luta pela soberania de um reino que dera

início à aventura dos descobrimentos da época moderna, tinha início a União Ibérica e a

submissão dos portugueses ao domínio espanhol. A derrota lusitana diante dos mouros

na batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, impôs ao reino a perda do jovem rei d.

Sebastião, desaparecido nas areias do Marrocos em 1578, e da autonomia política, dois

anos depois. Sem herdeiro direto, Portugal foi anexado à Espanha, dando fim a um

                                                
1 Marc Bloch, Introdução à História. Lisboa: Publicações Europa-América, sd, pp. 29 e 30.
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período de glórias e conquistas que marcaram sua história. O século, para os

portugueses, acabava mais cedo. Tinha início, então, uma longa jornada de espera 2

Para que possamos compreender o tamanho revés ocorrido em uma conjuntura

antes totalmente favorável ao desenvolvimento econômico, social e político dos

portugueses, é importante indicarmos que desde o início do século XVI até 1580 foi

expandido a partir de Lisboa um “interminável Oceano dos Portugueses”. A

prosperidade deste “Oceano” favorecia a posição de preponderância deste Reino

Ibérico, a partir de sua atuação no comércio de açúcar das Ilhas da Madeira e São Tomé,

do açúcar e do pau-brasil vindos da América, das especiarias, pérolas ou seda

provenientes do Oceano Índico e veiculados através do Cabo da Boa Esperança3. Este

era um imenso e complexo sistema de escoamento da economia mundial, mas que, já

mesmo antes da metade do século XVI, apresentava um Império “combalido e um tanto

humilhado com a perda de espaços coloniais portugueses no Norte da África”4.

Para Jacqueline Hermann, a fundação de um Império Português no norte da

África refletia “um antigo sonho português, relacionado ao resgate de territórios

dominados por infiéis muçulmanos, outrora pertencentes ao mundo cristão. A força

simbólica da submissão dos mouros significava ainda a retomada dos brios, da honra e

da história portuguesa”5. O período anterior ao Reinado de D. Sebastião fora marcado

pelas discussões sobre manterem-se os esforços na Índia ou tentar a dominação daquele

território africano novamente. Nesse sentido, é interessante compreender as disputas

políticas provenientes do período de onze anos de regência do Reinado de D. Sebastião,

aclamado Rei aos três anos de idade em 1557. De um lado, estava o Cardeal D.

Henrique, “tio-avô de D. Sebastião, ex-inquisidor-geral do reino e defensor

intransigente da autonomia lusitana em relação a Castela”, de outro, Dona Catarina de

Áustria, avó de D. Sebastião e tia de Felipe II de Espanha, “primeira regente na

                                                
2 Jacqueline Hermann, 1580-1600: O sonho da salvação. Coleção Virando Séculos, coordenação de
Laura de Mello e Souza e Lilia Moritz Schwarcz, São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 9 e13.
3 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II. Paris: Armand
Colin, 9 º Edição, vol I, 1990, pp. 272 e 273. Segundo o autor, além do comércio daqueles principais
produtos citados, “os portugueses (...) introduziram sua navegação até as Índias, (...) a China, o Japão.
Eles organizaram (...) o grande comércio de escravos entre África e América, e não menos pelas rotas
interiores do Brasil e mais ainda por Buenos Aires e os pequenos navios do Rio da Prata, uma espécie de
dinheiro clandestino do Potosí”, o que estabelece uma imagem geral sobre a plenitude exercida pelos
portugueses no que dizia respeito à economia mundial do século XVI, cf. p. 274.
4 Jacqueline Hermann, op. cit., p. 17.
5 Idem, p. 17. Para Jacqueline Hermann, “a ‘guerra justa’, herdeira do tempo das cruzadas medievais,
mantinha acesa, em plena época moderna, a expectativa de ampliação do mundo cristão, na virada do
século XVI para o século XVII”, cf. p. 20.
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menoridade  do rei português  e vista como representante dos interesses espanhóis em

Portugal”. Quando da morte de D. Sebastião, em 1578, ele procurava se desvencilhar

das influências dos dois grupos que orientaram sua educação, “e definir sua autonomia

como monarca, para o que a retomada do projeto africano cumpriu papel fundamental”.

Após a batalha que definiu o destino trágico de um rei que ainda não tinha herdeiros, a

anexação de Portugal pela Espanha em 1580 foi inevitável6.

O Estado Espanhol constituía um “conjunto de territórios subordinados ao poder

de um soberano comum. Cada qual apresentava cultura, e, por vezes, etnia, diversas,

sendo regido por suas próprias leis”. Foi nesse contexto que Portugal passou a fazer

parte do Império Espanhol, tendo sido incorporado ao “conjunto de reinos e conquistas

dependentes de um monarca comum, como também passou a ser um elemento

integrante do modelo de organização político-administrativo espanhol”7.

Para tanto, após a morte do Cardeal D. Henrique em 1580, tropas espanholas

congregando cerca de vinte mil homens comandados pelo Duque d’Alba tomaram

Alcântara naquele mesmo ano. O Rei Felipe II, chamado Felipe I de Portugal,

informado a respeito de uma tensa situação política portuguesa, “fez questão de ressaltar

que a união das Coroas não significaria a perda da independência de Portugal, mas

caracterizaria a formação de uma monarquia dual, preservadas as instituições políticas e

administrativas portuguesas”. Apesar de ter sido aclamado nas Cortes de Tomar em

1581, mediante as condições de autonomia reafirmadas, “desde cedo a política interna e

externa do Reino passou a estar sob a influência direta de Espanha” 8.

                                                
6 Após a grande derrota de Alcácer Quibir, “parece não haver dúvida de que a dominação espanhola e a
derrota diante dos mouros feriam a honra portuguesa, mais concretamente a perda de boa parte do
exército no Norte da África enlutou quase todas as famílias do Reino (...) Assim, foi em meio a esse clima
de espera e desassossego que se teceu o sebastianismo, impressionante fenômeno que atravessou séculos
e oceanos e fez da esperança da volta de um messias, em pleno fim do século XVI, uma forma de luta e
de resistência às dificuldades impostas pela perda da soberania portuguesa”. Jacqueline Hermann, op. cit.,
pp. 15 - 16 e 24 - 25.
7 Roseli Santaella Stella, O domínio espanhol no Brasil durante a monarquia dos Felipes 1580-1640.
Edição comemorativa do 500 º aniversário do Descobrimento do Brasil, São Paulo: Unibero / CenaUn,
2000, pp. 17 e 18.
8 Jacqueline Hermann, “União Ibérica”. In Ronaldo Vainfas ( direção ) Dicionário do Brasil Colonial.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, p. 572. Após a morte de D. Sebastião, o cardeal D. Henrique passou a
administrar a “grave questão sucessória”. As disputas pelo controle de Portugal figuravam entre D.
Catarina, a duquesa de Bragança, D. Antônio, prior do Crato e filho ilegítimo de D. Luís; e Felipe II, rei
da Espanha, neto mais velho de D. Manuel I. Vale notar que havia ainda outros dois netos na linha
sucessória deste rei português, de nomes Ramísio Farnese e Emanuel Felisberto de Savóia. Apesar disso,
quando D. Henrique faleceu, a decisão sucessória ficou à cargo de uma junta de governadores, destituída
após a invasão das tropas espanholas em Portugal no ano de 1580, p. 571. Para mais informações vide
também Jacqueline Hermann, No Reino do Desejado. A construção do sebastianismo em Portugal,
séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
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A adesão de parte da nobreza à causa espanhola, negociada por “agentes” de

Felipe II desde a notícia sobre o desaparecimento de D. Sebastião na África, não

impediu que houvesse certa resistência na anexação de Portugal à Espanha. Na verdade,

“a questão era aguardar a ocasião oportuna para Felipe II fazer-se legitimar rei em

Portugal, tomando sutilmente as rédeas do governo sem alterar a estrutura

administrativa do Reino, preservando a aparente autonomia lusa”. Além disso, a criação

de diversos Conselhos, entre eles o da Índia para os assuntos ultramarinos e o de

Portugal para as deliberações com relação a este Reino e suas conquistas, fazia com que

certos aspectos dos acordos firmados nas Cortes de Tomar fossem cumpridos9.

Assim, a criação do Conselho de Portugal fora “uma medida eficaz de

conciliação que, ao mesmo tempo, não feria os princípios da Coroa portuguesa”. Por

outro lado, na medida em que alguns Conselhos eram formados por uma composição

heterogênea que envolvia letrados, nobres, eclesiásticos e oficiais de carreira, a “falta de

unidade de desempenho e direção” de seus componentes “favorecia os interesses e a

ação dos monarcas espanhóis (...) por haver ainda freqüentes conflitos de competência,

as instituições se apresentavam divididas, prevalecendo a vontade real”10.

Para Roseli Santaella Stella, “o fato de os Felipes não se encontrarem em Lisboa,

onde estavam sediados parte dos órgãos que serviam para instrumentalizar o poder real,

não pressupõe a ausência da ação régia. Ao contrário, por não estarem presentes em

Portugal, os monarcas criaram e aperfeiçoaram mecanismos de controle sobre o Reino,

os quais eram utilizados para governar à distância seus próprios domínios e os reinos

anexados ao império”11. Estas idéias, à primeira vista, acompanham uma concepção

comum afirmada por historiadores portugueses como Antônio de Oliveira Marques e

Joaquim Veríssimo Serrão, os quais acreditam que a união dos países ibéricos era “uma

conseqüência quase natural (... ) e que o império português s sua organização econômica

geral formavam uma espécie de complemento ao império espanhol”12. Dessa forma, a

                                                
9 Roseli Santaella Stella, op. cit., p. 27. O sistema de Conselhos da monarquia espanhola no século XVI
contava com “Conselhos territoriais de Castela, Índias, Aragão, Itália, Portugal, Flandres e com os
seguintes Conselhos assessores e ministeriais: Estado, Guerra, Inquisição, Ordens Militares, Cruzada e
Fazenda. Com exceção do Conselho de Portugal, Itália e Flandres, podemos considerar que os demais
Conselhos defendiam estritamente os interesses espanhóis, sendo estes originalmente castelhanos-
aragoneses”. Quanto ao Conselho de Portugal, este representava uma “habilidosa articulação política,
engendrada por ocasião das negociações que cercaram a sucessão lusa”, cf. p. 28.
10 Idem, p. 31.
11 Ibid., p. 238.
12 Jacqueline Hermann, “União Ibérica”, In Dicionário..., op. cit., p. 571. Para mais informações vide
Antônio Oliveira Martins, Poder e oposição política em Portugal e no Brasil no período filipino. Lisboa:
Difel, 1991 e Joaquim Veríssimo Serrão, O tempo dos Felipes em Portugal e no Brasil. Lisboa: Colibri,
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ação controladora efetivada pelos reis espanhóis nos mecanismos administrativos, aliada

ao fator de complemento que o Reino português e suas colônias apresentavam em

relação ao Império de Castela, indica inicialmente a existência de uma situação de

comodismo, aceitação e de sujeição que não correspondia à realidade. Apesar de

existirem acordos firmados nas Cortes de Tomar assegurando a independência

administrativa de Portugal, muitas vezes considerada enquanto ponto indiscutível por

parte da historiografia lusa, Roseli Santaella apresenta uma outra acepção relacionada à

“subordinação lusa ao poder dos Felipes”. Todavia, é necessário que se considere as

dificuldades impostas à organização imperial dos reis da Espanha devido às distâncias e

os interesses de vários indivíduos envolvidos com a organização e a administração de

tantas conquistas, no caso das de Portugal, já construídas suas redes de relações e os

seus “modos de governar”, característicos de cada região.

É interessante registrar o fato de que alguns autores assinalaram uma

“inexistência política da Espanha” enquanto Estado ou Reino. Na verdade, considera-se

que a “hegemonia espanhola [ era exercida ] sobre uma confederação dinástica”, e esta

característica indicaria a tal “inexistência política”, a partir do momento em que os reis

espanhóis reinavam em Estados independentes e soberanos, os quais conservavam

elementos de autonomia tais como: moeda, administração fiscal, organização militar

interna, entre outros13. Todavia, em certos estudos quinhentistas a noção de “Estado”

está relacionada aos atributos de “força” e “poder”, as quais são manisfestações de sua

soberania, por isso, o reconhecimento de sua existência estaria vinculado a uma

distinção deste com relação à comunidade política sobre a qual ele exerce seu domínio.

Assim, segundo este discurso, a soberania asseguraria a monopolização do poder

político nas mãos de uma entidade, o “Estado”, que se distingue por sua independência

com relação às outras potências. Esta definição, elaborada a favor do soberano, foi

apresentada pelo jurista francês Jean Bodin no último quartel do século XVI, e

demonstra que a noção de “Estado” para certos contemporâneos significava tão somente

o reconhecimento do poderio sobre outras comunidades, não importando se estas

                                                                                                                                              
1994. Para Hermann, as interpretações fornecidas pelos autores portugueses citados procuravam
“justificar e minimizar a perda da soberania portuguesa. Impossível esquecer, no entanto, que a
consolidação da independência do reino se fez, na Idade Média, exatamente contra Castela, na batalha de
Ajubarrota ( 1385 ), com a vitória de D. João I e o início da dinastia de Avis. Assim, a anexação de
Portugal em 1580 teve, para os espanhóis, um caráter de recuperação (... ) enquanto que para boa parte
dos portugueses só poderia significar ultraje e humilhação”.
13 Christian Herman e Jacques Marcadé, Les royaumes iberiques au XVIIe siècle, p.17
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mantinham aspectos de autonomia ou independência14. De todas as formas, os interesses

reais prevaleciam até nas mais longínquas paragens através da aplicação de suas leis e

do controle de seus funcionários, ao menos até quando fosse possível. Para isto, as

autoridades contavam com as Ordenações Filipinas, promulgadas em 1603, e com todo

o aparato dos Conselhos designados a resolverem as diversas problemáticas.

A questão residia no fato de que o aparato de controle real era falho, devido às

distâncias do centro político e dos inúmeros e variados interesses que envolviam os

funcionários régios e os colonos, interesses por vezes diversos, e até mesmo contrários à

vontade real em determinadas circunstâncias. Por exemplo, podemos citar que após a

União das Coroas, algum tempo foi preciso para que a soberania de Felipe II fosse

reconhecida na “América portuguesa”. Frei Vicente do Salvador afirmou na década de

1620 que apenas com a chegada do Governador Geral Manuel Teles Barreto em 1582,

este “escreveu a todas as capitanias que conhecessem a Sua Majestade por seu rei”15.

Apesar de Frei Vicente ter atestado esta lentidão e a aparente despreocupação com o

processo de reconhecimento da União Ibérica, segundo Santaella, mesmo que “o

interesse dos Felipes pela Colônia portuguesa resultasse da necessidade de defender a

rica América espanhola, o Brasil não foi relegado ao descaso”16.

Durante os sessenta anos em que a União das Coroas Ibéricas vigorou, os reis

espanhóis iniciaram uma coleta de dados fiscais antes não realizada na chamada

“América portuguesa”. Este fato não pode ser explicado apenas devido à existência de

uma tendência “burocrática e unificadora” de Castela, mas também “ao fato de não

estarem familiarizados com a Fazenda do Reino de Portugal, sendo necessário, para

melhor controlar a sua administração”, mandar tirar por seus funcionários relatórios

sobre tudo quanto houvesse em Portugal e suas colônias para a Fazenda de Espanha17.

Esta atitude demonstra que os interesses estavam voltados para todas as

alternativas de incremento do erário régio, mesmo que as prioridades fossem para as

                                                
14 Françoise Hildesheimer, Du siècle d’or au Grand Sèécle – L’Etat en France et en Espagne, XVIe –
XVIIe siècle. Paris: Champs Université / Flamarion, 2000, p.7.
15 Cf. Frei Vicente do Salvador, História do Brasil: 1500 – 1627. São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo, 1982, p. 216.
16 Roseli Santaella Stella, op. cit., p. 275. Sobre as decisões relativas ao Brasil, a autora indicou que várias
medidas eram tomadas “por sugestão lusa; porém cabia aos Felipes deliberar segundo o seu juízo”.
Contudo, a nosso ver, também é preciso considerar as especificidades e os mundos característicos
existentes no Império Colonial Português, os quais engendravam situações e respostas que muitas vezes
fugiam ao controle das monarquias, bem como de seus funcionários. Estes, como veremos a seguir,
também poderiam protagonizar atitudes que contrariavam as expectativas reais.
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colônias da América espanhola e os metais daí advindos. O açúcar do Estado do Brasil,

por sua vez, apresentava níveis consideráveis de lucros, levando-se em conta a situação

econômica favorável do comércio deste produto na Europa. A fim de melhor controlar o

escoamento da produção colonial sobre a qual a Espanha há pouco tinha se

familiarizado, a legislação foi utilizada enquanto suporte principal. Assim, havia uma

“estreita correlação entre o aumento da produção e o crescimento da burocracia”, com a

estruturação de leis e órgãos administrativos específicos para as colônias. Ao lado do

Conselho de Portugal, havia o já citado Conselho da Índias e o Conselho da Fazenda,

cujas atribuições em parte conflitavam. No caso dos Conselhos, a máxima de que havia

freqüentes conflitos entre as autoridades que compunham esses órgãos, e entre aquelas

que deveriam obedecê-los, também pode ser considerada enquanto “uma estratégia da

Coroa no sentido de evitar na colônia o açambarcamento de funções públicas e

conseqüente prestígio local”18. Portanto, interessava a ocorrência de conflitos

administrativos em certa medida, para que as autoridades régias superiores, ou os

próprios reis, solucionassem os problemas mais graves existentes, relembrando a todo o

momento a sua soberania sobre os territórios conquistados.

A fim de tentar controlar a arrecadação dos lucros dos produtos coloniais para a

metrópole, a Coroa ordenava que se fizessem relatórios sobre essas fontes de receita. No

Estado do Brasil entre 1580 e 1640, existiam os monopólios régios do pau-brasil e pesca

da baleia, a cobrança de dízimos sobre a produção de produtos como açúcar, tabaco,

algodão e outros pequenos cultivos, os direitos de entrada e saída de mercadorias, pagos

nas alfândegas da colônia e do Reino, impostos municipais e donativos diversos19.

Apesar da coleta de tantas informações essenciais ao provimento do contingente devido

aos Reis, já vimos como não era possível evitar o contrabando, a pirataria e a sonegação

de informações por parte dos produtores e funcionários régios, estes interessados em

complementar os parcos emolumentos enviados pela Coroa.

                                                                                                                                              
17 Cleonir Xavier de Albuquerque da Graça e Costa, Receita e Despesa do Estado do Brasil no Período
Filipino – Aspectos fiscais da administração colonial. Dissertação de Mestrado apresentada ao
Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE / Recife, 1985, p. 3.
18 Idem, pp. 21 a 23.
19 Ibid, p. 42. Segundo a autora, o sistema utilizado pela Coroa de Portugal, e também pela Coroa
espanhola, para efetuar a cobrança de tantos impostos, consistia em contar com as municipalidades ao
mesmo tempo em que se arrendavam esses serviços a particulares, devido à dificuldade encontrada “para
fiscalizar a arrecadação com seus próprios recursos”. O arrendamento efetuado para diversos itens
produzidos na colônia, facilitava os atos ilícitos dos contratadores à medida em que estes controlavam as
informações sobre a arrecadação. Por isso, muitas vezes os reis e seus conselheiros estipulavam valores a
serem alcançados para cada produto em períodos anuais, o que, por vezes, sobrecarregava os produtores e
motivava a ocorrência de protestos junto às Câmaras Municipais.
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Em posição inferior apenas com relação aos provimentos da Índia, “já no

período filipino o ‘Estado do Brasil’ ocupava no quadro geral de receita do Reino o

segundo lugar”. Contudo, “a comercialização das especiarias [ do Oriente ] implicava

em gastos mais elevados, estando esse comércio estagnado, ao contrário do Brasil, cuja

economia estava em pleno desenvolvimento”20. Mesmo assim, a conjuntura de guerras

européias, transplantadas para o Atlântico, atingiu fortemente a economia luso-

brasileira. A Espanha esteve envolvida em diversas guerras até a Restauração de

Portugal em 1640, e as conseqüências advindas dessas animosidades foram sentidas de

forma abrangente na economia e na política dos Reinos Ibéricos e das Conquistas.

Os principais conflitos políticos espanhóis que ocasionaram situações extremas,

as quais, concomitantemente, influenciaram as conjunturas coloniais, foram centrados,

principalmente, na guerra travada entre a Espanha e os Países Baixos a partir de 1568;

aquela que mais prejuízos legou a Portugal com relação a sua colônia da América. Após

as medidas tomadas pelo Duque de Alba, Dom Fernando Alvares de Toledo,

governador-general de Felipe II nos Países Baixos, as quais incluíram perseguição aos

protestantes e o incremento de uma taxa de 10% a serem pagos em todas as

negociações, algumas revoltas exigiram a revisão de direitos e privilégios. Além disso,

entre as reivindicações, foi solicitado o abrandamento da vigilância espanhola sobre os

interesses das Províncias que formavam os Países Baixos. Assim, em um primeiro

momento, não era intenção dos rebeldes retirar o domínio de Felipe II das Províncias,

apesar deste fator constituir motivo de discórdia entre algumas delas.

Mas os acontecimentos relacionados a um recrudescimento na perseguição

efetuada pelos reinos cristãos aos protestantes, levou à realização da União de Utrecht

em 1579 e a declaração da independência da “República das Sete Províncias Unidas”

em 1581. Após muitas batalhas vencidas pelo Príncipe de Orange, capitão-general do

exército da República, a ajuda militar e financeira advinda da França e da Inglaterra

contra a Espanha originou a chamada “Tríplice Aliança” em 159621.

Após a morte de Felipe II em 1598, os Países Baixos foram destinados ao

controle de sua filha Isabela, casada com o capitão-general que sucedeu o Conde de

Alba, o sobrinho do Rei falecido, Arqueduque Alberto de Áustria. Esta nova

composição levou aos acordos firmados em 1609 por Van Oldenbarnevelt, homem que

                                                
20 Ibid., p. 21.
21 P. J. A. N. Rietbergen, A short history of the Netherlands – from prehistory to the present day. 1 º Ed.
1992, Amersfoort: Bekking Publishers, sd., cf. pp. 71, 74 e 79.
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ocupava um importante cargo na Província da Holanda, originando a “Trégua dos doze

anos” entre a Espanha e a República, reconhecida como tal durante este período22. Vale

neste momento recordar que os Países Baixos mantinham um comércio regular com as

regiões produtoras de açúcar do Estado do Brasil até a proibição da navegação

estrangeira em suas costas, promulgada por Felipe II de Espanha.

Contudo, apesar da existência de leis espanholas coibindo o comércio

estrangeiro nas costas da chamada América portuguesa, em 1607 Felipe III de Espanha,

II de Portugal, escreveu uma carta ao Conselho da Índia a respeito de certas

informações enviadas por seu embaixador na Inglaterra. Os avisos diziam respeito ao

fato de que “na Bahia, e mais partes do Brasil se faz contra minha fazenda a devassidão

com que diz que comerciam nelas os rebeldes [ holandeses ] por ordem de portugueses

(...) e porque esta matéria é de qualidade que obriga a se lhe procurar e dar remédio, e

convém que não se perca nisto nem um tempo”23. Na verdade, como as redes comerciais

entre holandeses e portugueses já estavam estabelecidas antes da União das Coroas

Ibéricas, não é de se estranhar que os colonos intentassem a continuidade desse

comércio, apesar das proibições existentes. Mesmo com tais tentativas de continuar

essas relações comerciais, a partir das guerras efetuadas após a declaração de

independência da “República das Sete Províncias” em 1581, os holandeses passaram a

investir no corso e na pirataria ao atacar e confiscar as cargas dos navios provenientes

do recém anexado território colonial português da América às possessões espanholas.

Com a trégua entre 1609 e 1621, esta atividade tornou-se menos intensa, mas

ainda existente devido à continuidade da proibição da navegação estrangeira próxima à

América Portuguesa. Porém, o Príncipe de Orange não concordava com esta trégua, já

que “tinha suas razões para querer continuar a guerra (...) sua única posição com

poderes reais era a de ser capitão-general do exército. Sem uma guerra o seu título

                                                
22 Idem, p. 79
23 Carta de El-Rei ao Conselho da Índia, referente a um capítulo da carta de D. Pedro de Zuñiga,
Embaixador na Inglaterra avisando que na Bahia e mais partes do Brasil se faz comércio com os
holandeses. Biblioteca d’ Ajuda, Códice 51-VII-15, folha 141. Ainda segundo as informações do
embaixador, as mercadorias comercializadas pelos holandeses no Brasil chegavam aos portos ingleses, já
que muitos mercadores batavos residiam na Inglaterra, e dos portos deste Reino as mesmas fazendas eram
enviadas à Holanda. Era devido à ocorrência dessa escala dos navios carregados com mercadorias
coloniais nos portos ingleses que Pedro de Zuñiga tomara conhecimento a respeito das relações
comerciais entre os portugueses e os “rebeldes” holandeses. Como resposta a tal afronta, o rei Felipe II de
Portugal escreveu ao Conselho da Índia “que logo que houverdes recebido esta minha carta ordeneis
como nessa cidade de Lisboa, se faça diligência por pessoa de confiança e inteligência (...) para constar
do que o embaixador diz”. Após as averiguações, deveria haver uma consulta sobre “o que na matéria
parecer, de que me avisareis”, o que demonstra a intensidade das preocupações reais quanto a
desobediência das ordens relacionadas à proibição do comércio com os estrangeiros na colônia.
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perderia o significado e o Príncipe perderia muito poder”. As relações do Príncipe com

Van Oldenbarnevelt foram agravadas, culminando com a prisão e a morte do

negociador da “Trégua dos doze anos” em 1619. Com o fim da trégua dois anos depois,

o Príncipe de Orange, considerado enquanto a maior autoridade da República,

continuou com sua política de campanhas de guerra bem sucedidas24. Como

conseqüência, o final da trégua entre a Espanha e os Países Baixos recrudesceu os

ataques holandeses às frotas do açúcar e aumentou os prejuízos do comércio.

A partir do reinado de Felipe IV de Espanha, III de Portugal, “o desrespeito à

autonomia portuguesa” chegou ao “ponto máximo, com a crescente provincialização do

Reino – o que culminaria na Restauração” do trono português com a casa de

Bragança25. Todavia, os efeitos políticos que a União das Coroas Ibéricas trouxe para a

economia e as finanças portuguesas foram no sentido de provocar ataques por parte das

nações inimigas da Espanha ao comércio e ao território da colônia americana. Assim,

os ataques ao Brasil foram incontáveis. A história dos séculos XVI e XVII foi escrita

entre expedições de comércio e contrabando, ações de corso e pirataria, escaramuças e

pequenas e grandes batalhas. Ingleses, franceses e holandeses se revezavam, não só

comerciando ( contrabandeando ) o pau-brasil ou outra especiaria da terra, como

praticando o saque e o corso. Por outro lado, a colonização primitiva do Brasil, ainda

nas primeiras décadas dos quinhentos, muito deve às expedições enviadas por Portugal

para guardar a costa dos negociantes estrangeiros26.

Os inúmeros gastos com as guerras e a defesa dos territórios “atingia fortemente

a economia luso-brasileira”27, principalmente no que dizia respeito à guerra marítima e

colonial efetuada principalmente entre 1570 e 1670. Nesse sentido, a guerra terrestre

pouco representava para Portugal, a não ser a guerra de independência contra a

                                                
24 P. J. A. N. Rietbergen, A short history of the Netherlands..., op. cit., pp. 79, 80 e 83. Após a morte do
Príncipe em 1625, o poder exercido nas Províncias dos Países Baixos foi delegado ao seu meio irmão
Frederico Henrique, que continuou a liderar numerosas campanhas militares com sucesso, empreendendo
a mesma política de conquistas de Maurício de Orange.
25 Jacqueline Hermann, “União Ibérica”, in Dicionário..., op. cit., p. 572.
26 Pedro Puntoni, Gueraas do Brasil ( 1504 – 1654 ), op. cit., pp. 15 e 16.
27 Cleonir Xavier de Albuquerque da Graça e Costa, op. cit., p. 19. A guerra européia, no caso das
rivalidades entre Espanha e Holanda, fora transplantada para o Atlântico e “beneficiava as Províncias
Unidas com novos recursos” obtidos com o apresamento de navios carregados de açúcar e com o domínio
da região onde o mesmo produto era  largamente cultivado em suas terras e comercializado nos seus
portos, ou seja: Pernambuco. Assim, por todos os lados, antes e após a Restauração, “perdia a Coroa
Portuguesa – que tinha nas taxas sobre o comércio as maiores fontes de receita – e perdiam os mercadores
de Lisboa e do Brasil, que se encarregavam da comercialização dos produtos, sendo dos primeiros um
memorial dirigido ao rei [ de Espanha ] sobre o apresamento dos navios e os prejuízos trazidos ao
comércio”, no que dizia respeito à lei que obrigava a utilização destes navios pelas armadas de guerra.
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Espanha, realizada de 1640 a 1668, quando o Tratado de Madri selou a paz e

reconheceu a soberania do Reino português. Mas, até que o tratado fosse assinado, e

mesmo na dominação espanhola, os tributos sobre a população para custear a defesa dos

Reinos Ibéricos e de suas colônias suscitou reações por parte dos súditos.

A pressão fiscal em Portugal teve início em 1627 com a multiplicação de novos

impostos para custear a defesa do “Brasil” e das Índias, em conjunto com um número

cada vez maior de “pedidos” ou “donativos” solicitados às Câmaras Municipais das

colônias. Com a guerra marítima, misturava-se “uma guerra terrestre, guerra colonial,

ora incursão dos piratas ou dos corsários nos portos, ora luta contra os indígenas no

interior, ora batalha terrestre contra o estrangeiro que criou raízes no território português

e que é preciso desalojar ou conter”. Para responder ao “grande esforço militar”

marítimo necessário, embargavam-se navios, em meio à construção de vários outros,

deixando as mercadorias sem transporte e perdendo “bons negócios para satisfazer as

necessidades da Armada”28. Há que acrescentar as destruições provocadas pelas guerras

terrestres coloniais, gerando escassez alimentar e uma situação extremamente difícil

que, no caso dos holandeses em Pernambuco, levou os colonos a investirem no

recrudescimento de sua revolta contra estes estrangeiros até a Capitulação em 1654.

Com relação aos esforços para retirar o “inimigo rebelde” de Pernambuco, é

interessante analisar uma série de documentos que trata de uma necessária aquisição  de

numerário para auxiliar o “apresto da Armada” que iria socorrer a região. No ano de

1631, a Coroa elaborou um decreto “havendo considerado em que estão as coisas do

Brasil, infestado e oprimido das nações estrangeiras (...) estando apoderados em

Pernambuco do Porto do Recife e vila de Olinda, onde se vão fortificando e além dos

socorros que se tem enviado convém enviar uma armada de tal poder que [ expulse ] o

inimigo”. Para alcançar este intento, era necessário “saber os efeitos onde se possa tirar

                                                
28 Fréderic Mauro, Portugal, o Brasil e o Atlântico. Lisboa: Editorial Estampa, vol II, 1989, pp. 192 a
197. Segundo o autor, “se as despesas de guerra se tornam cada vez mais pesadas para a Metrópole, elas
pesam também cada vez mais sobre os orçamentos da colônia: orçamentos das capitanias e do Governo
geral, mas também orçamentos municipais”. Dessa forma, “no Brasil, os impostos dão muito rendimento.
Mas as despesas também são consideráveis, e em particular as despesas extraordinárias, as do ‘socorro’
contra os holandeses. O orçamento é globalmente excedentário enquanto não existe a obrigação de
organizar este socorro”. Mauro analisou um quadro sobre as receitas e despesas da colônia portuguesa na
América entre 1570 e 1670 para comprovar a idéia de que, quando não existiam gastos demasiados com a
guerra, “o Brasil [ era ] para a Coroa [ tanto de Portugal quanto da Espanha até 1640 ] um negócio
largamente rentável. Contudo, períodos de más colheitas, de crises de abastecimento devido à
insuficiência da Companhia Geral de Comércio do Brasil, como veremos, bem como a “crise geral” do
comércio internacional, segundo Cleonir Xavier [ op. cit., p. 20 ], agravada a partir de 1620 com a
violenta queda dos preços em geral que se estendeu até 1646, influenciavam a queda das receitas, e por
conseqüência, a diminuição do montante de impostos coletados. Fréderic Mauro, idem , pp. 237 a 241.
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dinheiro” por isso uma junta deveria ser formada a fim de discutir “sobre matérias de

fazenda de Portugal”29, já que era daquele reino que o numerário deveria ser obtido.

A recém criada “Junta da Fazenda de Portugal” emitiu um documento em

resposta ao decreto real, afirmando que não havia dinheiro disponível na fazenda

daquele Reino, por isso, a quantia de setecentos e quarenta e cinco mil cruzados

calculada para a realização do “apresto da Armada” deveria ser cobrada dos “homens de

negócio” de Portugal. Na verdade, segundo a Junta, estes negociantes certamente

colaborariam para a arrecadação do numerário, já que “na Restauração do Brasil [ eles ]

são muito interessados em razão de suas mercâncias”. As Câmaras do mesmo Reino

também poderiam colaborar com a arrecadação do montante como já tinham feito “na

ocasião do socorro da Índia”, apesar de algumas “não terem aceitado” o agora proposto.

Por isso, era preciso “ajustar este negócio e fazer-se diligência com as Câmaras”30.

Felipe III de Portugal, IV de Espanha, tinha “grandíssima pressa ao apresto” da

Armada, o que demonstra o interesse da Coroa espanhola em enviar a armada o quanto

antes para retirar os invasores de Pernambuco. Todavia, a mesma Junta explicava em

carta ao Rei a respeito “das dificuldades de ser o tempo breve para formar a Armada”,

as quais o Governador de Portugal, o Conde de Castelo Novo, havia noticiado em carta.

Para a Junta, o Governador deveria ser alertado pelo próprio Rei para “que procure

vencer as dificuldades que representa” 31. Tanta pressa em retirar os inimigos de

Pernambuco indicava a relevância do maior interesse para com aquelas paragens, já que

os intentos que se procuram conseguir com as Armadas que se formam e hão de formar

para o socorro do Brasil são dois, o primeiro deixar gente naquele Estado para fazer

guerra ao inimigo que ocupa o Porto do Recife e vila de Olinda em Pernambuco e o

segundo retirar os açúcares que fazem os moradores do dito Estado e frutos dele para

que com isso se possam alentar e sustentar e evitar as ocasiões que do contrário podem

                                                
29 “Cópia de um decreto de S. Majestade de 11 de junho de 1631 ao Conde Duque de São Lucas”.
Secretarias Provinciales, libro 1477 - Consulta de la junta del Conde sobre cosas del Brasil de 1631,
Archivo General de Simancas. A junta formada para analisar o problema da arrecadação de fundos em
Portugal, para “o sustento da gente” que estava em Pernambuco na defesa contra os holandeses, era
formada por cinco pessoas nomeadas por Felipe II, entre elas o padre confessor do Rei, o Duque da vila
Hermosa, o Regedor e o Bispo de Málaga, além do próprio Duque de São Lucas.
30 “Consulta da Junta de Portugal em resposta ao Decreto”. Secretarias Provinciales, libro 1477 –
Consulta de la junta del Conde sobre cosas del Brasil de 1631, Archivo General de Simancas.Vale
ressaltar que nem todas as Câmaras estavam dificultando o trabalho de coleta do numerário pretendido, já
que a Câmara da Cidade de Lisboa “ofereceu para o socorro do Brasil cem mil cruzados”.
31 “Sobre uma carta ao Conde de Castelo Novo acerca de umas declarações que pede para melhor poder
obrar no apresto da Armada e Junta da Fazenda”. Secretarias Provinciales, libro 1477 – Consulta de la
junta del Conde sobre cosas del Brasil de 1631, Archivo General de Simancas.



227

resultar e conseguindo-se estas duas coisas é a maior guerra que se pode fazer ao

inimigo porque se está consumindo com gastos sem proveito32.

Com estas palavras, a recém criada “Junta da Fazenda de Portugal” indicava

que, ao contrário de uma possível falta de interesse dos “Felipes” com relação à

América portuguesa, expulsar os inimigos era deveras importante para a Coroa

espanhola. Desse modo, acreditava-se que contribuiria muito para tal intento retirar o

açúcar produzido naquela região através de caravelas que fariam parte do corpo da

Armada, já que era o comércio deste produto que atraíra os interesses batavos para

Pernambuco. Alguns meses depois das muitas deliberações existentes, em abril de 1631,

o Rei enviou uma carta a Mathias de Albuquerque anunciando o envio da “armada que

(...) parte em socorro a esse estado do Brasil que vai a cargo do Almirante General Dom

Antônio de Oquendo do Conselho de Guerra em cinco galeões desta coroa, um patacho

e cinco caravelas a quantidade de fazendas, mantimentos, pólvora e munições” 33.

Apesar deste aviso, em setembro do mesmo ano Felipe III cobrava do Conselho

da Fazenda providências sobre um empréstimo de quinhentos mil cruzados que deveria

ser pedido “para o apresto da Armada de socorro do Brasil”. Na verdade, esta era a

resposta a uma primeira carta enviada ao Conselho, já que, segundo palavras do próprio

Rei, “o conselho não satisfaz ao que mandei” na primeira consulta enviada. Os

conselheiros tratavam “somente dos homens de negócio que em outras ocasiões fizeram

empréstimos” e não sobre “todas as pessoas de cabedal e fazenda” existentes e que

poderiam contribuir para o empréstimo. A pressa em arrecadar a quantia novamente é

expressa pelo monarca, já que ele advertia ao Conselho que “satisfaça logo o que lhe

está mandado cuja execução vos encarrego muito pois é este negócio tanto de meu

serviço como vedes em que não se deve perder nenhum tempo”34.

                                                
32 “Sobre levar cada um dos galeões da Armada que forem de socorro ao Brasil (...) o maior número de
caravelas que se puderem com a dita armada”. Secretarias Provinciales, libro 1477 – Consulta de la junta
del Conde sobre cosas del Brasil de 1631, Archivo General de Simancas.
33“Carta do Rei Felipe IV [ de Espanha ] a Mathias de Albuquerque”. Secretarias Provinciales, libro 1524
– Cartas y Despachos sobre el socorro del Brasil de 1631, Archivo General de Simancas. Todos os
mantimentos e fazendas citados foram “em diretura a Bahia de todos os Santos por respeito da monção
em que parte a Armada” e apenas “metade de todas as ditas fazendas” seria enviada ao “provimento dessa
Capitania [ Pernambuco ], sustento e paga da gente que me serve”. Como veremos, talvez este tenha sido
um dos motivos pelos quais foi necessário arrecadar mais dinheiro para o auxílio contra os inimigos.
34Carta de El Rei em resposta a uma Consulta do Conselho da Fazenda, sobre as pessoas a quem se deve
pedir o empréstimo dos quinhentos mil cruzados para o apresto das Armada do Socorro do Brasil. 24 de
setembro de 1631. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-X-1, folhas 54v e 55. O primeiro pedido para fossem
averiguadas as pessoas de cabedal que poderiam colaborar com o empréstimo havia sido feito em 05 de
setembro pelo Rei Felipe II ao Conselho da Fazenda. Devido ao pouco espaço de tempo entre as
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Parte dos responsáveis pelo pedido não tardou a responder sobre os equívocos

apontados pelo soberno espanhol em sua carta; estes informaram que o Conde de

Castelo Novo ajustaria “a quantidade de pessoas que se deve chamar ao governo para se

lhes pedir (...) fazendo-se tudo as mais diligências que parecessem necessárias para se

conseguir o que se pretende”35. Em novembro uma lista de quarenta pessoas foi enviada

ao Rei para que a partir desses nomes fossem remetidas cartas solicitando as quantias

que deveriam ser pedidas. Felipe II se preocupava com as possíveis reações de seus

súditos sobre mais um donativo a ser pago. Por isso, ordenava ao Conselho que

repartisse as quantias “para que fique sendo este empréstimo mais suave e igual (...) e

não possa ser de sentimento a diferença que fizer dando-as a uns e a outros não”36.

No ano de 1633 novamente foi necessário cobrar mais cem mil cruzados “do

empréstimo da nobreza” portuguesa “aplicando-se (...) à fábrica de artilharia e (...) o

apresto da Armada que há de ir Restaurar Pernambuco”. Segundo o documento,

procurava-se “o menor escândalo da nobreza [ para ] se conseguir este serviço”, por

isso, era necessário que o próprio Rei “se sirva de ordenar as coisas de modo que todos

concorram”. Assim, apesar do fato de que toda a nobreza “havia de querer servir a

Vossa Magestade”37 era possível que muitos fugissem a sua obrigação. Dois anos

depois, podemos notar como os esforços para adquirir numerário dos vassalos

portugueses não haviam alcançado seus objetivos, mesmo com as notícias acerca do

difícil “estado de coisas de Pernambuco” advindas de Mathias de Albuquerque. Assim,

em 1635 o Conselho da Fazenda informava ao Rei espanhol que “estando a fazenda real

com tanta falta de dinheiro e impossibilitada (...) não se pode fazer maior serviço a

Vossa Magestade”. A consulta foi finalizada com a desanimadora indicação de que “não

se pode obrar o que se pretende o que Vossa Magestade mandou neste Conselho” acerca

                                                                                                                                              
respostas, podemos perceber como o assunto era de grande interesse régio e requeria rapidez nas decisões
referentes à colônia, as quais geralmente eram marcadas pela morosidade.
35 Carta do Governo de Portugal para S. Majestade, sobre o empréstimo de 500 mil cruzados. 18 de
agosto de 1631. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-X-1, folhas 162 e 162v.
36 Sobre as 40 cartas para as pessoas que se hão de pedir empréstimo de 500 mil cruzados em 19 de
novembro de 1631. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-X-1, folhas 98v e 99. É interessante notar que para que
o Reino de Portugal não arcasse com toda a despesa para Armada, o rei mandava que também fossem
enviadas cartas para as Ilhas dos Açores e Madeira onde havia “mais de mil pessoas de cabedal”.
37 Carta do Governo de Portugal a Sua Magestade tocante a uma em que manda com que toda a
brevidade se cobrem os cem mil cruzados do empréstimo da nobreza... 16 de fevereiro de 1633.
Biblioteca d’Ajuda, códice 51-X-5, folhas 173 a 174.
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de “aprestar o socorro ao Brasil”38, o que nos leva a concluir que a contribuição

almejada não foi alcançada em meio aos descontentes súditos portugueses.

Em Portugal, a situação da carga de impostos fora levada a extremos, e as

revoltas anti-fiscais começaram a pipocar em certas localidades. Uma atitude que a

partir da segunda metade do século XVII iria se tornar comum também nas colônias.

Assim, algumas revoltas em cidades como Porto e Lamego foram ocasionadas pelas

novas imposições da Coroa espanhola, efetuadas ainda no momento da União das

Coroas Ibéricas. Todas as partes que compunham a sociedade portuguesa - nobreza,

clero, burguesia, pequenos comerciantes - estavam sendo vítimas dos aumentos de

impostos constantemente aplicados por Castela . A complicada situação de insatisfação

levou à revolta anti-fiscal mais importante do seiscentisto luso, a de Évora em 1637.

O movimento anti-fiscal ocorrido nesta cidade possuía um caráter popular, e

logo se transformou em “anti-castelhano e nacionalista”, sendo propagado pelo Alentejo

e no Algarve. Contudo, foi rapidamente sufocado pelas tropas espanholas com

“brutalidade e repressão”39, constituindo um elemento decisivo para aprofundar o

sentimento já existente entre muitos de contrariedade ante os espanhóis, fortalecendo

uma união necessária entre a nobreza para que os descontentamentos populares não

tomassem um rumo indesejado, a tolher os privilégios tão almejados por ela. Dessa

forma, “a sublevação contra a dominação espanhola limitou-se, porém, à reversão de

subordinação política do Reino”. A pessoa do soberano mudou, mas as estruturas do

reino continuaram as mesmas, “para os portugueses, a questão da Restauração não teve

nenhum caráter revolucionário ou qualquer discordância quanto aos rumos da política

imperial empreendida pelos Habsburgos” 40, todavia, há controvérsias.

No panfleto intitulado “Relação da Aclamação que se fez na Capitania do Rio de

Janeiro do Estado do Brasil, e nas mais do Sul, ao Senhor Rei D. João o IV, por

verdadeiro Rei e Senhor de seu Reino de Portugal...”, do ano de 1641, podemos

verificar algumas reações às mudanças políticas então sofridas pelo Reino. Segundo

consta nestes papéis publicados em Lisboa,

Datou-se a nova da felicíssima restituição (...) que para ser mais aplaudida, chegou

quando era menos esperada, se bem desejada de todos os que prezando-se de

                                                
38 Sobre o socorro do Brasil e o pouco que há na fazenda real com que se lhe possa acudir. Lisboa, 19 de
outubro de 1635. Arquivo Histórico Ultramarino, códice 504, folhas 175 e 175v.
39 Christian Hermann e Jacques Marcadé, op. cit., pp. 141 e 142.
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verdadeiros portugueses pediam ao Céu lhe restituísse Rei legítimo, cujos clamores

admitidos no supremo solo do poderosíssimo Senhor dos senhores, permitiu o feliz

despacho de súplica tão justa, e o sobernao efeito de ação tão devida à Real Casa de

Bragança, de onde usurpada se viu desunida de seu ser sessenta anos41.

Os sentimentos expressos no opúsculo laudatório, indicam certo tom

nacionalista, e de nostalgia por uma época de glória, marcada por conquistas e a

constituição do Império luso. Para a população em geral, considerava-se a “restituição

tão legítima e o efeito tão devido”, que nada poderia modificar aquela situação.

Segundo Eduardo D’Oliveira França, “D. João IV foi feito Rei por aclamação informal

dos povos. Amparado pela nobreza de Lisboa, com as bênçãos da Igreja, com o clamor

popular. Sem derramamento grave de sangue. Sem discrepâncias e resistências dentro

do país” 42. Contudo, é interessante notar que nem todos tinham conhecimento sobre o

que de fato acontecera, talvez no próprio Reino, mas principalmente nas colônias.

Segundo o documento de Aclamação de 1641, foi realizado na Matriz da cidade

do Rio de Janeiro “solene juramento preito e menagem de ter, manter, reconhecer e

obedecer ao Senhor Rei Dom João o IV. Duque que havia sido de Bragança, por

verdadeiro Rei e Senhor de Portugal, repetindo muitas vezes o viva que o Povo

pluralizava com notável aplauso sem saber, porque, como, nem a que se vitoriava

tanto”43. Ao contrário desta imagem, para a vila de São Paulo a ocorrência de uma

“Aclamação de Amador Bueno” como “Rei de São Paulo” em 1641, relatada por Frei

Gaspar da Madre de Deus em 179744, demonstrava como os colonos estavam cientes de

                                                                                                                                              
40 Jacqueline Hermann, “Restauração”. In Ronaldo Vainfas, ( direção ) Dicionário do Brasil Colonial, op.
cit., p. 506.
41 Relação da Aclamação que se fez na Capitania do Rio de Janeiro do Estado do Brasil, e nas mais do
Sul, ao senhor Rei Dom João o IV, por verdadeiro Rei, e Senhor de seu Reino de Portugal, com a
felicissima restituição, que dele se fez a Sua Majestade que Deus guarde, etc – Em Lisboa. Por Jorge
Rodrigues. Ano 1641. A custa de Domingos Alves Livreiro, p. 3. As mudanças com o fim da dominação
espanhola estavam claras nas linhas que saudavam a Restauração, já que “se deviam dar muitas graças ao
Céu de se verem resgatados do pesado jugo, e tirana sujeição, que haviam padecido tantos anos na
vassalagem d’ElRei estranho padecendo muitas calamidades com novas invenções de tributos, que tinham
já ao Reino quase na última respiração”. É interessante notar a ênfase a respeito da sobrecarga de
impostos existentes no período, citada também por vários estudiosos do assunto, cf. pp. 8-9.
42 Eduardo D’Oliveira França, Portugal na época da Restauração. Coleção Estudos Históricos, São
Paulo: Hucitec, 1997, p. 278.
43 Relação da Aclamação..., op. cit., pp. 5 e 9. Antes dos juramentos prestados no Rio de Janeiro,
informava o panfleto que “na Bahia cabeça deste Estado, se faz já a mesma aclamação e juramento”, já
que as cartas de D. João IV informando a boa nova haviam chegado primeiramente ao vice rei Marquês
de Montalvão no princípio daquele ano de 1641, cf. p. 8.
44 Segundo Frei Gaspar, as novas sobre a restituição do trono português não foram bem recebidas pelos
espanhóis que estavam estabelecidos na vila de São Paulo, eles desejavam continuar obedecendo o Rei de
Espanha, mas temiam as represálias que certamente sofreriam em seu intento. Dessa forma, “fingindo-se
penetrados do amor ao país onde estavam naturalizados (... ) propuseram aos seus amigos, parentes,
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seus interesses, já que a vila nesta época era povoada por muitos espanhóis e estes

seriam contrários ao reinado do Duque de Bragança45. Contudo, ao consultar as Atas da

Câmara e o Registro Geral, verificamos que a única ocorrência relacionando o nome de

Amador Bueno às atividades políticas da vila foi a de sua nomeação enquanto

procurador dos interesses da vila de São Paulo junto à Corte em Lisboa.

Na verdade, já vimos como problemas relacionados às leis proibitivas do

apresamento indígena estavam causando tumultos, excomunhões e queda na

produtividade da agricultura praticada na vila. Assim, em cinco de agosto de 1641,

“Amador Bueno (...) aceitou a dita procuradoria com declaração que se ajuntara

dinheiro bastante para que não falte e faltando-lhe algum em Portugal se obrigaram [ os

oficiais da Câmara ] em nome deste povo e pelos poderes que tem dele de pagarem toda

a quantia que o dito Amador Bueno tomar a ganância e lhe for necessária para os

negócios a que vai”46. Porém, a construção do relato sobre a “Aclamação de Amador

Bueno” possuía elementos que de fato existiam na maneira de pensar de alguns colonos.

No opúsculo publicado em 1641 sobre a Aclamação do Rei D. João IV, festejada

no Rio de Janeiro, o Governador daquela Capitania Salvador Correia de Sá e Benevides,

o qual anos depois ocuparia novamente o cargo e protagonizaria o já citado levante de

1660 conhecido como “Revolta da Cachaça”, havia lançado bando na cidade,

                                                                                                                                              
aliados e outros (...) elegerem um rei paulista”. Amador Bueno fora o escolhido por “ser de qualificada
nobreza”, pelos cargos que exercia e por sua “grande opulência”, contrário a tal decisão, foi ameaçado e
por isso refugiou-se no Mosteiro de São Bento. Todavia, segundo Frei Gaspar, “todos corriam após ele
gritando: viva Amador Bueno, nosso rei: ao que ele respondeu muitas vezes, em voz alta: viva o senhor
D. João IV, nosso rei e senhor, pelo qual darei a vida”. Vide Frei Gaspar da Madre de Deus, Memórias
para a história da Capitania de São Vicente. 1º Edição 1797, São Paulo: Edusp; Belo Horizonte: Editora
Itatiaia Limitada, 1975, pp. 138 a 141.
45 Rodrigo Bentes Monteiro apresentou algumas considerações no que diz respeito à “Aclamação de
Amador Bueno” no capítulo “A Rochela do Brasil” em seu livro O Rei no Espelho. Nesse sentido, ao
utilizar o relato de Frei Gaspar enquanto testemunho do episódio, Bentes identificou um diferencial nas
atitudes políticas dos “paulistas” e afirmou que São Paulo apresentava uma “posição autônoma e
particular” relacionada ao apresamento de índios, enquanto o Rio de Janeiro possuía uma vocação
marítima, de integração nos negócios atlânticos e de sujeição crescente aos interesses do Reino. Esta
posição constitui uma das poucas com a qual discordamos na argumentação de Rodrigo Bentes, pois, na
verdade, acreditamos sim em posições diversas para Capitanias como as de São Vicente, Rio de Janeiro e
também Pernambuco, mas não no sentido de rotular São Paulo, por exemplo, como “autônoma”. Vide
Rodrigo Bentes Monteiro, O Rei no Espelho – A Monarquia Portuguesa e a Colonização da América
1640 – 1720. São Paulo: Hucitec, 2002, pp. 68 e 70.
46 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo. São Paulo: Prefeitura Municipal, vol. V, pp. 99 e 100.
Amador Bueno fazia parte de um grupo intitulado “procuradores gerais deste povo e vila de São Paulo”,
estes, em conjunto com os oficiais da Câmara, votaram em Amador Bueno enquanto seu representante
“que havia de ir a Corte” defender os interesses dos moradores daquela região. A Aclamação no Rio de
Janeiro foi realizada em março de 1641, portanto, cinco meses depois deste ocorrido é certo que a notícia
já havia chegado a São Paulo, conforme informações do opúsculo publicado em Lisboa ( vide p. 11 ).
Portanto, acreditamos que Amador Bueno fora enviado enquanto representante dos interesses da vila para
negociar a situação complicada do apresamento indígena com D. João IV, já que as excomunhões haviam
sido efetuadas com o aval do Rei de Espanha.
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publicando o efeito que naquela noite, e nas duas seguintes todos os moradores

ornassem suas janelas com luminárias, e as fortalezas e navios disparassem sua

artilharia (...) que intentava a tão feliz sucesso de Portugal, estimulando e pedindo, que

todos entrassem nela acrescentando ( como quem conhece os ânimos de todos ) que

teria por mal afeito ao serviço de Sua Majestade o dito Senhor D. João IV, toda a pessoa

que tivesse posses e se eximisse de entrar nas festas, para com isto obrigar alguns que

entendeu apaixonados de Castela47.

Apesar de não havermos encontrado documentos que relatem os acontecimentos

e as reações dos colonos residentes da Capitania de Pernambuco com relação à

Restauração de 1640, neste mesmo panfleto a respeito das comemorações efetuadas no

Rio de Janeiro, e publicado em Lisboa, a importância das “Capitanias de Baixo” foi

ressaltada perante a existência de toda a “América Portuguesa”. Dessa forma, sobre os

festejos necessários a tão importante acontecimento,

ao outro dia onze de março ( prosseguindo o Governador com seu zelo, e desejando que

a sua imitação as Capitanias de baixo S. Vicente, e S. Paulo, e onze vilas, de que

constam, jurarem a mesma obediência, e ser Autor de serviço de tanta importância, pois

nelas consiste a conservação, e sustento de todo o Brasil, e ainda de Portugal o aumento

assim pelos mantimentos que produzem, como por as minas de ouro que conservam )

despachou a elas (...) ordem as Câmaras, Justiças e Oficiais de Milícia, a que imitassem

as cabeças de suas Repúblicas48.

Ou seja, pretendia o Governador Salvador Correia de Sá que as demais

“Capitanias de Baixo” imitassem os festejos ocorridos no Rio de Janeiro e na Bahia. Ao

mesmo tempo, através das informações oferecidas pelo documento laudatório a D. João

IV, introduzimos uma interessante idéia veiculada ainda na primeira metade do século

XVII. Idéia sobre a qual certamente Amador Bueno iria se utilizar para persuadir o novo

Rei a auxiliar da melhor forma possível o incremento da economia da região, já que “a

conservação” e o “sustento” de todo o Brasil dependia dos “mantimentos” produzidos

ali e da promessa das “minas de ouro” que conservavam. Não sabemos quais os

resultados obtidos por Amador Bueno em sua viagem à Corte, de fato realizada já que

                                                
47 Relação da Aclamação..., op. cit., p. 10.
48 Idem p. 11.
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há uma ausência constante de informações a seu respeito após aquela vereação de

agosto de 1641, mas é certo que houve mudanças na política real com relação à colônia.

D. João IV conservou as instituições governamentais tais como existiam até

1640, “só os organismos madrilenhos desaparecem. No entanto em matéria de finanças,

o rei regressa ao antigo regime de três Vedores da Fazenda, embora o Conselho da

Fazenda pareça ter continuado como tribunal.(...) Por fim, inspirando-se sobretudo no

Conselho da Índia de 1604, o rei cria em 1643 o Conselho Ultramarino”49. Este órgão

em especial foi significativo “da presteza com que a dinastia brigantina buscou

padronizar o governo do ultramar, embora calcado em  instituição egressa da dominação

filipina (...) [ constituindo ] um tribunal poderosíssimo”50.

Apesar da aparente continuidade estrutural, segundo Nuno Monteiro, “a

Restauração representou uma efetiva viragem (...) os modelos políticos que vão triunfar

parecem afastar-se notoriamente do pluralismo corporativo aparentemente prevalecente

nos anos imediatamente posteriores à entronização dos Bragança”. Assim, o que

ocorreu foi “uma lenta evolução das formas políticas num sentido aparentemente

contraposto (...) [ incidindo em ] uma nova configuração dos centros de poder (...)

[ mas ] atravessada por profundas descontinuidades políticas”51.

O período que antecedeu o Tratado de Madri de 1668, quando a independência

de Portugal foi oficialmente reconhecida, esteve marcado por inúmeros esforços dos

embaixadores portugueses em angariar aliados entre os países europeus hostis à

Espanha que reconhecessem a soberania portuguesa. Entre estes, destacam-se

principalmente França, Países Baixos e Inglaterra. Neste meio-tempo, existiram

conflitos entre os mesmos países, por exemplo, envolvendo a Inglaterra, a Holanda e a

França entre 1652 e 1654, Portugal e Inglaterra entre 1650 e 1654, além das

negociações entre Holanda e Portugal nos anos entre 1656 e 1661, após o fim da

dominação holandesa em Pernambuco. Neste mesmo ano, Carlos II da Inglaterra casou-

se com D. Catarina de Bragança, ambos os acontecimentos, o casamento e a expulsão

                                                
49 Frédéric Mauro, Portugal, o Brasil e o Atlântico ( 1570 – 1670 ), vol II, op. cit., p.185.
50 Maria de Fátima Silva Gouveia, “Conselho Ultramarino”. In Ronaldo Vainfas ( direção ), Dicionário
do Brasil Colonial, op. cit., p. 144. Segundo a autora, o Conselho Ultramarino, “inicialmente composto
por três conselheiros ( sendo dois fidalgos de guerra e um letrado ), permaneceu com alçada sobre os
negócios relativos aos Estados do Brasil, Índia, Guiné, ilhas de São Tomé e Cabo Verde e demais partes
ultramarinas da África. Sua maior atribuição foi, porém, a do provimento de todos os cargos – exceto os
eclesiásticos, assunto da Mesa da Consciência e Ordens”. Com tantas atribuições designadas a um único
órgão, podemos perceber como a política da nova Monarquia pretendia gerir seus negócios no Ultramar
da forma a pretender um controle eficaz sobre seus acontecimentos e provimentos.
51 Nuno Gonçalo Freitas Monteiro, “A Consolidação da dinastia de Bragança e o Apogeu do Portugal
Barroco”. In José Tengarrinha ( org. ), História de Portugal. São Paulo, Editora UNESP, 2000, pp.128-9.
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dos holandeses, originaram um imposto que seria cobrado dos colonos em parcelas

anuais desde o ano de 1661 até 171152, com algumas renegociações de valores devido às

dificuldades e resistências ao seu pagamento. Mais uma vez os conflitos levavam os

exauridos cofres coloniais ao pagamento de grandes quantias negociadas em acordos

firmados entre Portugal e seus “aliados”, a fim de garantir a continuidade da soberania.

Contudo, “as negociações mais importantes foram realizadas em Roma porque o

seu reconhecimento pelo Papado possuía um efeito fundamental: ou Portugal era

reconhecido pelas outras potências católicas, ou ele não seria mais que uma província

revoltada, onde o soberano era culpado de um crime de lesa-majestade”53. Porém, antes

do tão almejado reconhecimento, a morte de D. João IV em 1656 tornou difícil a

situação de sucessão em Portugal. Até 1662,  a Rainha D. Luísa de Gusmão foi regente

em nome de seu filho D. Afonso VI, porém, este, com auxílio do Conde de Castel-

Melhor, tomou o trono português. A fim de reforçar as alianças com a França, D.

Afonso se casou com a princesa de Aumale, Marie Françoise de Nemours54, que, anos

depois, participou de sua deposição em conjunto com o irmão do Rei, o futuro D. Pedro

II, e partidários de Dona Luisa de Gusmão, já falecida, após um “escandaloso processo

de anulação de matrimônio”55 que culminou no casamento dos ex-cunhados.

Tantos acontecimentos não ficaram completamente obscuros aos moradores da

“América Portuguesa”. Segundo Pedro Calmon, em consulta aos Documentos

Históricos, “os acontecimentos do Reino impressionavam a este tempo os mais

prestantes moradores da Bahia. Houve uma tentativa de rebelião coincidente com as

exéquias da Rainha de Portugal D. Luisa de Gusmão – em 29 de maio de 1666 (...) No

Brasil eram muitos os veteranos de 1640, indignados com o que sucedera em Lisboa e

porventura esperançosos ( como o padre Antônio Vieira ) de melhores tempos, com a

elevação ao trono do infante D. Pedro (...) Não se sabe se a agitação era um protesto –

contra o homem que fazia grande cerimonial em homenagem à Rainha que auxiliara a

                                                
52 O valor total ao qual o donativo deveria satisfazer somava 6.000.000 de cruzados “devidos à Grã-
Bretanha e aos Estados Gerais (...) [ Contudo ] a situação portuguesa fora então descrita por um diplomata
francês. O país não tinha dinheiro com que satisfazer suas obrigações (...) Nestas circunstâncias, a Coroa
teve de recorrer ao imposto extraordinário, o ‘donativo da rainha de Inglaterra e paz de Holanda’, imposto
pessoal cobrado no Reino e ultramar. Mas a receita teve de ser desviada para a guerra na fronteira, de vez
que os recursos destinados a este fim apenas bastavam para cobrir a metade das despesas bélicas (...) É
impossível escapar à presunção de que (...) o governo português ratificou o acordo de Haia com a
intenção de não executá-lo”. Evaldo Cabral de Melo, O Negócio do Brasil – Portugal, os Países Baixos e
o Nordeste, 1641 – 1669. São Paulo: Topbooks, 1998, pp. 235 e 238.
53 Christian Hermann et Jacques Marcadé, op. cit., p. 147.
54 Idem, pp. 153 e 154.
55 Nuno Gonçalo Freitas Monteiro, “A consolidação da dinastia de Bragança...”, op. cit., p.128.
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depor – ou mais extenso movimento”56. Apesar deste momento inicial de conturbações,

“abr[iu-se] uma conjuntura de acalmia bélica, com o estabelecimento da paz definitiva

com Espanha, que viria a ser interrompida precisamente poucos anos antes da morte de

D. Pedro (  1703 )”57; era a guerra de sucessão ao trono espanhol que durou de 1701 a

1713. Até este momento, a maior influência sob o reinado de Pedro II era dos

pensadores mercantilistas do seiscentismo português e do Conde de Ericeira, vedor da

Fazenda entre 1675 e 1690 e seguidor das idéias de Jean Baptiste Colbert.

Ministro na França de Luis XIV, era “homem de ação, investido de poder, que

aceitou o conceito mercantilista como o único meio natural e lógico de atingir a

finalidade que procurava – uma França rica e poderosa, unida sob um monarca

glorioso”. Da mesma forma, “os pensadores mercantilistas do Portugal do século XVII

estavam resolvidos a aumentar o poder do Estado através da aquisição de riqueza (...)

Não se pode dizer que os pensadores mercantilistas portugueses estivessem na

vanguarda do desenvolvimento do pensamento mercantilista, mas Portugal foi, sem

dúvida, um pioneiro ao estabelecer três princípios de colonização que se tornaram

básicos para o mercantilisno”. Entre eles, o monopólio do Reino sobre o comércio das

colônias, apesar de boa parte do comércio português estar nas mãos de comerciantes

estrangeiros que operavam ilegalmente em Portugal. Além disso, destacam-se a

regulamentação do comércio, “de modo a que a metrópole tivesse um excesso de

exportações sobre as importações”, e a medida da riqueza nacional efetuada a partir do

montante de metal precioso existente em seu poder, “acumulados a todo o custo”58.

                                                
56 Pedro Calmon, História do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941, p. 278. O
documento citado pelo autor era uma Portaria do Vice Rei D. Vasco Mascarenhas, conde de Óbidos, na
qual constava que “Porquanto e estando hoje na Santa Sé desta cidade para se celebrarem as exequias da
Sereníssima Rainha Nossa Senhora ( que está no Céu ) houve uma Revolução; e convém averiguar-se
quem foram os culpados para se proceder contra eles”. O homem contra o qual os envolvidos poderiam
estar protestando era o próprio Conde de Óbidos, partidário de D. Afonso VI quando do exílio da Rainha.
Apud. Nota ( 1 ), “Documentos Históricos, vol. VII, 248”.
57 Nuno Gonçalo Freitas Monteiro, “A consolidação da Dinastia de Bragança...”, op. cit., p.129.
58 Carl A. Hanson, Economia e Sociedade no Portugal Barroco 1668 – 1703. Lisboa: Publicações Dom
Quixote, 1986, pp. 128, 129 e 141. A morte do Conde de Ericeira em 1690 fora ocasionada devido a
problemas com a política defendida por ele, já que com o passar do tempo, “as indústrias portuguesas,
insuficientemente financiadas desde o início, não conseguiam satisfazer a procura interna (...) Tomado no
seu conjunto, o progresso decepcionante do programa industrial e a crescente crítica à sua eficácia podem
ter desencorajado o Conde de Ericeira (...) Quaisquer que fossem as razões, o conde caiu num tal estado
de depressão mental que  (...) abriu a janela e atirou-se (...) morrendo pouco depois”. Embora sua morte
“tenha tido um efeito adverso no curso da indústria nacional”, outros fatores contribuíram para tal estado
de “queda geral” da economia que começara em 1670: a qualidade inferior dos produtos portugueses, os
contrabandos e as “depredações feitas pela Santa Inquisição”, ao prender muitos comerciantes cristãos-
novos, ocasionando a fuga de vários outros e de suas divisas, cf. pp. 193-4.
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O preço pago pelos colonos da “América Portuguesa”, a partir do momento em

que os holandeses se instalaram nas Antilhas após sua derrota em Pernambuco – quando

o açúcar produzido por eles passou a concorrer e se sobressair ao do Brasil no comércio

europeu –, foi, em um primeiro momento o incentivo à busca por outra “saída

econômica”: o ouro. Após a descoberta das minas mais substanciosas ao final do século

XVII, “começava a salvação da decadente economia portuguesa, ao mesmo tempo que

também se dava início à mais severa política colonialista sobre o Brasil, através do

terror administrativo e político, assim como a partir de uma prática fiscal opressiva”59.

Portugal mantinha alianças políticas e comerciais com a Inglaterra desde o

casamento do Rei Carlos II com D. Catarina de Bragança em 1661. Assim, foi nos

tratados celebrados no ano seguinte que se apoiaram as relações comerciais anglo-

portuguesas até 170360. Neste ano, o Tratado de Methuen consolidou essas relações ao

estabelecer “a troca da proteção política da Inglaterra pelo apoio luso nos conflitos

continentais e por vantagens comerciais em suas possessões ao redor do mundo”61.

A conjuntura de guerras presentes durante o período entre 1580 e 1720

apresentava um “precário equilíbrio europeu que não pode ser entendido sem se levar

em conta a disputa por vantagens comerciais e pela riqueza dos territórios coloniais (...)

com a entrada de Portugal na coligação contra a França [ e a Espanha ] seus domínios

ultramarinos foram sistematicamente assediados pela guerra de corso promovido por

aquela nação”62, incluindo-se aí a invasão do Rio de Janeiro em 1711 efetuada por

Duguay-Trouin . Esta invasão revelou “o encadeamento do medo, da cumplicidade com

os estrangeiros e da revolta dos vassalos fluminenses, colocando em risco a manutenção

do domínio colonial e a soberania do rei e da metrópole”63 sobre a região.

Novamente as vidas econômica e política dos colonos eram afetadas por

acontecimentos suscitados com as disputas entre os reinos europeus, contudo, no século

XVIII o ouro recém-descoberto trazia uma nova realidade cada vez mais difícil de

controlar. Assim, já nos anos 1730, o conselheiro ultramarino Antônio Rodrigues da

Costa confirmava um dos fatores que poderia desencadear o “perigo interno” da

colônia, já que “o espírito de rebelião dos vassalos nascia também do peso dos

                                                
59 Fernando José Amed e Plínio José Labriola de Campos Negreiros, História dos Tributos no Brasil. São
Paulo: Edições Sinafresp – Nobel, 2000, p. 96.
60 Frédéric Mauro, Portugal, o Brasil e o Atlântico, op. cit., p. 216.
61 Maria Fernanda Baptista Bicalho, A cidade e o império: O Rio de Janeiro no século XVIII. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 52.
62 Idem, p. 53.
63 Ibid., p.268.
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tributos”64. Estes constituíram alguns dos reveses presentes em cento e quarenta anos da

era moderna, os quais modificaram as conjunturas coloniais, muitas vezes relacionadas

aos acontecimentos europeus, mas nem sempre submetidas às inclinações dos mesmos.

Tudo levava a crer, inclusive para os contemporâneos, que aquela situação traria sérios

problemas a Portugal, quando os reveses de uma nova conjuntura histórica passariam a

ocorrer de forma irreparável nas suas regiões coloniais da América.

A Capitania de Pernambuco sentiu de forma mais drástica os efeitos e

conseqüências dessa conjuntura repleta de dificuldades para a política e a economia

portuguesas. O açúcar produzido por ela foi alvo da cobiça das Nações que ora

guerreavam, ora compactuavam com Portugal, dependendo da situação histórica vivida

na Europa deste início da era moderna. Da mesma forma, mas por um prisma diverso, a

Capitania de São Vicente também sofreu principalmente com o aumento da fiscalidade

colonial, complementada com as freqüentes demandas por mantimentos para auxiliar as

despesas de guerras ocorridas nos limites do território colonial.

Compreender o espaço de atuação dessas regiões em meio ao sincronismo das

diferentes histórias engendradas entre 1580 e 1720, significa apresentar uma

problemática essencial. Até que ponto podemos analisar as individualidades destas

histórias sem corrermos o risco de deixar de lado outras conjunturas que podem

modificar nossas idéias a seu respeito? Ao analisarmos aspectos econômicos e sociais

de São Paulo e de Pernambuco coloniais pretendemos efetuar uma análise como esta,

mas ainda sem a certeza de havermos verificado todas as imbricações necessárias. Este

é o trabalho do historiador, apresentar pontos de vista colocados “permanentemente à

prova, para melhor tomar consciência das suas razões de ser e, se for o caso, revê-los”65,

na medida em que novas evidências podem modificar tal compreensão.

                                                
64 Laura de Mello e Souza e Fernanda Bicalho, 1680-1720: O Império deste mundo, op. cit., pp. 92.
65 Marc Bloch, Introdução à História, op. cit., p.129.
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Os braços da Coroa em seus domínios

Em 1585 alguns colonos da vila de São Paulo estavam insatisfeitos com certas

deliberações régias, por isso, criticaram de forma “pública e notória” a atuação da

legislação e da própria Coroa naquela parte da conquista portuguesa na América. Assim

que a notícia chegou ao conhecimento dos vereadores da Câmara daquele ano, “logo

ordenaram que nenhuma pessoa de qualquer sorte e qualidade que seja fosse ousado de

por boca em El Rei nosso Senhor nem em suas justiças (...) sob pena de cem açoites

sendo pião e dez cruzados para o Conselho, (...) e sendo homem de qualidade pagará

vinte cruzados (...) para o Conselho e mais será degredado por um ano para a Fortaleza

da Bertioga”66. Neste período dos finais do século XVI, por algum motivo não revelado

na documentação, o “pacto entre partes” realizado pela Coroa com os seus súditos, mais

precisamente os moradores do Planalto de Piratininga, não estava sendo cumprido.

Tal pacto, como já citado no decorrer de capítulos anteriores, estava implícito

nas relações entre o rei e os seus vassalos conquistadores dos novos territórios. Ou seja,

acreditamos que em várias situações vivenciadas na América portuguesa, as quais

incluíam decisões políticas e econômicas, deveria haver uma negociação que envolvesse

privilégios e vantagens cedidas aos colonos, em troca de trabalho que gerasse lucros aos

cofres reais - via impostos - e de obediência às decisões do soberano. Em diversos

momentos durante o período colonial houve quebra nesse aparente equilíbrio de troca de

favores por parte de ambas as partes. Por vezes, era o rei quem ficava insatisfeito pelo

fato dos colonos não contribuírem de forma satisfatória ao pagamento dos impostos

reais, ou pelo não cumprimento a respeito de quaisquer deliberações metropolitanas.

Outras vezes, os atritos ocorriam porque aos colonos não agradavam decisões régias que

inibissem a sua participação nos privilégios sociais ou nos ganhos econômicos das

atividades que exerciam ou comandavam na Colônia. Contudo, o fato de algumas

pessoas reclamarem, ou “porem boca”, sobre a legislação e a atuação do Rei na

administração de sua Colônia constituía um ato passível de punição na perspectiva dos

vereadores, já que a obediência ao poder régio não permitia aquela “ousadia”.

Apesar de considerarmos a existência de tal “pacto entre partes”, o poderio dos

reis ibéricos em suas possessões era extremamente visível e atuante. Segundo Fernanda

Bicalho, “é corrente a idéia de que a Coroa, personificada na figura do rei, intervinha

                                           
66 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo. São Paulo: Prefeitura Municipal, sd, vol I, p. 266.
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nos mínimos detalhes da vida cotidiana dos seus súditos, ordenando-os, disciplinando-

os, normatizando-os”67. Todavia, essa intromissão realizada pelo poder régio em todos

os níveis - econômico, social, político e cotidiano da vida dos colonos - possuía um

limite que era propiciado a partir das reclamações dos súditos diante de determinadas

atitudes ou interferências que lhes eram muito prejudiciais. Até que a atuação do

governo metropolitano não recrudescesse a partir das descobertas mais substanciosas de

ouro, a negociação entre as partes interessadas nos assuntos coloniais constituía um

meio muito utilizado a fim de “se tratar com extremo cuidado tudo aquilo que pudesse

atrair o ódio dos vassalos contra os governantes”68. Por isso, era raro que acontecesse,

como descrito pelos vereadores da Câmara da vila de São Paulo em 1585, o ataque

direto à figura do Rei, já que esse papel era destinado para os seus funcionários régios.

No decorrer do século XVII, as “crises recorrentes que (...) assolaram a Europa,

representaram mais um fator de intervenção da Coroa, levando as monarquias a

implementarem amplos programas de reforma política e fomento econômico que as

impeliram a intervir cada vez mais nas áreas provinciais e locais”69, incluindo as

colônias. Tal intervenção, como já dito em outros momentos, era diferenciada entre as

regiões que compunham o território colonial português ultramarino, o que dependia das

conjunturas econômicas, sociais e políticas existentes. Portanto, como também já

mencionado, a intensidade do interesse régio, a qual regulava a quantidade e a qualidade

das intervenções, poderia mudar de caráter entre uma região e outra. Aqui neste estudo

tomamos o exemplo das descobertas auríferas que mudaram as engrenagens políticas do

mundo atlântico português em detrimento das localidades produtoras de açúcar.

Assim, até que o recrudescimento da política colonial não fosse implementado a

partir do início do século XVIII, as possibilidades de concessão régia mediante os

pedidos e reclamações dos colonos deu margem a modificações na própria legislação.

Por outro lado, a atuação dos funcionários régios era permeada pelo interesse pessoal

em auferir vantagens econômicas e de status social que justificassem a problemática

                                           
67 Maria Fernanda Baptista Bicalho, A Cidade e o Império..., op. cit. p. 340.
68 Luciano Raposo de Almeida Figueiredo, “O Império em Apuros, notas para o estudo das alterações
ultramarinas e das práticas políticas no Império Colonial Português, séculos XVII e XVIII”. In Junia
Ferreira Furtado ( org. ), Diálogos Oceânicos – Minas Gerais e as novas abordagens para uma história
do Império Ultramarino Português. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001, p. 198.
69 Maria Fernanda Baptista Bicalho, op. cit., p. 342. A ocorrência dessas intervenções não constituía,
segundo a autora, uma “via de mão única” já que nem sempre elas correspondiam “a uma iniciativa
exclusiva do governo central, partindo muitas vezes das próprias autoridades locais”. Por isso, na maioria
dos casos, a revolta geral era dirigida contra o(s) funcionário(s) régio(s) que havia(m) iniciado ou
ordenado os atos que provocaram o descontentamento. O rei, em seu papel de juiz, arbitrava em cada caso
a favor de uma ou de outra parte, dependendo das circunstâncias e das conseqüências.
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escolha daqueles homens da nobreza em sair do Reino para habitar terras tão distantes,

diversas e incomodas. Algumas vezes, tais “interesses pessoais” eram acompanhados

pelo aval e participação de certa parcela de colonos. Em outros momentos, os mesmos

colonos se revoltavam justamente contra os prejuízos que as atitudes desses

funcionários, sempre associadas aos proveitos individuais, provocavam nas suas

fazendas e privilégios. Novamente, as decisões dos soberanos dependiam dos contextos

vividos para deliberar a favor de colonos ou de funcionários, já que não havia uma regra

geral a ser seguida, a não ser a da proteção irrestrita aos benefícios da fazenda real.

Dessa forma, ao tratarmos de um caso de modificação, por parte da monarquia

lusa, na legislação em prol do ganho econômico dos colonos, ao mesmo tempo em que

analisamos fatos relacionados à punição efetuada pelo poder régio em certos

acontecimentos que envolveram contravenções de funcionários da Colônia,

pretendemos demonstrar dois lados da política metropolitana. Estes “lados”

diferenciados envolviam as atitudes dos “reis-juizes” que procuravam conciliar os

vários interesses a fim de não colocar a perder a segurança de suas possessões,

ameaçada por descontentamentos que, ao chegarem no limite, irrompiam em revoltas.

Os aumentos de tributos aliados às perdas econômicas perfaziam a maioria das

insatisfações dos habitantes da América portuguesa, ao mesmo tempo, os mencionados

abusos dos funcionários régios também constituíam motivos de descontentamento. Para

Roquinaldo Ferreira, por exemplo, os governantes de Angola em especial receberam a

concessão de “exagerados poderes” devido à “conjuntura mais geral do Império

português na passagem da primeira para a segunda metade do século XVII (...) Em

Angola, a natureza militar da presença portuguesa e o recurso freqüente à violência

foram estimulados pelos conflitos entre portugueses e holandeses no Atlântico”. Dessa

forma, ao se fortalecer na região a “tendência de conquista, em detrimento de

colonização”, tal dinâmica esteve na raiz da concessão de poderes praticamente

irrestritos. Ainda segundo o autor, “tirando vantagem do cargo, e sempre escoltados por

numerosos contingentes militares (...) [ os governadores ] tratavam de defender seus

negócios particulares tão logo pisavam em solo africano”70. A menção da problemática

                                           
70 Roquinaldo Ferreira, “Dinâmica do comércio intracolonial: Geribitas, panos asiáticos e guerra no
tráfico angolano de escravos ( século XVIII )”. In João Fragoso, Maria Fernanda Bicalho e Maria de
Fátima Gouvêa ( organizadores ), O Antigo Regime nos Trópicos: A dinâmica imperial portuguesa (
séculos XVII e XVIII ), Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 341. A condição diferenciada que
marcava Angola devido às guerras existentes, influenciou o caráter da justiça que era empregada naquela
localidade e em outras pertencentes ao território africano. Segundo um documento do Conselho de
Portugal de 1606, “nos lugares d’África da Coroa de Portugal ( que são Tanger, Ceuta e Malagão ) se



241

angolana relativa aos seus administradores está diretamente relacionada com uma

questão que envolvia o interesse pecuniário dos colonos da América, e que promoveu

uma mudança na legislação régia após várias décadas de apelos e desobediências.

Os negócios privados dos governadores de Angola, como pudemos perceber no

caso da análise da correspondência de Luís César de Meneses, estavam diretamente

relacionados com o tráfico de escravos. Este comércio, iniciado nos meados do século

XVI em pequena escala, tornou-se, a cada aumento da safra de açúcar produzido no

Estado do Brasil, o motor da economia atlântica. Mais tarde, durante a segunda metade

do século XVII, as exportações de escravos diminuíram em Angola,

uma vez que os formuladores de política em Lisboa haviam consolidado uma aliança

comercial com a Inglaterra e procuraram estimular reformas econômicas em todo

Império Português, de forma a ressarcir os custos pesados da dominação espanhola, as

três décadas de luta contra os holandeses, a perda do mercado asiático de especiarias, o

declínio dos preços do açúcar (...) o tráfico de escravos partindo de Luanda entrou em

declínio a partir de 1680 quando os senhores de escravos baianos abandonaram Luanda

pela Costa da Mina (...) Os baianos, ao explicarem a razão de terem abandonado Luanda

nos anos de 1680, reclamaram da tirania do governador de Angola, que em época de

extrema escassez havia monopolizado os suprimentos de alimentos necessários ao

sustento das embarcações com escravos que deixavam os portos71.

Na verdade, segundo Joseph Miller, quase todos os governadores daquela

localidade procuravam defender seus interesses particulares e favoreciam os

comerciantes de Pernambuco até que o ouro das Gerais modificasse tal disposição,

como também já verificamos segundo a análise da correspondência de Luís César de

Meneses. O Reino, por sua vez, estava preocupado em “recuperar um império e uma

nação, declinantes em relação ao século anterior”. Por isso, sua atenção também “se

voltou para o Brasil e para a descoberta do ouro em Minas Gerais (...) e não para o

comércio arriscado de escravos em Angola”. Apesar de Luanda ter sido valorizada pela

                                                                                                                               
cometiam algumas desordens e excessos na administração da justiça e que havia falta nos castigos dos
delitos que ali se cometem de ordinário por os moradores serem soldados e usarem das licenças da guerra.
E que tudo isto procedia dos Ouvidores ( que são as justiças que há nos ditos lugares ) postos por os
Generais e Capitães serem homens sem letras e sem experiência e prática das leis”. Como solução para o
problema, foi determinado pelo rei espanhol “que daqui por diante fossem os ditos ouvidores letrados”.
Vide Consultas de África e Conquistas de 1605 - 1607, Secretarias Provinciales, libro 1473, doc. 184,
Archivo General de Simancas.
71 Joseph C. Miller, “A economia política do tráfico angolano de escravos no século XVIII”. In  Selma
Pantoja e José Flávio Sombra Saraiva ( organizadores ), Angola e Brasil nas rotas do Atlântico Sul, Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999, pp. 16 e 17.
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Coroa enquanto “uma importante fonte de mão-de-obra escrava necessária para a

extração de metais preciosos”72, eram as determinações dos governadores de Angola

que direcionavam e comandavam o tráfico para a América portuguesa.

Durante o início da produção aurífera, para Roquinaldo Ferreira, o Rio de

Janeiro constituía local “estratégico como porto de entrada e distribuição de escravos

para as Minas (...) o resultado era que os governadores enviavam navios apenas para lá,

em detrimento das outras regiões”, já que os navios que zarpavam de Angola com

escravos eram apenas “os que pertenciam ou tinham conexão com os governadores (...)

[ e estes ] cobravam o que queriam pelos escravos que vendiam no Rio – tendo acesso

ao ouro das Minas”. Foi apenas em 1715 que a Coroa “tomou uma decisão que terminou

com as disputas” entre negociantes, contratadores e governadores. D. João V proibiu

que os últimos se envolvessem nos negócios do tráfico e “abriu o porto de Luanda para

o tráfico com todos os portos brasileiros”73. A partir deste momento, os “negociantes

brasileiros” passaram a dominar o transporte e comércio de escravos da África para a

América portuguesa. Antes disso, para todos os episódios referentes ao controle do

tráfico e do comércio de almas, “a chave do sucesso brasileiro estava nas mercadorias

que financiavam seus investimentos”74, ou seja, essencialmente as cachaças.

Também conhecidas pelo nome de geribitas, as aguardentes de cana eram

consumidas nas “tavernas de Luanda e Benguela e usadas como salários das tropas e

milícias”, além disso, apresentavam “atributos imbatíveis em relação aos outros

produtos trocados por escravos”75. Estes últimos, além de constituírem elementos

indispensáveis ao funcionamento da economia colonial, também tinham um significado

de posse e poder aos seus senhores. Como exemplo, podemos citar que um observador

do primeiro quartel do século XVIII identificou a condição de riqueza e poderio de um

                                           
72 Idem, p. 18.
73 Roquinaldo Ferreira, op. cit., pp. 342 e 343. Segundo informações de Joseph Miller, “os salários dos
governadores foram aumentados, como forma de compensação, no acordo feito com a Coroa de não mais
comercializar escravos” a partir de 1715. Portanto, “concedeu-se (...)  o comércio valioso para o Rio de
Janeiro para mercadores por meio de contrato” e os grandes comerciantes de Lisboa “atuaram mais como
financiadores do suprimento de têxteis que constituíam o capital comercial do tráfico do que como
compradores diretos de escravos”. Todavia, durante a primeira metade do século XVIII eram escassas as
vantagens necessárias para que os luso-africanos e “brasileiros” desafiassem o grande capital comercial
metropolitano, “que começou a substituir os métodos violentos de incursão na caça de escravos por novas
táticas persuasivas e indiretas. Dessa forma, seus empréstimos de mercadorias importadas endividaram os
mercadores angolanos em Luanda e seus fornecedores no interior da colônia, que passaram a liquidar seus
débitos devolvendo escravos aos seus contratadores e agentes”. Àqueles que não conseguiram enfrentar a
concorrência dos reinóis, restou “buscar novos clientes em partes remotas de Angola”, como Benguela.
Cf. Joseph Miller, op. cit., pp. 21 e 22.
74 Idem, p.344.
75 Ibid., p. 346.



243

capitão que morava em Parati pelo fato de que ele possuía 300 escravos76. Assim, tudo o

que estava relacionado com o comércio e a posse de africanos interessava sobremaneira

aos colonos, já que era a partir destas “peças” fundamentais que a economia colonial

tinha o seu funcionamento garantido, produzindo os tão almejados ganhos. Ao mesmo

tempo, a quantidade de escravos pertencente ao plantel dos senhores indicava o nível de

sua riqueza e poder pessoal, por isso a temática do tráfico e de tudo o que se relacionava

a ele constituía um ponto passível de negociação no “pacto entre partes”. As geribitas,

ou aguardentes, estavam intrinsecamente relacionadas ao comércio com a África, já que

desde meados do século XVII a cachaça foi introduzida em Luanda pelos “comerciantes

coloniais brasileiros. (...) Mas ela se tornou, imediatamente, objeto de competição com o

vinho, a única bebida alcoólica estrangeira usada antes da primeira metade de 1600,

pelos comerciantes capitalistas portugueses, para obter escravos nos portos”77.

Pelo fato de oferecer um teor alcoólico mais alto e preços mais baratos do que o

vinho, a cachaça era preferida pelos negociantes de cativos africanos do interior de

Angola, sendo enviada para as feiras ou mercados de escravos que a partir de 1648

foram “restabelecidos sob o controle formal dos portugueses”78. De acordo com

Roquinaldo Ferreira, “do ponto de vista africano, (...) beber geribita não era o mesmo

que consumir (...) vinhos (...) que também funcionavam como moeda nos sertões

[ daquele continente ]. Enquanto os últimos eram mais valorizados e destinados às elites

africanas, aquelas eram vistas como bebidas baratas e consumíveis por qualquer

pessoa”. Por outro lado, “do ponto de vista do controle do tráfico, o efeito mais

importante das geribitas foi joga-lo nas mãos dos negociantes brasileiros. Substituindo o

militarismo dos governadores, os brasileiros as usaram para quebrar o monopólio dos

negociantes metropolitanos”79. Ao mesmo tempo, a análise de documentos do Conselho

                                           
76 Diário da Jornada que fez o Exm º Senhor Dom Pedro desde o Rio de Janeiro até a cidade de São
Paulo e desta até as minas ano de 1717. Academia de Ciências de Lisboa, Série Azul, MSS. 382, n.8 –
“Miscelânea” t. 1 [ Publicado na Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vol.
III, sd ]. Segundo o narrador da viagem do Conde de Assumar – Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal
– nomeado governador da Capitania de São Paulo e Minas, após saírem da cidade do Rio de Janeiro em
24 de julho e pernoitarem em engenhos de padres e portugueses, seis dias depois o governador e sua
comitiva chegaram em Parati. Nesta vila ficaram “em casa do Capitão Lourenço Carvalho. Ele é (...)
casado com uma mulata filha de Francisco do Amaral é muito rico e poderoso porque se acha com
trezentos negros que lhe adquirem grande cabedal com a condução das cargas em que continuamente
andam pela terra acima que vai a sair a vila de Guaratinguetá”.
77 José C. Curto, “Vinho verso Cachaça – A luta Luso-Brasileira pelo comércio do Álcool e de Escravos
em Luanda, c. 1648 – 1703”. In Selma Pantoja e José Flávio Sombra Saraiva ( Organizadores ), Angola e
Brasil nas rotas do Atlântico Sul, op. cit., p. 69.
78 Idem, pp. 76 e 77.
79 Roquinaldo Ferreira, op. cit., pp. 348 e 349. Ainda segundo o autor, os “negociantes brasileiros”
enfrentaram, no início de suas atividades com a cachaça em Angola, “uma proibição que baniu a bebida



244

Ultramarino relativos a Pernambuco demonstrou que a concorrência entre o vinho e a

aguardente foi objeto de disputas entre reinóis e colonos na América portuguesa.

Diversos interesses envolveram as querelas sobre a produção da aguardente em

Pernambuco, e datam de 1646 as primeiras discórdias causadas pela bebida. Os

“homens de negócio” de Portugal reclamaram neste ano em especial ao Rei D. João IV

acerca do produto feito “das canas de açúcar e do açúcar panela, com grande dano dos

direitos que deles se pagam a minha fazenda”80. Os senhores de engenho estavam

lucrando com um produto que servia primeiramente apenas para o consumo interno dos

escravos, mas que estava substituindo o vinho trazido pelos mercadores de Portugal.

Como contraponto aos atritos iniciados por uma produção local de Pernambuco,

a qual estava concorrendo com o comércio externo dos “homens de negócio” de Lisboa,

podemos oferecer a situação vivenciada nesta mesma época na vila de São Paulo. A

aguardente, ao lado do vinho, também era um produto apreciado pelos moradores da

vila bem como pelos índios, contudo, os seus preços estavam causando queixas na

Câmara em 1648. Segundo os vereadores, o vinho bom não deveria ser vendido por

mais de 12 patacas, o “mais ou menos” deveria ter o preço de 10 patacas e a

“aguardente da terra” seria vendida pelo mesmo valor do vinho “mais ou menos”.

Importante notar que nenhuma pessoa poderia produzi-la sem licença da Câmara, daí a

existência de um certo controle no que se considerava como o “perigo da embriagues”81.

A diferença nos contextos vivenciados pelas duas regiões torna-se, neste caso da

aguardente, um fato a ser considerado a partir do momento em que pretendemos

compreender os lugares específicos de ambas na dinâmica colonial. O fato de a

aguardente de São Paulo não ameaçar a “soberania comercial” dos mercadores de

Lisboa, fazia com que não existissem maiores preocupações com sua venda e consumo.

As pequenas proporções de seu comércio local faziam com que as preocupações da

Câmara fossem referentes ao valor que esse produto apresentaria no momento da venda,

e no fato de que a aguardente só poderia ser produzida com autorização dos vereadores.

Como veremos a seguir, o caso da cachaça tomou proporções consideráveis em

Pernambuco, fato que identifica uma idéia que não tem como ser modificada. A idéia do

                                                                                                                               
(...) [ daquela localidade ], sob o argumento de que o consumo exagerado estava dizimando as tropas
portuguesas. A proibição foi contraproducente  porque serviu de incentivo ao contrabando generalizado
de geribitas envolvendo quase todos os escalões da administração colonial”. Veremos que tal proibição
afetou inclusive a produção da bebida na América portuguesa, e, da mesma forma, provocou a realização
clandestina da destilação da cana nos engenhos do Estado do Brasil.
80 Carta a Antônio Teles da Silva sobre a bebida da aguardente, Lisboa 09-10-1646. Arquivo Histórico
Ultramarino, Livro de cartas, códice 275, fl. 93 [ LAPEH – UFPE ].
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maior grau de importância dessa Capitania frente aos ensejos de Portugal, ao menos até

o final do século XVII, tendo em vista uma vila de São Paulo de menores proporções,

mas que não deixava de ter o seu lugar também levado em conta pela Coroa.

Em 1649, ano da fundação da Companhia Geral de Comércio, os atritos em

Pernambuco se tornaram ainda maiores, já que a Companhia detinha o estanco do

comércio do vinho, com todos os seus privilégios e cláusulas existentes. Nesse caso, a

aguardente tornara-se uma concorrente direta do vinho, e, ao mesmo tempo, os senhores

de engenho estavam afrontando os direitos da Junta do Comércio na concessão da venda

desse produto. Por isso, nesse ano foi assinado um decreto “para se passarem os

despachos visando a extinção do vinho de mel aguardente e cachaça no Brasil”82. As

bebidas deveriam ser extintas, segundo o documento, porque constavam do capítulo 35

da instituição da Companhia Geral. Contudo, o Conselho Ultramarino indicou um outro

lado do problema representado pelos senhores de engenho.

Os donos de Engenhos do Brasil com as guerras se limitam da falta de seus açúcares e

pouco comércio é fato que se acham mui faltos de cabedal e mui carregados de

donativos e tributos com que voluntariamente quiseram servir (...) a Vossa Majestade

para a mesma guerra e que sendo merecedores de favor se lhe vem a fazer mui pouco

em os querer obrigar (...) a comprarem vinho de mel para bebida dos escravos de seus

Engenhos cujo trabalho obriga a que necessariamente bebam coisa substancial e que

pois a fazer dos frutos de suas terras não parece senão que se lhe proíba para gastos de

                                                                                                                               
81 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., volume V, p. 321.
82 Carta a Antônio Teles da Silva sobre a bebida da aguardente, Lisboa 09-10-1646. Arquivo Histórico
Ultramarino, Códice 275, folha 93v [ LAPEH – UFPE ]. Segundo João Fragoso e Manolo Florentino,
“não foi gratuito (...) que os comerciantes e produtores locais pudessem resistir à tentativa metropolitana
de monopolizar o comércio de exportação por meio da fundação da Companhia Geral do Brasil. Neste
caso, criticava-se as leis régias e os estatutos da referida companhia exatamente naqueles aspectos que
lhes pareciam mais desfavoráveis: a insuficiência de transporte para a exportação do açúcar e importação
dos insumos para os engenhos; as elevadas taxas de fretes; os altos preços dos bens de consumo
importados da Metrópole; e a proibição da manufatura da cachaça – decretada para incrementar o
consumo do vinho português. Como resultado, o Governador-Geral do Brasil, desobedecendo as
determinações metropolitanas, permitiu a partida de naus fora das frotas, além de autorizar a continuidade
da produção de aguardente (...) Observa-se aqui, já em pleno século XVII, os limites reais do exercício do
pacto colonial”. Para nós, estes limites estavam estritamente relacionados com o cumprimento do “pacto
entre partes”, já que a negociação pelos interesses coloniais junto ao o poder régio, no caso das
aguardentes, não era possível naquele momento em que o estabelecimento da Companhia Geral de
Comércio constituía prioridade nas deliberações de D. João IV. Dessa forma, outras alternativas seriam
implementadas para amenizar os prejuízos que a proibição do comércio da cachaça trazia aos interesses
de colonos e de funcionários régios envolvidos nesta atividade, alternativas ilícitas, porém realizadas de
forma irrestrita. Cf. João Fragoso e Manolo Florentino, O arcaísmo como projeto – Mercado Atlântico,
Sociedade Agrária e Elite Mercantil no Rio de Janeiro, c. 1790 – 1840. São Paulo: Diadorim, 1993, p. 34.
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suas casas e escravos (...)  [ que ] a dita bebida se lhe não possa vender a tavernada (...)

e os mestres façam em seus engenhos para seus escravos a bebida que quiserem83.

A guerra contra os holandeses em Pernambuco sempre constituiu um argumento

forte para que as reivindicações dos senhores de engenho pudessem ser atendidas. Nesse

caso, constituiria um gasto a mais aos vassalos já tão desvalidos de cabedal, devido às

guerras e aos impostos, ter de comprar a bebida ordinária de seus escravos. Portanto,

tendo em vista esta outra parte da história, o documento com as opiniões do Conselho

Ultramarino foi enviado para a Junta da Companhia Geral de Comércio, e a resposta

desta retornou aos conselheiros, os quais escreveram novamente ao Rei.

Na segunda consulta, estava escrito sobre a papelada enviada “que sendo agora

vista uma e outra e considerando o que em ambas se defere, pareceu dizer a Vossa

Majestade que em Pernambuco pelo estado das coisas (...) que ali há e necessidades que

padecem os pobres soldados de mantimentos que já lhe deram causa a se amotinarem

não convém (...) nada antes deixar-lhes usar livremente dos mantimentos e bebidas que

quiserem por o contrário pode trazer conseqüências mui danosas”84. Um dado a mais

fora apresentado pela Junta: o fato da aguardente estar sendo comerciada aos soldados, e

assim estava provado que a bebida não se restringia apenas ao consumo nos engenhos.

Os conselheiros responderam desta vez com uma grave ameaça que poderia por em

risco a manutenção da Capitania de Pernambuco, a qual, nesta época, era a principal

fornecedora de riquezas para Portugal. A ameaça citada dizia respeito aos motins que os

soldados poderiam fazer se lhes fosse proibido o acesso à bebida.

Contudo, os conselheiros deixaram entrever que aquela era uma situação

passageira, que poderia melhorar quando os invasores fossem expulsos, porque

“melhorando-se as coisas poderá haver lugar de se fazer o que a Junta da Companhia

Geral não desaprova”, ou seja, a utilização da bebida apenas nos engenhos e sem fins

comerciais. O maior prejuízo residia no fato de que a aguardente estava sendo vendida

nas tavernas, concorrendo diretamente com o vinho, mas vale dizer que as concessões

para a produção de cachaça nos engenhos diziam respeito apenas a Pernambuco, já que

a mesma produção estava proibida “nos mais lugares e Capitanias do Brasil”85.

                                           
83 Carta a Antônio Teles da Silva sobre a bebida da aguardente, Lisboa 09-10-1646..., op. cit.
84 Consulta do Conselho Ultramarino sobre como o decreto por que sua Majestade manda se passem os
despachos para se dar execução à extinção do vinho de mel aguardente e cachaça no Brasil, Lisboa 11-
08-1649. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 14, folhas 181 / 181v [ LAPEH – UFPE ].
85 Satisfaz-se ao que S. Majestade manda acerca da extinção do vinho de mel e aguardente do Brasil,
Lisboa 31-08-1649. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 14, folhas 188 / 188v [ LAPEH – UFPE ].
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Mesmo diante de tantas explicações e apelos, o Rei D. João IV permaneceu

irredutível, já que afirmava que “sem embargo do que o Conselho propõe em ambas

estas consultas, se cumpra o que tenho mandado pelo decreto”. Mas, ao final de sua

resposta, um atenuante foi declarado, já que os negros poderiam fazer a sua cachaça sem

comercializa-la. Mais tarde, no ano de 1653, e tendo em vista toda a discussão sobre as

quantidades de gêneros necessárias ao abastecimento anual do Estado do Brasil, a falta

do vinho foi ainda mais enfatizada pelo Conselho Ultramarino porque “todos bebem

vinho e de presente a cachaça e a aguardente Vossa Majestade o tem proibido”86. Mas a

severa proibição real ao fabrico de cachaça para a venda, não coibiu essa prática tão

comum entre os senhores de engenho e os demais moradores das Capitanias coloniais.

 Durante alguns anos após a promulgação da lei proibitiva, o assunto esteve

aparentemente esquecido nas deliberações do Conselho Ultramarino sobre Pernambuco.

Poderíamos inferir que o comércio existente manteve-se camuflado de tal maneira que

não chegou a incomodar tão direta ou explicitamente os homens de negócio, pelo menos

até o fim do século XVII.  Todavia, no decorrer de trinta anos esse comércio se alastrou

de tal forma a ultrapassar os limites das Capitanias do Estado do Brasil, chegando do

outro lado do Atlântico. Segundo José C. Curto, o aumento da importação da “cachaça

brasileira” em Angola no final da década de 1660 até aproximadamente 1675, derivada

do “aumento de seu uso na obtenção de cativos levou a cachaça, rapidamente, a objeto

de ataque. Em 1678, o Governador Aires de Saldanha de Menezes e Souza escreveu

para D. Pedro II informando-o de que, segundo seu ponto de vista, era essencial declarar

ilegal a importação de cachaça da terra de Vera Cruz”. Segundo este governador de

Angola, a geribita era uma bebida alcoólica de qualidade muito baixa, e o consumo

exagerado da mesma estava provocando a morte de muitos soldados e escravos. No ano

seguinte os procuradores da Coroa em Luanda “corroboraram todas as assertivas

escritas por Menezes e Souza”87. Neste ano de 1679 o mesmo D. Pedro II assinou uma

Provisão que tornou ilegal exportar cachaça da América portuguesa para Luanda.

Na verdade, talvez interessasse ao governador agir “em nome dos comerciantes

de escravos estabelecidos no porto. Afinal, esses viveram a crise do monopólio do

tráfico diante da chegada dos representantes dos mercadores brasileiros e da introdução

da cachaça”. Após a proibição ordenada pelo Rei de Portugal, e ainda segundo o mesmo

                                           
86 Decreto sobre ser bastante a quantidade de mantimentos dos 4 gêneros do estanco da Companhia
Geral para sustento do Estado do Brasil, Lisboa 10-08-1653. Arquivo Histórico Ultramarino, códice 15,
folhas 54 e 54v [ LAPEH – UFPE ].
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autor, o volume da cachaça disponível em Angola começou a diminuir e os

comerciantes metropolitanos aumentaram de forma significativa a quantidade de vinho

e de aguardente exportada por eles. Contudo, o “álcool metropolitano não se adequava

ao mercado local, pelo sabor e preço”, o que incentivou um “comércio ilícito altamente

rentável (...) para explorar as vantagens econômicas oferecidas pela demanda local

contínua e crescente por cachaça brasileira”88. Estas informações indicam que as

discussões a respeito da produção e venda da cachaça tiveram continuidade nas

deliberações do Conselho Ultramarino, ao contrário do que o silêncio nos papéis

relativos à América portuguesa indicava. Assim, as informações sobre as controvérsias

do comércio da cachaça estavam presentes na documentação pertencente à Conquista

que mais estava sendo afetada pelo comércio da bebida, ou seja, Angola, principalmente

com relação aos prejuízos que os negociantes metropolitanos estavam sofrendo.

Para a América portuguesa, verificamos que no ano de 1689 o Conselho

deliberou sobre o “grande dano que tem causado no Reino de Angola a bebida de

aguardentes que se navega desse Estado e ser ocasião de muitas mortes e

enfermidades”. Como conseqüência, D. Pedro II resolveu “evitar este dano com o

remédio mais pronto. Fui servido proibir o uso das ditas aguardentes no dito Reino de

Angola (...) e porque tenho notícia que nenhum meio fora bastante para a deixarem de

levar os navios que do Brasil navegam para o dito Reino e de comerciarem com ela (...)

me pareceu ordenar-vos [ aos Governadores de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro ]

como por esta o faço que procureis evitar totalmente a introdução das aguardentes”,

mesmo porque elas já estavam “proibidas em toda a parte do Brasil”89.

Na verdade, vimos que a lei proibitiva do comércio da bebida em Angola fora

promulgada há dez anos, em 1679, e o Rei ainda reclamava sobre a desobediência de

seus vassalos da América a essa deliberação. Por isso, pediu também a ajuda dos

governadores para coibir tal negócio. As respostas a esse pedido de ajuda, em conjunto

com a necessidade de conhecer outras opiniões, certamente começaram a modificar o

                                                                                                                               
87 José C. Curto, op. cit., pp. 78 e 79.
88 Idem, pp. 79, 83 e 84.
89 Consulta do Conselho Ultramarino sobre se não usar da introdução das aguardentes e serem
proibidas em toda parte do Brasil e nesta forma se ordenou aos Governadores do Brasil e Rio de
Janeiro, Lisboa 04-12-1689. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 256, folha 98v. De acordo com
Roquinaldo Ferreira, é interessante notar que em fins do século XVII “o grosso das importações
angolanas de geribitas saía da Bahia ( 61% ), enquanto Pernambuco era responsável por 26 %. O Rio de
Janeiro tinha então uma posição insignificante e era origem de apenas 12,5 % das geribitas importadas
por Luanda. Ao longo do século XVIII, contudo, o desempenho carioca refletiria fielmente a progressão
de seu controle do tráfico angolano, fazendo o Rio se tornar o mais importante fornecedor de Angola”.
Cf. Roquinaldo Ferreira, op. cit., p. 349.



249

pensamento de Pedro II a respeito do assunto, já que alguns anos depois o Governador

de Pernambuco recebeu uma ordem “para examinar se a aguardente que se fabrica

naquela Capitania é nociva aos que dela usam e se extinguir os alambiques seria

prejudicial ao Estado do Brasil”. O comércio da cachaça tornara-se tão abrangente que

as idéias a respeito da mesma estavam começando a ser modificadas, e os ecos das

vantagens econômicas existentes na venda de produto considerado tão “nocivo”,

alteraram a restrita política real que durara quase meio século.

O exame a respeito da aguardente realizado pelo Governador de Pernambuco

Caetano de Melo e Castro, aquele que escrevera várias cartas ao vereador Lourenço

Cavalcanti Uchoa a respeito da falta de farinha em Recife e Olinda, foi escrito em 1693.

A resposta dada ao Rei Dom Pedro II, foi a de que o Governador “achava que as ditas

aguardentes não fariam nenhum dano mais que o que podia fazer o vinho tomando-se

em maior quantidade e se essas fábricas se tirassem seria um dos grandes danos que se

fizesse a todo o Brasil por ser nele muito usada esta bebida”90. Na resposta dada por

Caetano de Melo e Castro, o vinho foi comparado à aguardente, sua principal

concorrente; idéia jamais cogitada quando da primeira lei proibitiva. Naquela época, o

vinho já estava estancado à Companhia Geral de Comércio, por isso, todas as liberdades

e concessões faziam com que a embriagues pelo vinho fosse menos “nociva”.

Ao final do século XVII, quando a Companhia não mais oferecia tantas

vantagens como antes, tendo em vista os vários problemas com o abastecimento interno

promovido por ela, era válido apoiar o comércio da aguardente devido aos lucros

existentes. A sua exclusiva utilização pelos escravos dos senhores de engenho ainda era

alegada nas prerrogativas oferecidas pelo Governador, apesar das várias notícias sobre

sua comercialização devido aos navios que saíam do Brasil para Angola. Ao Conselho

Ultramarino este “detalhe” não escapou, já que para eles o que estava em jogo era “a

conservação da vida (...) [ dos ] vassalos”. Também em resposta ao Rei, os conselheiros

diziam estar “comprovado com a experiência o sensível dano que ocasionava em todos

porque usavam desta bebida (...) porque não é justo que pelo interesse de alguns

particulares se aumenta o prejuízo comum”. Dessa forma, eles concluíam que o Rei

“deve ser servido mandar que se extinga no Estado do Brasil as suas fábricas”91.

                                           
90 O Governador de Pernambuco responde a ordem que teve para examinar se a aguardente que se
fabrica naquela Capitania é nociva aos que dela usam e se extinguir os alambiques seria prejudicial ao
Estado do Brasil, Lisboa 20-11-1693. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 265, folhas 82v / 83
[ LAPEH – UFPE ].
91 Idem.
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As considerações dos conselheiros divergiam daquelas apresentadas pelo

Governador principalmente no ponto sobre a “nocividade” da bebida, e sobre o

“detalhe” do comércio com Angola não ter sido mencionado por Caetano de Melo e

Castro. Contudo, a necessidade da geribita pelos escravos era ponto comum defendido

pelas diferentes partes, o problema maior era constituído pela questão de proibir que a

bebida fosse comercializada. Na verdade, segundo José C. Curto, “a importação ilícita

da cachaça brasileira em Luanda não poderia ter acontecido sem a concordância do

baixo, médio e alto escalões do governo colonial”. Apesar de toda a legislação,

a partir de 1681, quantidades significativas de cachaça continuaram a ser importadas em

Angola por meio de vários mecanismos ilegais (...) Embora esse (...) comércio ilegal

pudesse ter gerado altas margens de lucro (...) a importação de cachaça brasileira não

aconteceu sem uma série de inconvenientes. O primeiro consistia na ilegalidade do

próprio mercado, visto que os importadores corriam o risco de ter seus carregamentos

de cachaça apreendidos e destruídos (...) O segundo adveio do fato de a proibição ter

aumentado significativamente o preço (...) um terceiro inconveniente fundamenta-se no

fato de que, proibindo a importação da cachaça (...) [ foram eliminados ] uma das taxas

de importação e um dos impostos recolhidos pelo governo colonial de Angola (...)

Quarto, os grandes lucros e subornos associados a esse comércio internacional tornaram

a proibição impossível de acontecer na prática. Como essas questões econômicas

tornaram-se mais evidentes durante a década de 1680 (...) administradores coloniais,

funcionários municipais e comerciantes de escravos portugueses em Angola juntaram

forças aos interesses comerciais, municipais e governamentais brasileiros para ter a (...)

lei anulada (...) O Rei, contudo, achou fracos os argumentos dessas reclamações (...) não

apenas a proibição foi mantida, mas foram enviadas ordens à administração colonial em

Angola para que se mantivesse firme na sua implementação92.

Ao final do ano de 1694, os conselheiros municipais de Luanda escreveram nova

petição à Coroa portuguesa a respeito da revogação da lei de 1679. Nesse mesmo

período ao final do século XVII, o governador de Angola Henrique Jacques de

Magalhães também escreveu a D. Pedro II informando que “o rendimento das taxas de

importação diminuíra drasticamente”93. A recente descoberta do ouro das Gerais em

1693 intensificou a demanda de escravos necessários para o trabalho nas Minas, o que

foi suficiente para modificar de fato as deliberações régias. Mas, até que as decisões

tomadas em 1679 fossem revogadas, e apesar da irredutibilidade da Coroa, persistiram

                                           
92 José C. Curto, op. cit., pp. 88 e 89.
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as contravenções efetuadas por colonos do Estado do Brasil e funcionários régios a fim

de dar continuidade ao comércio de escravos com Luanda94. Após a liberação da

fabricação e comércio de aguardente datada de Provisão do ano de 1695, outras

preocupações passaram a impedir que a aguardente fosse fabricada a contento. Dessa

vez, era a proteção ao fabrico do açúcar que orientava as decisões régias, a fim de que

sua produção não fosse prejudicada nos engenhos devido a uma predileção existente

sobre a cachaça. Decerto, as vantagens auferidas pelo tráfico de escravos certamente

eram mais vantajosas aos colonos neste momento do que a produção do açúcar, já que

os escravos africanos estavam alcançando preços jamais vistos nas Minas Gerais.

Podemos compreender o alcance dos lucros proporcionados por esse comércio

da aguardente a partir do momento em que, no ano de 1706, punições foram efetuadas

aos senhores de engenhos que utilizassem suas canas para fazer a bebida, e não o

açúcar. Em uma provisão deste ano, o então Rei D. João V explicava que os senhores de

engenho “em razão da maior conveniência e menos trabalho faziam aguardente das

canas que se podiam fabricar açúcares o que era em prejuízo da República pois se

desmantelavam as fazendas, [ e ] desfaziam os cobres em alambiques”. No início do

século XVIII, bem como durante todo o tempo em que a cana foi cultivada no Brasil, o

interesse régio pelo açúcar prevaleceu diante de todos os outros produtos, menos sobre o

ouro. Dessa forma, para a Coroa seria grande o prejuízo se os engenhos parassem de

fabricar o açúcar, o qual pagava impostos e tinha mercado corrente na Europa. A

aguardente, por outro lado, correspondia, até a poucos anos, um comércio exercido de

forma ilegal, que não pagava tributos e que era comercializado com outras colônias. Por

isso, as punições feitas aos responsáveis pela existência de uma troca tão desvantajosa

para o Reino deveriam ser exemplares, desferindo um golpe certeiro no que de mais

importante os vassalos possuíam, o direito à propriedade.

                                                                                                                               
93 Idem, pp. 91 e 92.
94 No ano de 1695, o Conselho Ultramarino chegou a se reunir para “reavaliar a proibição da importação
da cachaça brasileira em Luanda. Todas as condições que resultaram na Provisão de 1679 foram alteradas
radicalmente. Primeiro, o vinho metropolitano (...) [ falhou ] na substituição da geribita, (...) Segundo, os
comerciantes portugueses de escravos e funcionários do governo colonial (...) juntaram forças com (...) os
interesses comerciais, municipais e governamentais brasileiros contra a proibição. E terceiro, os supostos
efeitos mortais da bebida alcoólica proibida foram percebidos como não piores do que aqueles causados
pelo consumo (...) do vinho. (...) Durante o verão de 1695, a capital de Portugal foi alvoroçada por
relatórios sobre ricas minas de ouro e diamantes que haviam sido descobertas (...) à luz dessas novas
condições, o Conselho Ultramarino unanimamente concordou em recomendar à Coroa portuguesa que a
proibição da importação da cachaça deveria ser revogada (...) no início do outono de 1695, uma nova
Provisão  foi aprovada para anular a de 1679”. Cf. José C. Curto, op. cit., pp. 94 e 95.
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Na provisão em questão, o Rei D. João V mandou “declarar como por lei que

todo o senhor de engenhos que daqui em diante se não empregar açúcar e converter as

canas em aguardentes pela primeira vez perderão as safras e pela segunda vez que for

compreendido na transgressão com esta mesma lei que perderá a safra terá quatro meses

de cadeia e pela terceira perderá o dito engenho”95. Mesmo com a ordem para tantas e

severas punições àqueles que desobedecessem esta lei, é certo que a produção e o

comércio da cachaça nunca cessaram. Finalmente, nos idos de 1714, podemos perceber

que a Coroa portuguesa dava o “braço a torcer”, mas sempre levando em conta as

vantagens que o erário régio poderia alcançar em todas as negociações.

Neste ano em especial, Dom João V escreveu ao Provedor da Fazenda da

Capitania de Pernambuco a respeito de diligências que este fizera sobre o “contrato das

águas ardentes da terra”. Tal contrato fora arrematado por Manoel Ferreira pelo período

de três anos, o qual venderia a cachaça a dois mil réis, “tendo rendido o ano que correu

pela minha fazenda duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos e cinqüenta réis”96. Como

podemos notar, as proibições referentes à produção da aguardente em detrimento do

açúcar estavam cessadas já há algum tempo, devido ao fato de que há pelo menos um

ano a Coroa Portuguesa lucrava com o contrato da venda da bebida a particulares.

A lei tão restritiva durante várias décadas, e ao mesmo tempo tão desobedecida,

fez com que o comércio dessa bebida tomasse uma tal proporção que não importava

mais o quão nociva era a cachaça para as enfermidades dos vassalos. Os seus lucros

consideráveis mudaram a opinião do monarca a partir do momento em que uma relativa

parte dos mesmos foram para o erário régio. Assim, se a política metropolitana tentava

intervir em certos aspectos econômicos das Colônias, como no caso da aguardente, na

maioria das vezes essa tentativa era frustrada pelos “interesses maiores” de seus

vassalos, ou seja, os seus lucros pessoais. Ao final da contenda entre leis e punições, “El

Rei” terminou convencido da importância desse comércio, mas, como sempre, não teria

permitido sua liberação se uma fatia desses lucros não fosse convertida para Portugal97.

                                           
95 Registro de Provisões sobre provisão acerca das pessoas que se devem aplicar aos senhores de
engenho que fabricarem aguardente em vez de açúcar, Lisboa 18-09-1706. Arquivo Histórico
Ultramarino, Códice 95, folha 295v [ LAPEH – UFPE ].
96 Carta de D. João V para o Provedor da Fazenda de Pernambuco sobre o bem que obrou na
arrematação do contrato das aguardentes da terra, Lisboa 28-04-1714. Arquivo Histórico Ultramarino,
códice 258, folha 35v [ LAPEH – UFPE ].
97 Assim, ao final das contas, os escravos constituíam os elementos principais de todas essas discussões,
já que a tão citada cachaça era produzida e deveria ser consumida apenas por eles mesmos. Como já
vimos, a aguardente constituía uma espécie de alento à sua situação, nas palavras de Caetano de Melo e
Castro, o trabalho dos africanos nos engenhos “obriga a que necessariamente bebam coisa substancial”.
Ao mesmo tempo, a cachaça também servia enquanto meio de pagamento pelos africanos capturados em
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 Desde a época em que os donatários eram diretamente responsáveis pelas

atividades econômicas e políticas desenvolvidas nas Capitanias, a tendência em proteger

os direitos da monarquia sobre as riquezas coloniais era constantemente afirmada. Essa

preocupação ocorria principalmente com relação aos abusos de certos funcionários

régios, os quais pensavam antes em si do que nos benefícios da Coroa. Em 1606, os

vereadores da vila de São Paulo escreveram uma carta ao donatário da Capitania de São

Vicente, Lopo de Souza, informando que cumpriam uma determinação sua sobre

escrever “miudamente tudo o que aparecer (...) porque são tão várias e de tanta altura as

coisas que cada dia sucedem, que não falta matéria de escrever e avisar e se poderá

dizer de chorar”98. O problema, segundo os vereadores residia no fato de que

os capitães e ouvidores que Vossa Mercê manda, como os que cada quinze dias nos

metem os governadores gerais em outra coisa não entendem, nem estudam se não como

nos hão de esfolar, destruir e afrontar, e nisto gastam o seu tempo, eles não vem nos

governar e reger, nem aumentar a terra que o Senhor Martim Afonso de Souza ganhou e

Sua Majestade lhe deu com tão avantajadas mercês e favores (...) e um que nos pede e

outro que nos toma tudo (...) e ainda lhes ficamos devendo. E se falamos prendem-nos e

excomungam-nos e fazem de nós o que querem, que como somos pobres e temos o

remédio tão longe não há outro recurso senão abaixar a cerviz e sofrer o mal que nos

põem. Assim, senhor, acuda, veja, ordene e mande o que lhe parecer, que muito tem a

terra que dar: é grande, fértil de mantimentos, muitas águas e lenhas, grandes campos e

pastos, tem ouro, muito ferro e açúcar (...) E o bom governo é o que nos falta de pessoas

que tenham consciência e temor de Deus (...) que nos mandem o que for justo, e nos

favoreçam no bem e castiguem no mal (...) que tudo é necessário”99.

As menções sobre as riquezas daquela terra, adquiridas por herança em 1587

pelo neto de Martim Afonso de Souza, indicavam que o mau governo realizado pelos

funcionários régios da época poderia colocar a perder o rendimento do próprio

donatário, e, por conseqüência, diminuiriam os frutos pertencentes à Coroa, a qual havia

oferecido o privilégio da doação. Vale recordar que foi no ano de 1532 que o Rei D.

João III de Portugal deliberou sobre a doação das primeiras Capitanias Hereditárias,

inclusive a de São Vicente para Martim Afonso de Souza. Alguns anos depois, em

                                                                                                                               
Angola, o que demonstra as razões para tantos apelos e desobediências às ordens reais. Cf. O Governador
de Pernambuco responde a ordem que teve para examinar se a aguardente que se fabrica naquela
Capitania é nociva aos que dela usam e se extinguir os alambiques seria prejudicial ao Estado do Brasil,
Lisboa 20-11-1693. Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 265, folhas 82v e 83 [ LAPEH – UFPE ].
98 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. II, p. 497.   
99 Idem, pp. 497 e 498.
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1549, foi instalado o primeiro Governo Geral sediado na Bahia e a cargo de Tomé de

Souza100. Até então, o regime das Capitanias Hereditárias “se assentava em todo um

arcabouço claramente senhorial, reforçado pelo isolamento e autarquização, se bem que

com um móvel mercantil a presidir suas ações”101. Duas das capitanias que continuaram

sob o poder de seus donatários, por não terem sido devolvidas ao controle da Coroa

mediante o pagamento de indenizações aos mesmos e a seus herdeiros, foram São

Vicente, até 1709, e Pernambuco, até 1654 – esta doada para Duarte Coelho em 1534.

Segundo Sheila Siqueira de Castro Faria, o poder, privilégios, regalias e deveres

dos donatários – regulados a partir das “cartas de doação” e relacionados ao âmbito do

governo e da justiça – não se opunham “às liberdades dos colonos, cujos direitos e

interesses não podiam ser lesados”. A maioria das doações havia sido realizada para

membros da “pequena nobreza”, para recompensar aqueles que haviam se destacado e

enriquecido na expansão ultramarina realizada no Oriente entre o final do século XV e

início do XVI. A doação de extensas áreas para esses nobres, além de constituir uma

forma de mercê, visava a cooptação de recursos “para a ocupação e o desenvolvimento

das novas terras”. Todavia, muitos donatários sequer conheceram suas Capitanias,

enquanto outros desistiram da empreitada “em face das primeiras dificuldades”102.

O sistema de “Governo Geral” foi criado em 1549 sem que as Capitanias

Hereditárias fossem extintas, mas a Coroa passou a “implementar uma política

progressiva, embora lenta, de reincorporação das donatarias ao patrimônio régio”103.

                                           
100 István Jancsó ( orientador ), Cronologia de História do Brasil colonial. São Paulo: Departamento de
História da Universidade de São Paulo / FFLCH – USP, 1994, pp. 38 e 46.
101 Virgínia Maria Almoedo de Assis, Palavra de Rei ... Autonomia e Subordinação da Capitania
Hereditária de Pernambuco. Tese apresentada ao Programa de Pós Graduação em História da
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2001, p. 13.
102 Sheila Siqueira de Castro Faria, “Capitanias Hereditárias”. In Ronaldo Vainfas ( direção ), Dicionário
do Brasil Colonial ( 1500 – 1808 ), Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, p. 93. A carta de doação era editada
juntamente com o foral, “texto que estipulava precisamente todos os direitos e deveres dos colonos, tanto
em relação ao capitão-donatário quanto à Coroa”. Para cada donatário era cedido um certo número de
léguas de terras, “com a respectiva jurisdição civil e criminal. O capitão assumia a obrigação de repartir
as terras em sesmarias, junto a seus colonos (...) e [ ficava ] encarregado de receber um certo número de
impostos destinados ao rei, a exemplo de 10% sobre o peixe pescado pelos colonos, 10% de todas as
rendas reais na capitania e 1/20 dos lucros obtidos com o corte do pau-brasil”. A partir dessas
informações, podemos compreender o teor preocupante da carta dos vereadores da Câmara de São Paulo
a respeito dos prejuízos que o donatário Lopo de Souza estava recebendo com o mau governo dos
funcionários régios denunciados. Por isso, alguma providência deveria ser tomada, o que foi efetuado
quando o donatário passou a investigar irregularidades na provisão de cargos. Sobre esse assunto,
consultar também J. F. de Almeida Prado, “O regime das capitanias”. In Sérgio B. de Holanda ( direção )
História Geral da Civilização Brasileira – A Época Colonial, t.1, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
103 Idem, p. 19. Segundo a autora, havia uma nomenclatura que diferenciava certas características de dois
tipos de capitanias na América portuguesa – as capitanias donatárias e as capitanias reais. No início do
século XVII eram Capitanias Hereditárias as de São Vicente, Santo Amaro, Espírito Santo, Porto Seguro,
Ilhéus, Pernambuco e Itamaracá; e eram Capitanias Reais, ou seja, readquiridas pela Coroa, Rio de
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Para Virgínia Almoedo, o desenvolvimento da Capitania de Pernambuco patrocinou aos

seus donatários vultuosas rendas, “o que nunca escapou à Coroa, constituindo-se um dos

móveis principais para o desejo dos príncipes em reavê-la ao seu patrimônio, ainda que

para tanto houvessem de abrir mão da palavra empenhada e do contrato escrito”104. No

caso das obrigações dos donatários, também constantes desse contrato, existiam

cláusulas referentes à manutenção da ordem e da justiça na administração das

Capitanias. Tais cláusulas estavam diretamente relacionadas com o bom funcionamento

da arrecadação dos direitos dos Reis sobre as suas conquistas, já que esse sistema

também foi implantado em outras localidades, como nas Ilhas Atlânticas e em Angola.

Lopo de Souza não ficou indiferente às denúncias apresentadas pela Câmara de

São Paulo, já que além de ter a obrigação de cumprir as cláusulas de sua carta de

doação, também incomodava ao capitão-donatário a ocorrência de fraudes e desvios em

seus rendimentos, e, por conseguinte, nos da Coroa. Em resposta àquela carta enviada

ao Reino, no mesmo ano de 1606, Lopo de Souza confessou aos vereadores que havia

se “maravilhado” das “maldades de João Pereira de Souza [o ouvidor denunciado] e

atrevimento tão grande como foi levar uma provisão falsa minha e uma provisão para

cobrar o meu o que tudo na forma que apresentou era falsa”. Como remédio para que

tais enganos não ocorressem novamente, o donatário da Capitania de São Vicente

ordenou que “nenhuma provisão minha guardeis de qualquer (...) que por mim esteja

passada sem justificação por juízes da Índia e mina nesta cidade de Lisboa”105.

Tendo em vista as recomendações do donatário, no ano seguinte os vereadores

aceitaram uma provisão de Gaspar Conqueiro enquanto procurador de Lopo de Souza,

além de “capitão e ouvidor” da Capitania de São Vicente, “para que por ele (...) em

todas e quaisquer partes do Brasil [ possa ] arrecadar e receber e haver as suas mãos e

poder todas suas rendas, pensões, dívidas e rendimentos da dita Capitania”. O

documento foi considerado enquanto “justificado e verdadeiro” pelo desembargador do

“Juízo de Guiné Minas Índias e Brasil”106 e aceito nas Câmaras. Em 1609 certas

questões administrativas envolveram Gaspar Conqueiro, elas estavam relacionadas com

a inexatidão da jurisdição de poderes entre os donatários de Capitanias e o Governador

                                                                                                                               
Janeiro, Bahia, Sergipe, Paraíba, Rio Grande, Ceará, Maranhão e Pará. Em 1749, a administração do
Marquês de Pombal “extinguiu definitivamente o sistema de capitanias hereditárias”, cf. p. 94.
104 Virgínia Maria Almoedo de Assis, op. cit., p. 19.
105 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. II, pp. 175 e 176.
106 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo: Prefeitura Municipal, sd, vol I, cf. pp,
144 a 149. Esta provisão era válida pelo tempo de três anos para os cargos de ouvidor e capitão da
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Geral do Estado do Brasil. Enfim, Gaspar Conqueiro estava ocupando o cargo de

capitão e ouvidor da Capitania de São Vicente também por mandado do ouvidor geral

Ambrósio de Siqueira e com o “cumpra-se” dos vereadores das vilas da mesma107.

Todavia, os oficiais de São Paulo “mandaram lançar pregão nessa vila lhe não

obedecessem [ a Gaspar Conqueiro do cargo ] de capitão do qual cargo foi deposto e

metido nesta Câmara de posse de capitão Gonçalo da Costa de Almeida por provisão do

senhor governador geral”. As Câmaras das vilas de Santos e de São Vicente pediram

“os poderes e provisões que o (...) provedor registrou nesta Câmara no tocante à

suspensão do dito Gaspar Conqueiro para que conforme ao parecer de vossas mercês e a

dita clareza se dê determinação nesta causa, para bem da terra, paz e quietação de todos

e se não tire o direito a quem o tiver”108. O Provedor responsável pela apresentação do

documento que depôs Gaspar Conqueiro do cargo de Capitão mor em São Paulo

chamava-se Baltazar de Abreu, e segundo informações apuradas pelos vereadores de

Santos, ele estava, de fato, representando o Governador geral Diogo de Meneses.

Os mesmos vereadores da “vila do porto de Santos” descreveram o teor dos

papéis assinados por Diogo de Meneses e apresentados pelo provedor em São Paulo.

Segundo seus dizeres, Gaspar Conqueiro deveria renunciar ao cargo e partir a Bahia

para ser julgado por irregularidades. Caso se recusasse, seria preso “por culpas suas que

no juízo do provedor mor estão”. Assim, segundo o governador geral, após a prisão os

oficiais deveriam “buscar sua casa e sabereis se tem algum ouro escondido (...) que não

esteja quintado e achando fareis autos e lh’o seqüestrareis”109. O problema residia no

fato de que apesar de ter sido “desempossado” do cargo de capitão-mor, Gaspar

Conqueiro ainda era ouvidor. Segundo um licenciado consultado pelos vereadores, o

“direito civil e canônico” oferecia “razões e exemplos” para explicar que “a pessoa que

tinha dois ofícios sendo suspenso em um não o era do outro”. De qualquer modo, o

acusado deveria ir a Bahia “a dar descarga das culpas conforme a provisão do senhor

                                                                                                                               
Capitania de São Vicente, mas a condição de procurador possuía um caráter mais abrangente, o que
indica o grau de confiança que o donatário depositara em Gaspar Conqueiro.
107 Idem, p. 168 e 169.
108 Ibid, p. 169.
109 Ibid, p. 170. Este fator das irregularidades relacionadas ao ouro era deveras importante, o que
ultrapassava a dimensão das querelas sobre jurisdição de poderes. Os próprios vereadores tinham
consciência sobre o mérito do assunto e afirmavam ter entendido que também era “serviço de Sua
Majestade dar resolução a estas matérias duvidosas”.
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governador (...) e não indo será preso e se farão as mais diligências”110, mas não deveria

ser retirado de seu cargo de ouvidor, o que foi aceito em São Vicente e em São Paulo.

Após a apuração de todos os fatos e documentos, os oficiais das principais vilas

da Capitania de São Vicente chegaram a um consenso que especificou os limites entre

poderes e atuações do donatário da Capitania e do governador geral do Estado do Brasil.

Gaspar Conqueiro foi de fato destituído do cargo de Capitão mor, devido às denúncias

sobre um possível desvio de ouro encontrado na região e obedecendo a ordem enviada

pelo governador geral. Por outro lado, ele continuou como ouvidor, segundo as

provisões do donatário Lopo de Souza e do ouvidor geral, apesar dos graves indícios

sobre as contravenções existentes. Não encontramos mais informações na

documentação para saber qual foi a postura do sucessor do donatário Lopo de Souza

frente aos acontecimentos relatados, mas nem sempre era fácil chegar a um acordo

quanto aos limites entre os poderes e jurisdições dos diferentes funcionários régios.

O papel da Coroa, além de constituir o centro de poder conciliador e atuar

enquanto juiz nas incertezas e desavenças entre as instâncias administrativas, era o de

controlar os “níveis de poderes destacados ao patrimônio régio e concedidos aos

Donatários”. Além disso, também fazia parte se suas prerrogativas decidir em quais

circunstâncias os poderes delegados aos donatários seriam “efetivamente exercidos e/ou

limitados (...) na prática da administração da Capitania”. A intervenção na nomeação de

cargos constituía um exemplo no qual o controle efetuado pela Coroa poderia ocorrer111.

Apesar de também considerarmos que “é possível identificar na aparelhagem

política dos espaços coloniais do Brasil as mesmas características apontadas para o

reino”, concordamos com a ressalva de que vale observar “que a riqueza e

complexidade que os estudos desses espaços oferece, advém, sobretudo, da sua

condição colonial”. Esta condição, segundo Virgínia Almoedo, imprimiu às regiões

coloniais “um ritmo e movimentos próprios, tornando-os independentes o mais das

vezes da ordem metropolitana”112. Nesse sentido, as Câmaras municipais cumpriam um

papel fundamental na regulamentação da vida econômica, política e social das várias

localidades das conquistas, além de promover uma instância diferenciada de atuação

                                           
110 Ibid. pp. 171 e 172. O licenciado consultado pelos vereadores da Câmara de Santos era um reverendo,
o “padre vigário Manoel Soares Lagarto”, e a ele foi mostrada tanto a certidão do provedor quanto o
mandado do ouvidor geral, ambos os documentos versavam respectivamente a respeito da deposição e da
provisão dos cargos de capitão mor e ouvidor de Gaspar Conqueiro. Enfim, segundo os exemplos
retirados do “direito civil e canônico”, Gaspar Conqueiro “podia servir o dito cargo de ouvidor livre e
desembaraçadamente” ( sic ), segundo relato dos próprios vereadores de Santos.
111 Virgínia Maria Almoedo de Assis, op. cit., p. 138 e 139.
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que muitas vezes permitia a viabilização dos interesses do “povo”. Dessa forma, as

Câmaras constituíam um “contraponto do processo de centralização monárquica”.

Todavia, essa idéia relativa ao caráter de “autonomia dos poderes municipais em

face aos dispositivos institucionais de controle” precisa ser analisada de forma a se

considerar a atuação dos três campos fundamentais da política do Antigo Regime sobre

os quais se baseava o controle das municipalidades pelo poder régio. Tais campos

concentravam-se nas áreas de Justiça, Fazenda e Milícia. De acordo com Fernanda

Bicalho, como exemplo, “no campo da justiça, a administração régia apoiava-se

essencialmente (...) [ nos ] juízes de fora e (...) corregedores”. Mas, em determinadas

ocasiões constatou-se, em estudos sobre o assunto consultados pela autora, “que a

presença de um oficial letrado nomeado pela Coroa para agir como braço do poder

central nos remotos rincões da monarquia portuguesa não parece ter contrariado as

tendências oligárquicas do poder municipal. (...) Não raro os juízes de fora se

integraram ao espírito das diferentes municipalidades e agiram a serviço dos interesses

estabelecidos”113. A nosso ver, todas as circunstâncias relativas às querelas de poder e

de decisões administrativas no âmbito da Conquista portuguesa na América não devem

ser analisadas de forma uniforme, ou seja, de forma a considerar sempre o papel mais

influente como sendo por parte dos colonos, da Coroa, ou de seus funcionários, nas

várias situações existentes. Na verdade, cada caso deve ser analisado de forma diversa e

com um olhar livre de idéias pré-estabelecidas, a fim de visualizarmos que a cada

episódio conflituoso, mudavam as partes, os interesses e os contextos envolvidos.

Mesmo levando-se em conta todos esses cuidados necessários para efetuar as

análises sobre querelas administrativas, é certo que cada parte possuía interesses

próprios a defender, o que gerava momentos de negociação, de conflito e muitas vezes

de punição, mas tudo sempre dependia de cada condição vivenciada. No caso da

Capitania de Pernambuco, os conflitos administrativos foram mais abrangentes e com

maior repercussão, do que, por exemplo, na Capitania de São Vicente, até pelo menos

os princípios do século XVIII. Essa diferença ocorria principalmente devido às

condições econômicas mais prósperas apresentadas pela região Nordeste.

Nos primeiros trinta anos do século XVII, os conflitos entre os governadores de

Pernambuco e os governadores do Estado do Brasil recrudesceram. Além das

características centralizadoras da monarquia de Castela, segundo Francis A. Dutra,

                                                                                                                               
112 Idem, p. 140.
113 Maria Fernanda Bicalho, A Cidade e o Império, op. cit., pp. 346 a 348.
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contribuiu para fomentar essas disputas o fato de que Pernambuco, até 1654, era uma

Capitania com proprietários que estavam tentando defender e expandir as suas

prerrogativas. Ao mesmo tempo, este era um momento no qual o rei espanhol e seus

governadores gerais “estavam tentando exercer um grande controle sobre todo o

Brasil”114. Com o passar dos anos e das contendas, a inexatidão entre os poderes dos

Governadores da Capitania e do Estado do Brasil se tornou cada vez mais constante. Ao

mesmo tempo, os negócios ilícitos realizados mediante o incremento das riquezas

oferecidas pela Capitania de Pernambuco estão presentes em grande parte das fontes.

Ainda sob o poderio espanhol durante a união das Coroas Ibéricas, o pau-brasil

já era alvo das contravenções existentes em Pernambuco115. No ano de 1606, o Rei

Felipe II de Portugal, III de Espanha, foi “informado que no Brasil se desencaminhava o

pau daquelas partes que está contratado e que convinha remediar-se esta desordem e

castigarem-se os culpados”. A fim de averiguar as contravenções, um “letrado de

confiança” foi nomeado para ir ao Estado do Brasil “devassar das pessoas que neste

                                           
114 Francis A. Dutra, “Centralization vs. Donatorial Privilege: Pernambuco, 1602 – 1630”. In Dauril
Alden ( editor ), Colonial Roots of Modern Brazil, Los Angeles: University of Califórnia Press; London:
Berkeley, 1973, p.19. Segundo o autor, durante os setenta e seis anos que seguiram a morte do primeiro
donatário da Capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, em 1554, apenas um de seus sucessores residiu
em Recife. Os outros dois estiveram ausentes e mais preocupados em permanecer entre Lisboa e o norte
da África, em busca de conquistas militares que lhes renderiam mais títulos nobiliárquicos. Assim,
“durante estes anos de ausência e ineficiente liderança por parte da família Albuquerque Coelho, uma
série de ameaças às prerrogativas donatariais, à autonomia de Pernambuco e à hegemonia da Capitania
sobre o Nordeste do Brasil estavam sendo colocadas pela Coroa, e especialmente pelas autoridades reais
da Bahia”. A partir deste momento, tudo indicava que seriam realizadas inspeções para verificar aspectos
administrativos de Pernambuco, relacionados aos deveres dos donatários e colonos com relação ao Reino.
Contudo, “felizmente para a família Albuquerque Coelho, uma série de eventos inesperados ocuparam os
governadores gerais subseqüentes”, impedindo que as inspeções citadas fossem realizadas. Entre eles,
podemos citar ataques indígenas à Bahia e a ameaça francesa na segunda metade do século XVI. Mais
tarde, entre 1602 e 1617, as inspetorias foram iniciadas e resultaram em crises entre a família de
donatários e a Relação da Bahia. Nesse período, os governadores gerais despenderam ao todo oito anos
residindo em Recife e nove em Salvador, sendo que Pernambuco constituía a única Capitania que recebia
tais visitas, enquanto que pelo regimento todas deveriam ser inspecionadas. Quando finalmente o quarto
donatário Duarte de Albuquerque Coelho decidiu residir em Pernambuco, quase trinta anos após ter
herdado a Capitania, os holandeses a estavam tomando. Após a capitulação em 1654, o território foi
reintegrado ao patrimônio real, mas se tornou definitivo apenas em 1716. Cf. pp. 20 a 24.
115 Ronaldo Vainfas, “Pau-brasil”. In Ronaldo Vainfas ( direção ), Dicionário do Brasil Colonial, op. cit.,
p. 472. A importância da madeira que originara o nome designado para a Conquista portuguesa na
América, estava na “tintura da madeira para as manufaturas têxteis européias, matéria prima de corantes
que variavam do marrom ao castanho-claro”. Ainda segundo o autor, é importante destacar que “o papel
dos índios foi fundamental no processo de exploração do pau-brasil. (...) Era trabalho árduo,
considerando-se o tamanho das árvores, a espessura dos troncos e seu peso. Os troncos, duríssimos,
variavam de 20 a 30 metros de altura e, depois de cortados, eram transformados em toras de cerca de 1,5
metro que podiam pesar até trinta quilos cada uma”. Vale reafirmar, também de acordo com o autor, que a
exploração do pau-brasil continuou ativa durante todo o período colonial.
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caso tiverem delinqüido”116. O envio de licenciados por parte da Coroa, tanto da

Espanha quanto de Portugal, para averiguar situações de irregularidades foi comum em

praticamente todo o período colonial, especialmente no século XVII.

A partir de meados desse século até quase a década de 1670, a documentação

colonial sobre Pernambuco tratou extensivamente de casos graves de contravenções que

envolveram os Governadores da Capitania. No ano de 1661, alguns mercadores “bem

acreditados de Londres” escreveram cartas para o Conselho Ultramarino informando

“que contra a proibição do estanque do pau-brasil se carregavam em direitura para

aquele Reino 1.800 quintais” da madeira. Além disso, uma das cartas acusava “que todo

o pau-brasil é comprado do Governador de Pernambuco coisa certo muito digna de se

estranhar e de se fazer uma grande demonstração porque isto não toca só na proibição

do estanque do pau mas também se estende a ruína do Reino, perda total do comércio

dele e perdição de suas conquistas”117.

O Governador era Francisco de Brito Freire, que ocupou o cargo entre os anos

de 1661 e 1664, e para averiguar as denúncias deveria ser nomeado um “ministro de

grande inteireza e independência para secretamente tirar devassa” a fim de seqüestrar os

bens dos culpados e virem “presos para este Reino para nele serem castigados como

merecerem”. Para tanto, era aconselhado àquele que fosse fazer as diligências, “dar

grande atenção à voz que vulgarmente corre”118 sobre os descaminhos. A “voz”

mencionada pertencia aos colonos descontentes que muitas vezes denunciavam as

irregularidades que prejudicavam o bom funcionamento da economia colonial ou de

seus ganhos particulares. O governador que sucedeu Francisco de Brito Freire

                                           
116 Consultas de África y conquistas de 1605 – 1607, Secretarias Provinciales, libro 1476, documento 40,
Archivo General de Simancas. O licenciado escolhido para realizar as devassas necessárias chamava-se
Sebastião de Carvalho, o qual fora “provedor da cidade de Elvas (...)por ter boa informação desse letrado”
117 Sobre os requerimentos de Hierônimo Nunes da Costa e Agostinho Coronel, acerca do pau-brasil.
Arquivo Histórico Ultramarino, códice 46, folhas 180v [ LAPEH – UFPE ].
118 Idem. Interessante notar que em 1663 Francisco de Brito Freire envolveu-se novamente em denúncias
de irregularidades, neste ano, segundo o Rei D. Afonso VI, ele havia dado licença para três navios
“navegarem fora do corpo da Armada os quais aportaram nas Ilhas (...) contra o deposto por minhas leis
particularmente em quebra do meu Alvará (...) que proíbe virem os navios desse Estado fora do corpo da
Armada da Companhia Geral”. Devido à desobediência do governador às ordens reais, o castigo foi a
cobrança de dois mil cruzados por cada navio partira com a sua permissão, já que “foi grandíssimo o
prejuízo que disso se seguiu a minha fazenda e ao comboio da Companhia”. Podemos notar que todos
negócios ilícitos nos quais Francisco de Brito Freire se envolvia, visava complementar os seus ganhos
enquanto estivesse cumprindo funções administrativas na Colônia. Tais procedimentos dos funcionários
régios certamente eram comuns e conhecidos por muitos, porém, a partir do momento em que esses
negócios se tornavam abusivos, ocorriam as reclamações e denúncias relatadas tanto por parte dos
colonos como, neste caso, por parte dos envolvidos com a Companhia Geral de Comércio. Vide Carta ao
Provedor da Fazenda de Pernambuco sobre cobrar dois mil cruzados da fazenda do Governador de
Pernambuco, Francisco de Brito Freire, por cada um dos navios que vierem fora do corpo do comboio.
Arquivo Histórico Ultramarino, “Livro de Cartas”, códice 275, folha 331v [ LAPEH – UFPE ].
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enveredou em negócios ilícitos tanto quanto seu predecessor, mas, desta vez, as

investigações e a punição foram contundentes contra Jerônimo de Mendonça Furtado.

Conhecido sob a alcunha de “o Xumbergas”, este Governador da Capitania de

Pernambuco sofreu graves acusações por parte da Câmara de Olinda em 1666. Estas

acusações que os vereadores articularam “contra o governador são então as mesmas

que, no meio século seguinte, farão parte do elenco de protestos do poder local contra os

funcionários da Coroa. Afrontando a honra dos vassalos, ele administrava como um

tirano, interferia no funcionamento do judiciário, executava dívidas, seqüestrava bens,

em especial nas fábricas dos engenhos e nos partidos de cana, prendia e soltava a seu

talante, tudo em troca de dinheiro”. De acordo com Evaldo Cabral de Mello, as

complicadas relações entre os vereadores e o governador da Capitania, “não foram

piores do que as mantidas com a grande maioria dos governadores enviados para

administrara Pernambuco entre a expulsão dos holandeses e a guerra dos mascates”119.

Algumas vezes, a “disposição dos antagonistas” foi “francamente conciliatória”

em certos assuntos nos quais Jerônimo de Mendonça e a Câmara concordavam.

Todavia, da mesma forma, desde a expulsão dos holandeses daquela Capitania os

governadores gerais mantinham “difíceis relações” com os governadores de

Pernambuco, por isso, as ações efetuadas em 31 de agosto daquele ano tinham o aval do

governador geral, o Conde de Óbidos. No caso extremo do “Xumbergas”, as desavenças

administrativas alcançaram um grau tão elevado que o governador foi preso, após

esboçar certa “reação, puxando pelas espadas [ mas ] o fizeram recolher à fortaleza do

Brum, no Recife, à espera da partida da frota que o deportaria para Lisboa”120. Não

pretendemos explorar todas as nuances que envolveram as freqüentas querelas

existentes neste período até a eclosão das contendas entre reinóis e colonos em 1711.

                                           
119 Evaldo Cabral de Mello, A Fronda dos Mazombos – Nobres contra Mascates, Pernambuco 1666 –
1715. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, pp. 19 a 21.
120 Idem. Segundo o autor, Jerônimo de Mendonça Furtado contava na “governança, isto é, no colégio de
pró-homens que se revezavam anualmente nas funções municipais, com o [ apoio de ] uma facção que lhe
era adita e que dominou em 1665 a gestão concelia. (...) Embora os vereadores fossem escolhidos pela
cooptação de um grupo restrito, a chamada nobreza da terra, a eleição anual da Câmara não abolia as
fronteiras entre diferentes camarilhas, que a documentação, aliás, não nos habilita a identificar. Donde o
cuidado da Câmara que depôs Mendonça Furtado, a de 1666, em cobrir a retaguarda, queimando os
pelouros que guardavam os nomes dos indivíduos que serviriam no ano seguinte e realizando novas
eleições que garantissem a manutenção do poder pela facção que promovera o golpe de mão”. É
interessante verificar que entre os “pró-homens da Capitania” que “manipularam a Câmara” na deposição
do governador, podemos citar, além de João Fernandes Vieira, Lourenço Cavalcanti Uchoa, aquele que
no início da década de 1690 trocaria correspondência com Caetano de Mello e Castro sobre a falta de
farinhas na Capitania de Pernambuco, durante o governo da mesma entre 1693 e 1699, cf. p. 22.
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Contudo, é interessante examinar alguns papéis referentes ao processo de deposição de

Jerônimo de Mendonça Furtado, tendo em vista principalmente a postura da Coroa.

Naquele mesmo ano de 1666, o Conde de Óbidos Vasco Mascarenhas, segundo

Vice Rei e Governador Geral do Estado do Brasil, enviou uma carta aos oficiais da

Câmara da vila de Olinda apoiando a decisão em “depor do Governo e haverem preso a

Jerônimo de Mendonça Furtado”. Para o Conde, foi “de grande sentimento esta nova, e

que no tempo do meu governo sucedesse um desalumbramento ( sic ) e desordem tão

grande. Se o seu procedimento e excesso de suas ações ( como Vossas Mercês dizem,

era intolerável ) (...) os vassalos hão de queixar ao seu Rei ou a quem estiver em seu

lugar para que lhes dê o remédio e não recorrer à deseperação ( sic )”121. A aliança entre

os poderes locais e o representante do Rei na Colônia para a destituição de seu desafeto

político é nítida nas linhas da carta acima transcrita. Para o Conselho Ultramarino,

apesar das graves denúncias, pareceu mais ponderado verificar a veracidade dos

capítulos apresentados nos papéis dos oficiais da Câmara de Olinda.

Assim, para os conselheiros, “este caso pedia uma demonstração muito grande

pelo prejuízo do exemplo que dele pode resultar (...) pela conseqüência do perigo (...) se

não houver castigo nos delitos”. Mas as denúncias deveriam ser verificadas “com toda

brevidade possível por Ministro escolhido para esta diligência que seja desinteressado e

zeloso do serviço de Deus e do de Vossa Majestade”122. A reação a tão graves

informações sobre irregularidades na administração da Capitania mais próspera do

Estado do Brasil, recém recuperada dos holandeses após as negociações finais de 1661,

deveria ser acompanhada, como de costume, por um funcionário régio de confiança. A

preocupação esboçada pelos conselheiros refletia a atuação do poder metropolitano para

coibir situações que poderiam tornar-se exemplo de má conduta, e generalizar-se nas

administrações posteriores se nenhuma providência fosse tomada.

A versão do governador deposto também foi verificada a partir de um longo

relato efetuado pelo mesmo, tendo em vista o parecer e a indicação dos conselheiros

ultramarinos para que fossem verificadas todas as informações referentes ao assunto a

fim de averiguar a veracidade dos capítulos apresentados pelos vereadores. Em sua

“representação a Vossa Majestade”, o governador deposto concentrou sua defesa no fato

                                           
121 “Carta para os oficiais da Câmara da Vila de Olinda acerca dos Capítulos” [ 7-10-1666 ]. In
Documentos Históricos, vol. IX da série e VII dos documentos da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro:
Augusto Porto e Cia, p. 262.
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de que havia sido um abuso dos oficiais da Câmara “o expulsarem do governo, metendo

a sua pessoa em prisão e tomando-lhe toda a fazenda que tinha em sua casa (...) sem

ordens de Vossa Majestade e de poder absoluto, levados e persuadidos da desafeição de

alguns particulares”. Para ele, o rei deveria proceder “contra os culpados no motim e

levantamento”, além de proceder “com as demonstrações de castigo que pelas leis de

Vossa Majestade é imposto em tal crime”123. Dessa forma, a mesma atitude reivindicada

pelos vereadores contra Jerônimo de Mendonça Furtado era igualmente pedida por este

para punir os primeiros contra o crime que, segundo sua versão, haviam cometido.

O “Ministro” escolhido para realizar as devassas necessárias sobre o caso do

governador deposto chamava-se João Vannessem. Após seu retorno de Pernambuco, o

Conselho Ultramarino solicitou os papéis referentes à investigação que ele havia feito,

ao mesmo tempo em que os oficiais da Câmara de Olinda requeriam a devolução do

dinheiro que eles haviam despendido para pagar os salários do desembargador citado124.

Em 1668, João Vannessem apresentou “informações secretas [ tiradas ] por

testemunhas” do governador e de seus procedimentos; tudo foi enviado ao Rei. Porém,

antes do envio das averiguações do “Ministro” ao ainda príncipe D. Pedro II, os

conselheiros ofereceram seu próprio parecer a respeito da devassa. Segundo a opinião

do Conselho Ultramarino, a “confusão e a variedade” dos papéis apresentados “faz

duvidoso o juízo que se deve formar em matéria tão grave”. Por isso, tendo em vista as

“notícias que se podiam tomar da informação secreta” deixavam entrever “que não

                                                                                                                               
122 Sobre as cartas e capítulos dos oficiais das Câmaras das Capitanias de Pernambuco sobre a expulsão
que fizeram da pessoa do Governador Hierônimo de Mendonça, Lisboa 22-11-1666. Arquivo Histórico
Ultramarino, “Consultas mistas do Conselho Ultramarino”, códice 16, folha 18 [ LAPEH – UFPE ].
123 “Deposição de Jerônimo de Mendonça Furtado, Governador de Pernambuco”. In Anais da Biblioteca
Nacional, Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. LVII, p. 127. A defesa apresentada pelo governador
deposto foi efetuada quando ele já se encontrava em Lisboa, já que, de fato, ele foi expulso para o Reino
naquele mesmo ano de 1666. Ao término dos papéis com as denúncias efetuadas por ele contra os
procedimentos dos homens da governança de Pernambuco, uma das consultas a favor de Jerônimo de
Mendonça Furtado, indicava a reveladora idéia sobre qual seria a mais adequada postura régia com
relação aos abusos dos poderes e interesses locais, o que pode indicar que as relações entre reis e vassalos
se modificavam de acordo com o caráter e a mudança das circunstâncias. Segundo o parecer, “na Europa,
nos tempos modernos e mais antigos houve semelhantes sucessos, e os senhores Reis voltaram tanto pela
satisfação deles que se mandou destruir cidades e lugares inteiros e muito populosos, entendendo-se que
era mais conveniente sofrer estas perdas que ficar exemplo na falta de castigo para semelhantes
insolências; e foram honrados os governadores expulsos com grandes acrescentamentos”, cf. p.141.
124 Sobre se juntarem as cartas e papéis inclusos do Governador Bernardo de Miranda e dos oficiais da
Câmara de Pernambuco a devassa que o Desembargador João Vannessem tirou de Hierônimo de
Mendonça, Lisboa, 12-12-1667. Arquivo Histórico Ultramarino, “Consultas Mistas do Conselho
Ultramarino”, códice 16, folha 240 [ LAPEH – UFPE ].
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resulta da dita informação culpa considerável (...) contra Jerônimo de Mendonça

Furtado”125. Tal conclusão fora ponderada devido ao fato de que

o desembargador sindicante, a quem Vossa Majestade cometeu a devassa confessa que

não procedeu na execução dela com liberdade (...) porque os oficiais da Câmara

andavam amotinados tendo-lhe cercada a casa de dia e de noite e não consentiam que

para aquela passasse mais que as pessoas de que eles se confiavam (...) e assim vem a

ser a devassa nula e subornada a que se não pode dar crédito (...) [ já que ] na

sindicância presente passou o negócio tanto ao contrário e os Oficiais da Câmara

obraram de maneira que somente juravam as testemunhas que eles quiseram126.

As palavras finais da consulta referente às devassas realizadas por João

Vannessem, definem a consciência que os conselheiros possuíam sobre a realidade

política e administrativa das diversas localidades existentes nas colônias. Para eles, “é

certo que todos aqueles que governam adquirem inimigos e mal afeitos principalmente

dos mais poderosos nas Conquistas Ultramarinas que como querem viver a sua

vontade”. Por isso, quando os governadores agiam em contrário de seus interesses “logo

procuram lança-los fora”. Tendo em vista essas considerações, o Rei mandou que todos

os papéis referentes ao caso fossem enviados aos seus “corregedores do crime”. Esta

atitude demonstra que o monarca ainda não estava convencido sobre quais providências

deveria tomar, se contra os vereadores de Olinda, ou contra o governador deposto.

Apesar de não havermos encontrado o desfecho das consultas e da resolução

régia sobre o caso da deposição do Governador da Capitania de Pernambuco, mais

especificamente após os papéis terem sido repassados aos corregedores indicados pelo

Rei, é certo que Jerônimo de Mendonça Furtado esteve preso até 1669. Neste ano,

conseguiu fugir de Lisboa para refugiar-se na Espanha. Algum tempo depois voltou a

Portugal, mas, “partidário de Afonso VI a quem o irmão Pedro tirara o trono (...) entrou,

em 1674 com (...) fidalgos, frades e gente de mercancia na conspiração (...) que tinha

por fim restituir a Coroa ao rei abdicatório(...)Preso e sentenciado à morte, foi comutada

a pena em degredo perpétuo na Índia, [ onde ] morreu infamado e esquecido”127.

                                           
125 Sobre a informação que deu o desembargador João Vannessem na devassa de Hierônimo de
Mendonça, Lisboa, 23-04-1668. Arquivo Histórico Ultramarino, “Consultas mistas do Conselho
Ultramarino”, códice 16, folhas 279 a 280 [ LAPEH – UFPE ].
126 Idem.
127 Vide Rodolfo Garcia, “Explicação”. In “Deposição de Jerônimo de Mendonça Furtado, Governador de
Pernambuco”. In Anais da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. LVII, p. 122-3.
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Assim, ao elaborarmos a idéia de que as características da atuação da Coroa em

seus domínios dependiam de cada circunstância específica, as quais envolviam muitas

pessoas e sucessos diversos, não estamos desconsiderando as análises que privilegiam a

atuação das Câmaras enquanto instituições autônomas ou representativas dos poderes

locais que desmantelavam as intenções centralizadoras da Coroa. Portanto, além de

considerarmos as Câmaras enquanto um espaço privilegiado para a negociação política,

é certo que não podemos perder de vista que muitas vezes o poder régio conseguiu punir

de forma eficaz aqueles que afrontavam a soberania dos Reis. Tal punição tornou-se

cada vez mais empregada após o já tão citado recrudescimento da política de Portugal

para com a América Portuguesa depois das descobertas mais substanciosas de ouro em

São Paulo. Como exemplo, leis mais específicas sobre a atuação dos governadores

gerais foram promulgadas em 1709, quando D. João V alertou a Sebastião de Castro e

Caldas, já na eminência da Guerra dos Mascates, “sobre os governadores se não

intrometerem nos negócios de justiças, tanto crimes como cíveis”128.

Naquele momento, o Rei havia sido informado que este Governador de

Pernambuco havia mandado “a requerimento de alguns credores que não tem sentença

(...) prender os devedores” não os soltando “enquanto não pagam (...) além de outras

particulares queixas que se me tem feito do modo com que tendes havido nesse

governo”. Ainda para D. João V, com respeito a Sebastião de Castro e Caldas, “me

pareceu estranhar muito asperissimamente ( sic ) este procedimento e excesso com que

vos tendes havido neste particular com tanto abuso (...) e espero de vós, vos abstenhais

de executar estas desordens, e quando continueis nelas, mandarei usar convosco daquele

rigor de castigo, que pedem semelhantes casos tão graves”129, como fora com relação às

denúncias efetuadas contra Jerônimo de Mendonça Furtado. Nitidamente percebemos

que essa questão estava diretamente relacionada com a querela entre nobres e mascates

que dominou Pernambuco no primeiro decênio do século XVIII.

Enfim, desde a cobrança para que os donatários administrassem bem as suas

Capitanias, fosse São Vicente ou Pernambuco, até a severa punição àqueles que

afrontassem as prerrogativas metropolitanas, os braços da Coroa estiveram presentes em

suas Conquistas, nem sempre de forma irrestrita, mas fortes o bastante para fazer

prevalecer seu papel de metrópole por mais de três séculos. Por outro lado, o Padre

                                           
128 “Sobre os governadores se não intrometerem nos negócios de justiças, tanto crimes como cíveis”. In
Informação Geral da Capitania de Pernambuco, Anais da Biblioteca Nacional, vol. XXVIII, p. 349.
129 Idem, pp. 329 e 350.
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Antônio Vieira sabiamente enxergou falhas nessa política aparentemente tão

centralizadora, já que, para ele, “quando o rei fica no Reino e às conquistas manda só os

criados, os criados são os reis das conquistas, e não o rei”130. Nesse sentido, a

possibilidade de negociação promovida pelas brechas do “pacto entre partes” levou a

situações extremas, as quais os Reis, antes de punirem seus “criados”, tinham de

conciliar os interesses dos próprios vassalos aos seus, até quando isso fosse possível.

                                           
130 Padre Antônio Vieira, “Sermão da Dominga Vigésima Segunda ‘post pentecosten’, pregado na ocasião
em que o Estado do Maranhão se repartiu em dois governos e estes se deram a pessoas particulares,
moradoras da mesma terra” [ c. 1653 ]. In Antônio Sérgio ( prefácio e notas ), Obras Escolhidas, vol. X –
Sermões I, Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1954, p. 127.
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Os interesses dos colonos em jogo

As estratégias de colonização da América portuguesa eram constituídas por

alguns pressupostos que conduziram a política administrativa empreendida pelo Reino.

Devido ao fato desse território ter de ser controlado à distância, a solução imediata

encontrada pela Coroa foi a de desenvolver uma orientação voltada para atender aos

interesses metropolitanos, porém “prestigiando aqueles [ colonos ] que promoviam as

maiores rendas”. Ao agir assim, os Reis procuravam “contornar as prováveis ameaças a

sua soberania real: os desacertos da legislação (...) sem grandes adaptações às realidades

brasileiras, a morosidade na divulgação das ordens régias (...) e as superposições

jurisdicionais, que ocasionavam freqüentemente conflitos entre as autoridades

coloniais”131, cujos exemplos foram aqui tomados de certos episódios da história

política de São Paulo e de Pernambuco que envolveram desde Donatários e Ouvidores

até Governadores de Capitanias e Governadores Gerais do Estado do Brasil.

Assim, a fim de manter o poder sobre as Conquistas, sem que as intervenções

estabelecessem motivos de descontentamento entre aqueles “vassalos privilegiados”, era

necessário manter a elite econômica, constituída pelos mesmos, em uma situação

satisfatória, “facultando-lhe o direito de imaginar que a ela cabia a direção da colônia,

quando, na verdade, era dirigida”132. Mas, apesar das pretensões da Coroa

corresponderem ao que foi, de fato, intentado na administração colonial, sabemos que as

brechas existentes no “pacto entre partes” estabelecido entre os mesmos vassalos e os

Reis para colonizar o Novo Mundo permitiram alterações no curso dos acontecimentos

que muitas vezes fugiram ao controle dos soberanos. No entanto, as negociações

iniciadas a cada descontentamento, por parte de um ou de outro envolvido, não

deixavam de respeitar um limite imposto pela posição vantajosa que o poder

monárquico do Antigo Regime apresentou durante toda a Época Moderna.

Nesse período, o significado de poder da soberania dos monarcas permitia que

os mesmos impusessem uma legislação que ordenava a vida econômica, social e política

de seu Império. Por outro lado, certos acontecimentos favoreciam uma vantagem que os

colonos alegavam para conseguir negociar as modificações necessárias nas deliberações

régias. Esses acontecimentos tinham relação com os serviços prestados pelos vassalos

                                                
131 Vera Lúcia Costa Acioli, Negociação e Conflito – Aspectos da Administração colonial. Recife: Editora
da Universidade Federal de Pernambuco, 1997, p.1.
132 Idem, p. 2.
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que se sobressaíam frente ao comumente estipulado no “pacto entre partes”.  Como

exemplo, da mesma forma em que os moradores de Pernambuco alegavam o seu papel

proeminente na reconquista das terras aos holandeses em 1654, os sertanistas de São

Paulo, além de mais tarde conclamarem seus feitos como descobridores de ouro,

também indicavam sua posição de destaque frente a outra situação de animosidade

enfrentada ao final do século XVII; a guerra contra o quilombo dos Palmares.

Ao utilizarem tais alegações de ajuda e de préstimo à manutenção da conquista

portuguesa na América, pensavam os colonos ter mais chances de alcançar os seus

intentos na defesa de interesses, é necessário salientar, de certos grupos formados por

aqueles “vassalos privilegiados” citados ainda há pouco. Nesse sentido, mesmo com a

existência desses argumentos a favor das reivindicações dos colonos, a Coroa não

deixava de usufruir sua soberania nas negociações efetuadas, ainda mais quando seu

poder ficava ameaçado pelas situações extremas que desencadeavam revoltas. Após as

descobertas auríferas, a tendência foi a de retrair cada vez mais o espaço reivindicatório

dos colonos, punindo os reponsáveis pelas rebeliões com mais amplitude.

Antes e após as modificações ocasionadas pelo advento das Minas, as alegações

realizadas a partir de “serviços prestados” eram comumente utilizadas nas petições,

principalmente naquelas provenientes dos moradores de Pernambuco. Estes tinham

consciência que a luta contra os holandeses “fora ganha às custas de seu sangue, vida e

bens materiais”133. Em 1651, ainda antes do término da guerra, esta consciência da

importância dos serviços que estavam sendo prestados à Coroa aparece nítidamente em

uma representação da “Câmara de Pernambuco e mais capitanias do norte”. Assim,

a custa do nosso sangue, vidas e despesa de nossa fazenda lutamos há mais de cinco

anos para libertar [ Pernambuco ] da possessão injusta do holandês. Recorremos a Vossa

Majestade pedindo que ponha nos seus reais olhos e com efeito nos acuda em por em

liberdade (...) mas que seja em tal modo que não fiquemos com sujeição alguma a este

                                                
133 Ibid., p. 3. Segundo a autora, “sustentada pelo senhor de engenho em defesa de suas propriedades,
caracterizou-se a insurreição pernambucana como a ‘guerra do açúcar’, pela utilização de recursos locais,
tanto humano quanto materiais. Dela participaram pessoas direta ou indiretamente ligadas aos engenhos.
A metrópole, empobrecida pela guerra com a Espanha e preocupada com o armistício que vinha tentando
desde 1642 com a Holanda, pouco ajudou na expulsão dos holandeses. Assim, na expressão do Pe.
Antônio Vieira, foram os moradores de Pernambuco que, ao reconquistar as capitanias do norte do poder
do batavo, ‘presentearam’ o Rei de Portugal com ‘três cidades, oito vilas, quatorze fortalezas, quatro
capitanias, trezentras léguas de costa’, e ainda ‘lhe desafogaram o Brasil, franquearam seus portos e
mares, libertaram seus comércios e seguraram seus tesouros’ ”. Este constituía o forte caráter da
reivindicação dos colonos de Pernambuco por tais serviços prestados à Coroa.  [ Apud. Nota 2 - Capítulo
I, p. 10, “Citado por M. de Oliveira Lima, in Pernambuco e seu desenvolvimento histórico, Recife,
Governo do Estado de Pernambuco, 1975, p. 187” ].
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inimigo porque como vê sua arrogância abatida nas vitórias que dele temos alcançado

coisa é sem dúvida que excitará no seu ânimo cruel e vingativo. E para consecução

deste efeito oferecemos de novo as vidas e o que nos resta da fazenda que confiados na

Mercê que Deus nos fez em nos dar Rei natural, tão católico e português alcançado com

tão gloriosos auspícios nos prometemos todo o bom sucesso134.

É interessante notar, neste início de uma das muitas representações enviadas pela

“Câmara de Pernambuco” aos monarcas de Portugal, que além de exaltar suas ações

realizadas em prol da manutenção de uma parte muito importante das conquistas lusas, a

invocação à soberania real foi utilizada neste caso também para favorecer uma resposta

positiva a respeito do pedido que seria efetuado logo a seguir. Após descrever a situação

de “extremo” a que chegara a Capitania com a dominação holandesa, os vereadores

foram contundentes ao afirmar que havia uma “perda grande (...) nos nossos açúcares, e

nos mais frutos da terra (...) por se não navegarem estes anos em razão da falta de

navios, causada do estanque e assento que lá se fez com Vossa Majestade, o qual nos

deixou em grande aperto”. As reclamações citadas diziam respeito aos já por nós

conhecidos problemas que a Companhia Geral de Comércio do Brasil apresentara desde

a sua criação no ano de 1649. Nesse sentido, o pedido dos vereadores era para que,

tendo em vista o “assento da nova Companhia”, Pernambuco ficasse “livre da condição

de comprar os mantimentos: farinha, vinho, azeite, bacalhau pelos preços excessivos

que o contrato os dá, em dobro do ordinário, quando já temos sobre nós a onerosa carga

de tão contínua e custosa guerra que atualmente estamos sustentando”135.

   A questão sobre as modificações por tanto tempo reivindicadas na atuação da

Companhia Geral de Comércio do Brasil foram suficientemente analisadas em momento

anterior deste estudo136, e a partir das informações oferecidas pela documentação,

sabemos que a Coroa não se esforçou para modificar o Regimento da Companhia. Pelo

contrário, o estanque dos produtos mencionado sempre foi amplamente apoiado pelo

poder régio. Assim, pouco adiantou para os vereadores referirem-se ao importante papel

                                                
134 Representação da Câmara de Pernambuco e mais capitanias do norte pedindo diversas providências
para não serem de novo invadidos pelos holandeses e para outros objetos relativos a agricultura e
comércio, etc. Em 10 de março de 1651. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-X-6, folhas 217 a 218.
135 Idem. A carestia de mantimentos foi novamente citada neste documento, evocando toda uma série de
questões relacionadas ao problema de abastecimento do Estado do Brasil. Outras reivindicações também
foram levantadas neste longo requerimento dos vereadores da “Câmara de Pernambuco”, tais como os
baixos preços pagos pelo açúcar e necessidade que os provimentos dos cargos e ofícios “assim da Milícia
como do Político desta Capitania de Pernambuco e dos que para o norte ocupava o holandês, sejam [ aos ]
filhos e moradores da mesma terra e aqueles que desde o princípio desta guerra nos ajudaram nela”.
136 Cf. no Capítulo III – Diferenças e Semelhanças o item “Os dois fios da meada das Conquistas”.
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dos moradores de Pernambuco na guerra contra os holandeses, ao menos com relação a

essa questão do fim do estanque no abastecimento local. Contudo, nem sempre as

negociações terminavam à revelia dos interesses dos colonos. As notícias existentes

quanto à solução de outro problema da mesma forma mencionado neste requerimento,

dessa vez relacionado com a falta de cabedal para “aparelhar nossos engenhos”,

demonstram as possibilidades que o “pacto entre partes” oferecia ao benefício dos

vassalos. Para compreendermos tal assertiva, basta que lembremos das também já

analisadas providências tomadas por parte dos soberanos durante vários anos para

proteger os senhores de engenho de seus credores, a fim de  auxiliar a manutenção da

produção de açúcar137. Assim, o que temos pretendido é demonstrar que a maleabilidade

das diversas situações que ocorriam no relacionamento entre poder local e central, entre

vassalos e reis, permitia um ajuste nas engrenagens políticas que equilibrava a

manutenção e a existência daquela parte da América enquanto “Conquista” de Portugal.

Algumas vezes, na visão e opção da metrópole pelos seus próprios benefícios,

não era possível ceder aos apelos dos colonos, como no caso dos estanques da

Companhia Geral de Comércio do Brasil. Outras vezes, os abusos de poder praticados

em nome das condições privilegiadas alegadas pelos vassalos, eram condenados pelos

conselheiros reais, mas não pela Coroa. Por exemplo, em uma consulta do Conselho

Ultramarino do ano de 1658 foi discutida a questão sobre “André Vidal de Negreiros

que estava governando Pernambuco [ ter ]  mudado a praça de armas do Recife donde

costumava estar para uma vila mais alta a que chamam Olinda contra a vontade do

Governador do Brasil Francisco Barreto e sem ordem ou permissão de Sua

Majestade”138. As querelas entre essas duas personagens históricas remontam ao

período no qual a guerra contra os holandeses ainda estava em seu auge na Capitania de

Pernambuco. André Vidal de Negreiros foi governador da mesma em dois momentos

diversos, entre 1657 e 1661 - antes do governo de Francisco de Brito Freire, aquele que

se envolvera em contravenções com o pau-brasil - , e durante alguns meses do ano de

1667, após o período em que Jerônimo de Mendonça Furtado, o “Xumbergas”,

governara Pernambuco e fora deposto do cargo. Negreiros era filho de senhor de

                                                
137 Cf. no Capítulo II – O trigo e o açúcar o item “Comércio ultramarino e a economia mercantil”.
138 Consulta do Conselho Ultramarino e parecer do Conselho de Estado, sobre André Vidal de Negreiros
que estava governando Pernambuco haver mudado a Praça de Armas do Recife, donde costumava estar,
para uma vila mais alta a que chamam Olinda, contra a vontede do Governador do Brasil Francisco
Barreto e sem ordem ou permissão de S. Maj. 18 de março de 1658. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-VI-43,
folhas 83v a 84v.
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engenho da Paraíba, participou ativamente na guerra contra os holandeses “e tornou-se

herói, compondo o ‘panteão restaurador’ como representante dos mazombos”139.

O primeiro governador da Capitania durante e após o processo de capitulação

dos holandeses fora Francisco Barreto, o qual esteve no poder entre 1648 e 1657.

Segundo Evaldo Cabral, “após a capitulação batava, El Rei o manteve governador de

Pernambuco, promovendo-o em seguida, a governador geral na Bahia. Durante a guerra,

Barreto acumulara, sem sujeição a Salvador, o comando militar e a chefia política não

só da capitania duartina, mas de todas as demais que haviam constituído o Brasil

holandês. Razão pela qual André Vidal pretendia haver assumido todos esses poderes,

ignorando sistematicamente as ordens de Barreto, inclusive a que revogara a decisão de

transferir o governo de Recife para Olinda”140, a qual estamos analisando.

No documento em questão sobre a mudança entre as vilas, os Conselheiros

consideraram que “se devia mudar logo a praça para donde era costume assistir”. Além

disso, “pareceu que do alto da inobediência ( sic ) (...) como de presente se tinha visto

no Estado da Índia que por se não castigarem, antes se haverem premiado os que se

levantaram (...) [ por também haverem expulsado um governador recentemente ] que

André Vidal havia de estranhar muito o que havia feito e que devia de obedecer a

Francisco Barreto e quando não o fizesse devia Sua Majestade mandá-lo tirar do posto e

vir preso (...) e que a praça de armas e a sua assistência havia de ser no Recife donde

sempre fora e que o povo e os Conventos dos frades estivessem em Olinda se

quisessem”141. Podemos novamente perceber como a menção aos eventos de rebelião

contra governadores de outras conquistas era constantemente utilizada para advertir os

perigos que poderiam advir da falta de castigo em tais circunstâncias.

                                                
139 Ronald Raminelli, “André Vidal de Negreiros”. In Ronaldo Vainfas ( direção ), Dicionário do Brasil
colonial ( 1500 – 1808 ), op. cit., p.41. De acordo com o autor, em 1642 Vidal esteve em Portugal, “onde
o Rei D. João IV lhe fez pessoalmente a promessa de lhe conceder o governo do Maranhão, depois de
restaurada a Capitania (...) Embarcou para o Brasil e logo recebeu a incumbência de negociar com Nassau
os destinos de Angola. (...) No Maranhão, os conflitos entre holandeses e luso-brasileiros eram intensos
(...) A recuperação do território deu-se entre 1642 e 1643 (...) De volta a Salvador, iniciou os preparativos
para o levante de 1645 (...) Vidal ainda teve participação decisiva nas batalhas de Guararapes ( 1648-49 )
e na tomada do Recife, em 1654. Depois da Restauração, como recompensa, Vidal governou o Maranhão
( 1655 – 56 ), Pernambuco ( 1657 – 61 ), Angola ( 1661 – 66 ) e novamente Pernambuco ( 1667 ). Esses
cargos demonstram seu prestígio em Lisboa”. Para mais informações vide pp. 41 e 42 do mesmo verbete.
140 Evaldo Cabral de Mello, A Fronda dos Mazombos, op. cit., p. 28.
141 Consulta do Conselho Ultramarino e parecer do Conselho de Estado, sobre André Vidal de Negreiros
que estava governando Pernambuco haver mudado a Praça de Armas do Recife, donde costumava estar,
para uma vila mais alta a que chamam Olinda, contra a vontede do Governador do Brasil Francisco
Barreto e sem ordem ou permissão de S. Maj. 18 de março de 1658. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-VI-43,
folhas 83v a 84v.
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De qualquer modo, apesar dos conselheiros apresentarem um parecer favorável à

repreensão do “herói da restauração”, também segundo Evaldo Cabral, “a Coroa não se

manisfestou. (...) [ Por isso, ] com as costas quentes da Relação da Bahia, Barreto

resolveu intervir, enviando força armada a Pernambuco e suspendendo André Vidal,

que tratou de resistir militarmente, com o apoio da Câmara de Olinda. A expedição

baiana resultou num fiasco para o governador geral” porque a Coroa repreendeu suas

atitudes por ter provocado tumultos e guerras civis entre os vassalos, “ficando as coisas

no estado em que se achavam”142. Neste caso específico de André Vidal de Negreiros,

verificamos claramente a posição de favorecimento do poder régio para com os colonos,

ao tomar partido do poder local em detrimento das hierarquias estipuladas na própria

legislação e ao contrariar os pareceres do Conselho Ultramarino sobre o caso. Os

importantes serviços prestados pelo “mazombo” na Restauração foram reconhecidos, e

sua posição nesta questão da praça de armas foi beneficiada pela Coroa.

Todas as questões suscitadas pelos “reveses” que as invasões holandesas em

Pernambuco provocaram na conjuntura colonial de então, não estiveram relacionadas

somente com os episódios nos quais os colonos utilizavam os serviços prestados às

Monarquias Ibéricas para negociar concessões nas deliberações régias, visando seus

interesses pessoais. Em parte das “Capitanias de Baixo”, a já citada, em outro momento,

ameaça que os navios batavos representaram ao “andar em aquelas costas”, aliada ao

fato de que o Rio de Janeiro “havia crescido muito em gente e comércio depois da

tomada de Pernambuco”, preocupava os funcionários régios ainda sob o poderio

espanhol em meados da década de 1630. Para o Conselho de Estado, além de ser

necessário o envio de mais soldados para defender o litoral daquelas localidades, o

crescimento econômico e populacional do Rio de Janeiro havia proporcionado certas

“liberdades”. Por isso, ali “se cometiam alguns delitos graves [ devido ao fato de que ] a

alçada dos ouvidores gerais dela era limitada  [ por isso ] primeiro se remetiam  [ os

casos ] a Bahia, [ passando ] muito tempo (...) [ e ] se deixando de castigar”. A solução

para os conselheiros seria, “enquanto [ durasse ] a guerra de Pernambuco” conceder

poderes ao Governador e Provedor da Fazenda da “Repartição” para “sentenciarem até

                                                
142 Evaldo Cabral de Mello, A Fronda dos Mazombos, op. cit., p. 28.
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pena de morte porque de outra maneira se cometem grandes delitos e que (...) depois de

largo tempo a ninguém se castigava e os delitos com este exemplo cresciam”143.

As “liberdades” que o crescimento da cidade “em gente e comércio” estava

proporcionando para aquela região após a tomada de Pernambuco pelos Países Baixos,

refletiram imagens que, a partir da virada entre os séculos XVII e XVIII, passaram a ser

reforçadas pelos funcionários régios da Colônia. Antes de analisarmos a utilização pelos

moradores de São Paulo dos serviços na guerra dos Palmares para reivindicar

vantagens, vale a pena conhecermos as opiniões de alguém que já ocupara o cargo de

“capitão-mor das vilas de Santos e São Paulo” a respeito mais especificamente dos

“Paulistas”. No ano de 1700, Pedro Taques de Almeida escreveu uma longa carta a

pedido do Governador Geral D. João de Lencastro a fim de informar a situação das

“Minas de São Paulo e Quintos Reais” 144. A questão principal dissertada nesta

informação dizia respeito aos modos de coibir o descontrole que as atividades

comerciais e a extração de ouro estavam assumindo naquele momento.

Entre as várias opiniões existentes na carta escrita por Pedro Taques de Almeida,

a serem detalhadas posteriormente, destacamos o problema da freqüência com a qual os

paulistas que viviam na região do Rio de São Francisco utilizavam dos caminhos até as

Minas para levar gado e outras mercadorias sem qualquer controle do fisco real. E com

a agravante de poderem levar das minas o ouro com o qual eram pagos dos produtos

vendidos por eles, tudo sem qualquer controle por parte do poder régio. Na verdade, a

precária fiscalização até então existente era facilmente driblada por aqueles que eram

tão “práticos nas (...) veredas” que os levavam até a região das Minas. Além disso, a

situação se complicava ainda mais devido ao fato de que era determinante para tanta

desobediência “a qualidade dos moradores das minas e dos sertões ordinariamente.

Todos são tão absolutos que qualquer vaqueiro, ou Paulista ( sic ) metido com a sua

escopeta pelos matos daqueles sertões nem todos os exércitos da Europa parece serão

bastantes para os impedirem de que entrem e saiam por onde quiserem”145.

                                                
143 Sobre el socorro de Rio de Janeiro y otros particulares tocantes a aquela capitania de que trata uma
consulta del Consejo de Estado. Secretarias provinciales, libro 1478, “Cópia de consultas tocantes al
Brasil de 1635”, Archivo General de Simancas.
144Carta de Pedro Taques de Almeida, que foi capitão-mor das vilas de Santos e São Paulo para D. João
de Lencastro, respondendo aos informes pedidos sobre o Estado, Sertão, Minas de São Paulo e Quintos
Reais. S. Paulo, 20 de março de 1700. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-IX-33, folhas 460 a 467, cf. folha
461 [ Publicado nos Anais da Biblioteca Nacional sob o título de “Informação sobre as minas do Brasil”,
tendo sido seu autor considerado “anônimo” por Rodolfo Garcia, bem como não havia precisão sobre o
ano em que o documento fora escrito, apenas que datava “de fins do século XVII”, vol. LVII, cf. p. 155 ].
Devemos esclarecer que o ex-capitão-mor era avô do genealogista Pedro Taques de Almeida Paes Leme.
145 Idem, folha 463v.
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Acreditamos que essas imagens a respeito do caráter dos “Paulistas” no início do

período aurífero da história colonial do Brasil já vinham sendo engendradas desde certo

tempo, quando alguns governadores gerais exaltaram as qualidades daqueles vassalos a

fim de que eles colaborassem com o envio de mantimentos para as Capitanias que

estavam enfrentando situações difíceis, ora devido ao ataque dos holandeses, ora com

as investidas do “gentio bárbaro”146. Decerto, um dos episódios que colaborou

sobremaneira para oferecer elementos que incentivaram essa construção de imagens

sobre os moradores de São Paulo foi a da guerra contra os Palmares em 1695. Antes de

que o derradeiro ataque fosse efetuado por Domingos Jorge Velho, os “Paulistas”

enviaram um “Requerimento” ao Rei D. Pedro II com as “condições” impostas para que

o sertanista viesse “com sua gente (...) a conquista dos negros dos Palmares147”.

Foram apresentados à Coroa oito pontos principais nesta negociação para que a

expedição dos moradores de São Paulo fosse efetuada, os quais foram aceitos com

certas ressalvas indicadas no Alvará realizado para este fim. O primeiro dizia respeito

ao “quinto das presas”, o segundo a confirmação da Patente de Mestre-de-Campo e de

“Governador das Armas dos Palmares” a Domingos Jorge Velho, o terceiro  conceder

ao sertanista “e mais oficiais do dito terço os soldos costumados na milícia aos homens

brancos (...) enquanto durar a Guerra dos Palmares”. O quarto estava relacionado com a

necessidade de “lhes mandarem dar dos meios, armas e munições necessárias no caso

em que se lhes não concedessem os quintos”, o quinto referia-se à proibição de que os

negros capturados pudessem ser dados ou vendidos a outrem. Os três últimos pontos

diziam respeito respectivamente ao problema do fim das dúvidas com relação aos

antigos donos das terras conquistadas, sobre o pagamento de oito mil réis a cada negro

que fosse reivindicado por seus antigos senhores e sobre a subordinação de todos os que

quisessem participar da empreitada a Domingos Jorge Velho e a seus oficiais148.

Todas as cláusulas foram acordadas por ambas as partes, “Paulistas” e Rei de

Portugal, em março de 1695; oito meses depois, o terço comandado pelo Mestre-de-

Campo derrotou Zumbi, cortando-lhe a cabeça e enviando-a ao Recife. Segundo

Jacqueline Hermann, desde os primeiros contatos que os principais de Pernambuco

                                                
146 Cf. no Capítulo II – O trigo e o Açúcar, o item “Comércio local e a economia doméstica”.
147 Sobre requerimento dos Paulistas as condições acerca da guerra dos Palmares. Registro de Provisões
do Conselho Ultramarino, Arquivo Histórico Ultramarino, códice 94, folhas 312v a 314 [ LAPEH- UFPE]
148 Idem. Segundo as cláusulas daquele acerto realizado com os sertanistas, apesar de todos deverem
obediência a Domingos Jorge Velho e seus oficiais, estes não poderiam impedir que fossem
“voluntariamente muitas pessoas para a expedição e socorro desta guerra”. Esta condição estipulada no
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tiveram com o sertanista, e devido ao seu histórico com relação ao trato dispensado aos

ameríndios, Domingos Jorge Velho era famoso por sua “violência e truculência”149. O

fato de pronunciar o idioma português de então com influência da língua geral dos

índios, fazia com que os contemporâneos de Recife não o diferenciassem “do mais

bárbaro dos tapuias”150. Passados alguns anos da derrota final aos palmarinos, talvez

devido a esses fatores relacionados às imagens pouco positivas dos “preadores de

indígenas”, muitos foram os atritos concernentes ao cumprimento das cláusulas do

requerimento citado acima. Em 1699 o monarca escreveu uma carta ao governador da

Capitania de Pernambuco Caetano de Melo e Castro sobre a insatisfação dos “Paulistas”

com o pagamento que fora efetuado por seus serviços na guerra dos Palmares. Ao final

das contas, o Rei concordou com o Governador em sua resolução de não haver pago

“mais que a metade do pagamento que se vos costuma fazer a Infantaria dessa praça”151.

Decisão que contrariava uma das disposições acertadas no acordo de 1695 confirmado

com os “paulistas”, a qual estipulava igual pagamento da “milícia aos homens brancos”.

A tendência em dificultar as negociações entre o poder central e os moradores de

São Paulo, levando-se em conta as informações prestadas sobre os mesmos por Pedro

                                                                                                                                              
acordo demonstra que, decerto, havia alguma relutância dos “paulistas” em aceitar um número muito
grande de voluntários, já que teriam de dividir os frutos da vitória sobre o quilombo entre todos.
149 Jacqueline Hermann, “Domingos Jorge Velho”. In Ronaldo Vainfas ( direção ), Dicionário do Brasil
Colonial ( 1500 – 1808 ), op. cit., p. 189. Quanto à questão da utilização de violência na repressão ao
quilombo dos Palmares, podemos afirmar que a degolação de Zumbi não contribuiu para intensificar a
formação da imagem de truculência atribuída a Domingos Jorge Velho. Mais de vinte anos antes, em
1663, quando as expedições para combater o quilombo já estavam sendo efetuadas com certa intensidade,
o Conde de Óbidos escreveu uma carta sobre o assunto para o então Governador da Capitania de
Pernambuco Francisco de Brito Freire. Os dizeres da carta indicavam o “quão importante é ao sossego
dessa Capitania e segurança de seus escravos extinguir-se aquela povoação e dar com seu castigo o
exemplo e fim às esperanças de uns e outros negros”. Todavia, continuava o Conde de Óbidos, “não é
justo que passada a ocasião se degole a sangue frio mais que aqueles que entre os prisioneiros se
conhecerem haver sido cabeças e os do Principal Governo”. Este fator indica que a violência contra os
cativos fugitivos constituía uma idéia há muito engendrada no modo de pensar dos colonos em geral, ao
menos quanto aos cabeças das rebeliões. Ainda segundo a carta citada, o restante dos quilombolas, devido
à “piedade católica” e a “clemência” que “facilita o rendimento”, deveriam ser poupados de tal desfecho,
mas “a povoação se abrasará e consumirá tudo de maneira que não fique mais que as memórias de sua
destruição, para último desengano dos negros dessa Capitania”. Para mais informações vide “Carta para o
Governador Francisco de Brito Freire acerca da entrada que quer fazer nos Palmares”, In Documentos
Históricos, [ volume IX da série e VII dos documentos da Biblioteca Nacional ], op. cit., p. 127 e 128.
150 Idem. É importante salientar que “o bandeirante passou cerca de 25 anos embrenhado pelos sertões do
nordeste, ficando conhecido como o desbravador do Piauí, para o que reunira (...) mais de mil [ índios ]
armados de arco e flecha e outros tantos com espingardas, mantendo parte deles escravizados e vendendo
outros como cativos”. Ainda segundo a autora, com relação à guerra dos Palmares, o nome de Domingos
Jorge Velho “começou a ser cogitado (...) desde 1690, depois de quase um século de resistência palmarina
(...) Com uma tropa estimada em nove mil homens [ ele ] deu início à expedição em janeiro de 1694”, cf.
p. 190. Na verdade, o requerimento por nós analisado fora editado no ano de 1691 e ratificado em 1693,
sendo que naquele ano de 1695, antes da investida final ao quilombo, os paulistas envolvidos pretenderam
confirmar todas as prerrogativas que haviam sido negociadas há quase quatro anos atrás.
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Taques de Almeida em 1700, foi acentuada a partir do momento em que Domingos

Jorge Velho e os componentes de seu terço ainda estavam de posse dos negros dos

Palmares sem que a parte da Coroa sobre os mesmos tivesse sido entregue. O ano era

1704 e a ordem da Metrópole ao então Governador da Capitania de Pernambuco

Francisco de Castro Morais foi a de “vos não expor a algum excesso” não procedendo

“contra o dito Mestre-de-Campo”. Podemos notar como a conhecida “truculência” de

Domingos Jorge Velho ainda era temida por parte do poder central. Mesmo assim, a

ordem foi para que “mandeis (...) ao dito Mestre-de-Campo, como aos mais oficiais

deste terço para que tragam logo para esta praça os negros que estiverem sem quintar

(...) e no caso que [ ele ] repugne em os mandar entregar fareis com que lhe ponha verba

em seu soldo até que com efeito vos obedeça e execute a vossa ordem”152.

Segundo as informações encontradas nessa documentação referente às

negociações entre os colonos de São Paulo e a Coroa para a efetivação do ataque ao

quilombo dos Palmares, podemos notar que houve quebra do “pacto entre partes”

efetuado por ambos os envolvidos. Primeiro a Coroa, por não haver pago o valor

inicialmente estipulado para os soldos do terço e também por ter demorado a entregar as

“terras palmarinas” conquistadas153. Logo após, os paulistas, comandados por

Domingos Jorge Velho, por não entregarem a parte devida dos negros aprisionados à

Coroa, talvez devido à quebra inicial da mesma no que havia sido estipulado nas

resoluções sobre o assunto. Dessa forma, em meio as alegações de serviços prestados, as

negociações para que alguns dos mesmos serviços fossem efetuados e a quebra nos

contratos, a situação entre colônia e metrópole se tornou cada vez mais complicada.

Condição que vinha sendo agravada desde pelo menos a Restauração de 1640, quando

a instabilidade e a insegurança trazidas com o novo governo em vários dos domínios

ultramarinos transformaram-se a distância em uma onda de alterações de múltiplas

formas: motins de soldados, conjura de fidalgos, rebeliões antifiscais e antijesuíticas,

quase sempre resolvidas pela deposição do governador, vice-rei ou capitão-general. É

possível contabilizar, desde 1640 até os anos finais da década de 1680, pelo menos uma

dezena de insurreições que estalaram nas costas da América, África e Ásia contra os

representantes régios. O ricochete foi intenso (...) A reação em cadeia sugere, se não a

                                                                                                                                              
151 Sobre o pagamento que se mandou fazer a gente dos paulistas, Lisboa 24-01-1699. Consulta do
Conselho Ultramarino, Arquivo Histórico Ultramarino, códice 257, folha 9 [ LAPEH – UFPE ].
152 Sobre mandar ordem ao Mestre-de-Campo e mais oficiais do terço dos Paulistas para que tragam (...)
os negros que estiverem sem quintar. Lisboa 23 de julho de 1704. Registro de cartas do Conselho
Ultramarino, Arquivo Histórico Ultramarino, códice 257, folha 143v [ LAPEH – UFPE ].
153 Jacqueline Hermann, “Domingos Jorge Velho”, op. cit., p. 190.
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existência de problemas comuns, ao menos certa coerência nas práticas políticas

ativadas para superar situações de tensão e desajuste (...) Grande parte da resposta para a

reação em cadeia que percorreu América, África e Ásia deve ser buscada na difusão e

releitura (...) do equilíbrio entre a obediência ( atributo dos súditos ) e a justiça

( do soberano ) na regência do pacto que presidia a monarquia: o Rei que governar com

justiça será devidamente obedecido, desde que respeite usos e costumes, o direito

natural e as regras tradicionais. Do contrário, se o soberano empregasse a tirania ou

usurpasse bens e direitos de seus súditos justificava que, através da rebelião, fosse

deposto (...) As emoções proporcionadas pela progressiva ondulação da ideologia da

Restauração nas margens do Império catalizaram [ as ] tensões latentes154.

Como vimos, durante muito tempo e apesar do “pacto entre partes” ser

constantamente revisto a cada negociação entre o poder régio e os colonos, os

descontentamentos por parte destes últimos eram geralmente direcionados aos

funcionários régios. Assim, segundo Luciano Raposo, no período entre a Restauração

do trono português e o decênio anterior às descobertas mais importantes de ouro, ou

seja, entre 1641 e 1688, “é possível notar que a pecha de traição ao governo da

metrópole incide especialmente nas expulsões” dos governadores desse período. Além

disso, ao examinar uma sucessão de revoltas no Império, o autor também constatou que

a “desonra e inabilidade do servidor real pesavam no discurso em torno da incapacidade

militar de preservar o reino e a segurança dos súditos”. Tendo em vista essas acusações,

“o discurso rebelde articulou acusações de tirania” sintetizando “coletivamente a

sensação de violação da justiça e dos privilégios estabelecidos”. Com o aumento da

exploração aurífera, nada mudou “nas instáveis relações entre súditos e governadores

ultramarinos”155, ao contrário da política do Reino, que seria cada vez mais rigorosa.

Devido às instabilidades da política colonial, os descontentamentos para com

certas deliberações régias que prejudicavam os interesses econômicos –  principalmente

aquelas envolvendo a concessão de estanques comerciais – e as possibilidades cada vez

mais difíceis de negociação, os colonos reagiram à sua maneira. Para compreendermos

                                                
154 Luciano Raposo de Almeida Figueiredo, “O Império em Apuros: notas para o estudo das alterações
ultramarinas e das práticas políticas no Império Colonial Portugues, séculos XVII e XVIII”. In Junia
Ferreira Furtado ( organizadora ), Diálogos Oceânicos, op. cit., p. 198, 216 e 217. Segundo o autor, “ao
estudioso que examina esses movimentos sociais é difícil não deixar de perceber, na ocorrência dessas
alterações ultramarinas, o eco da disseminação da ideologia política que, na metrópole, preparara a
Restauração nacional de 1640. (...) A elaboração da doutrina voltada para legitimar o rompimento com a
Espanha, tanto na prolífica literatura jurídica quanto nas decisões das Cortes de 1641, redesenhou as bases
das relações que estruturavam o poder real em Portugal (...) o discurso político traduziu-se, antes de tudo,
em uma restauração de caráter constitucional que pretendeu reintegrar, sob a noção de bem comum, as
autonomias políticas e os privilégios dos grupos sociais”, cf. p. 216.
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como se desenvolviam as relações entre poder central e poder local em tais momentos

de reação, quando as negociações incluíam perdas drásticas nos interesses dos colonos e

desencadeavam em revoltas, é preciso analisar essencialmente o início e o defecho das

mesmas. Dessa forma, ao conhecermos os fatores que levaram os vassalos a se

insurgirem em determinados momentos, ao mesmo tempo em que examinamos as

diversas formas de intervenção e castigo do poder monárquico àquelas rebeldias,

poderemos visualizar a diversidade da atuação dos reis em suas várias regiões coloniais.

Dependendo das conjunturas e das conseqüências existentes para cada episódio,

notamos que diversas eram as relações entre os soberanos e os colonos de cada

localidade, tendo em vista as características de seus papéis no Império português.

Alguns episódios que incluíram sobressaltos e reações drásticas contra

determinados aspectos da organização política e econômica na América portuguesa,

desencadeando os “levantamentos” citados, apresentaram circunstâncias ideais para que

pudessemos diferenciar a atuação da Coroa em tais situações de limite. A partir do

momento em que essas diferenças foram compreendidas, os papéis específicos das

diferentes regiões coloniais junto aos interesses régios puderam ser desvendados sob um

novo prisma. Este inclui a já citada maleabilidade das posições ocupadas pelas regiões

nas engrenagens do mundo colonial, as quais se modificavam de acordo com as

conjunturas vividas, tal como ocorreu a partir do momento em que o ouro das Minas

Gerais foi descoberto. Portanto, as análises de certos aspectos dessas sedições foram

efetuadas a fim de entendermos as nuances e as instabilidades das relações de poder no

mundo colonial; “levantamentos” que ficaram conhecidos como “Revolta de Beckman”,

“Guerra dos Emboabas”, “Guerra dos Mascates” e “Revolta de Filipe dos Santos”.

Ao analisarmos os movimentos sedicionais especificados acima, notamos que

não somente o período aurífero acarretaria mudanças nas posturas reais com relação às

reivindicações e aos atos extremos de seus colonos. Na verdade, e de maneira geral, a

simples ameaça de prejuízo aos provimentos esperados pela Coroa, de acordo com o seu

quinhão previamente estipulado no “pacto entre partes”, indicava que a soberania régia

seria mais implacável nestes casos em especial. Quanto àquelas circunstâncias nas quais

as principais motivações das insurgências eram constituídas por disputas pelo poder

entre grupos que atuavam política e economicamente nas localidades, as punições não

eram tão severas, já que as rebeldias não feriam diretamente o “pacto colonial” no seu

                                                                                                                                              
155 Idem, pp. 222 e 232.
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sentido econômico. Dessa forma, temos em vista demonstrar que apesar do advento do

ouro ter constituído um marco nas mudanças da política administrativa para com a sua

conquista da América, houve, em momentos anteriores, certa severidade nas punições

monárquicas aos estratagemas radicais dos colonos devido às ameaças aos ganhos reais.

Ao mesmo tempo, a ocorrência de revoltas que não despertaram sobremaneira a

repressão metropolitana já no primeiro quartel do século XVIII, quando buscou-se uma

maior efetivação do controle do Reino sobre as atividades econômicas dos colonos

principalmente nas Minas Gerais, demonstra que é necessário analisar com cautela as

imbricações e conseqüências de cada movimento. Esse cuidado é necessário para

entendermos que as características da atuação dos reis para com os seus súditos, e vice-

versa, não eram tão aparentes quanto designado por uma análise superficial dos fatos.

Assim, ainda no período final do século XVII, no qual ocorreram as expulsões

dos governantes e que antecedeu o advento do ouro, a resistência ao monopólio das

companhias privilegiadas de Comércio tomou um rumo diverso das insuficientes

tentativas de negociação com a Coroa que conhecemos para o Estado do Brasil. O palco

dos sobressaltos a serem analisados era o Estado do Grão-Pará e Maranhão, onde uma

companhia nos mesmos moldes daquela citada fora instituída no ano de 1682. Segundo

Luciano Raposo, a partir dessa data “os assentistas passaram a controlar, com

exclusividade, amplas áreas do trato mercantil, cuidando de suprir os moradores com as

mercadorias necessárias, intermediando a exportação da produção local para a

metrópole mediante o pagamento de taxas e responsabilizando-se  pela introdução de

500 negros africanos por ano (...) A interferência da Companhia prejudicou severamente

as comunidades locais, deixando seus administradores de abastecer satisfatóriamente o

mercado”156, tal como era com relação ao problemas daquela fundada em 1649.

Os prejuízos que essa interferência ocasionava nas economias locais, por meio

dos estanques e privilégios cedidos aos grupos mercantis dominados por reinóis, são

claramente compreendidos a partir do momento em que temos noção da extensa rede de

comércio local que ligava diversas regiões da Conquista. Localizadas entre o Estado do

Brasil e o Estado do Gão-Pará e Maranhão, as informações sobre as trocas econômicas

entre estas regiões do norte e do nordeste do território português na América foram

analisadas por Evaldo Cabral de Mello. Para o autor, “a economia colonial brasileira

organizou-se sob a forma de um arquipélago de mercados regionais vinculados aos

                                                
156 Ibid., p. 213.
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portos principais, o Rio, Salvador, o Recife, São Luís e Belém, que detinham sobre as

respectivas hinterlândias um monopólio comercial de fato exercido por cima das

divisões administrativas, capitanias da América portuguesa, e, depois, Provícias do

Império. (...) Foi a pequena cabotagem que criou [ uma ] rede local de intermediários,

assegurando relações regulares com o Recife, mercê da facilidade e barateza do

transporte costeiro em séculos de comunicações terrestres difíceis”157.

Assim, no mesmo ano em que os irmãos Manuel e Thomas Beckman

sublevaram boa parte do povo do Maranhão, destituíram a governança local e

assumiram o poder por cerca de um ano, o Governador da mesma Capitania, Francisco

de Sá e Meneses enviou uma carta ao Capitão-mor Baltazar Fernandes. Este é o mesmo

governador que decidiu o destino dos escravos fugidos da aldeia do Rio Guamá, e que

foi padrinho de algumas crianças que mandou batizar como “cristão e como bom

governador”158. No começo do ano seguinte aos relatos sobre os índios fugidos, o

Governador estava preocupado com um barco que viera de Pernambuco em busca de

fazendas para vender na volta àquela Capitania. O barco pertencia a Lourenço

Rodrigues Pimentel e este alegara que após voltar a Pernambuco “e vender suas

fazendas” queria “vir viver nestas partes”. O problema estava relacionado com “algum

excesso no falar ocasionado da inveja de se venderem mais a umas pessoas do que a

outras, quando assim seja logo que houver qualquer atrevimento mandará prender as

pessoas ou pessoa que causarem e as remeterá aqui presos (...) para que nenhuma se

atreva a falar contra as ordens de Sua Alteza (...) [ sobre ] este contrato estabelecido

nestas partes para a melhora deste Estado”159. Novamente encontramos uma ocasião na

                                                
157 Evaldo Cabral de Mello, “A cabotagem no Nordeste oriental”. In Um imenso Portugal: História e
historiografia. São Paulo: Editora 34, 2002, pp. 179 e 181. Ainda segundo o autor, “os limites do
Nordeste recifense iam do Ceará ao baixo São Francisco (...). Limites, porém, permanentemente postos
em causa pelo equilíbrio instável entre o Recife e os entrepostos vizinhos, o Maranhão e a Bahia. Havia
assim áreas de conflito mas também de interpenetração”, cf. p. 180. Como já afirmado, os conflitos entre
regiões que realizavam comércio entre si estavam relacionados com a legislação favorável e as vantagens
econômicas que cada parte envolvida se empenhava para conseguir, como no caso das contendas entre as
vilas de Santos e São Paulo, os melhores preços para os produtos comercializados por elas. Para mais
informações sobre as relações comerciais na Capitania de São Vicente, vide o item “Comércio local e a
economia doméstica” no Capítulo II– O Trigo e o Açúcar.
158 Carta do Governador Francisco de Sá de Meneses ao Capitão mor Baltazar Fernandes dando parte
de ter (...) [ mandado ] logo a tropa (...) a descobrir as cabeceiras do Rio Guamá e dar (...) em uma
aldeia de Escravos fugidos de seus senhores há quarenta anos. Belém 25 de abril de 1683. Biblioteca
d’Ajuda, códice 51-V-44, folhas 70 a 71.
159 Carta do Governador Francisco de Sá de Meneses ao Capitão mor do Maranhão Baltazar Fernandes,
sobre Lourenço Rodrigues Pimentel, dono do barco que ali chegou de Pernambuco ficar para ir daí a
quinze dias (...) e querer voltar aquela Capitania para vender umas fazendas, ordenando que se tire uma
relação das coisas que trouxe o barco de Pernambuco. Belém, 16 de janeiro de 1684. Biblioteca d’Ajuda,
códice 55-V-44, folhas 113v a 114.
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qual os colonos estavam descontentes e criticando as ordens d’El Rei, como no caso das

reclamações, ou do “botar boca”, dos moradores de São Paulo ainda no ano de 1585160.

Como dito, a “Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão” fora

fundada em 1682, e, desde então, iniciou-se um monopólio dos principais gêneros e

preços das mercadorias comercializadas. Por isso a preocupação do Governador estava

voltada para o fato de que Lourenço Rodrigues Pimentel não vendesse produtos no

Maranhão, como era costume até há poucos anos atrás. Mesmo com a informação de

que o dono do barco viera apenas comprar produtos para revendê-los em Pernambuco, o

Governador ordenou que Baltazar Fernandes tirasse “uma memória das coisas que

trouxer o barco de Pernambuco e remeta-ma e esteja Vossa Mercê advertido com o

Provedor da Fazenda de que se há de tomar por perdida toda a fazenda que de qualquer

parte se mandar para os portos deste Estado não sendo por via dos Assentistas conforme

as ordens de Sua Alteza que estão registrados nos livros dessa Alfândega (...) do mesmo

modo se deve tomar por perdida a fazenda que aí se embarcar sem licença”161.

Portanto, o governador não poderia permitir que o barco vindo de Pernambuco

efetuasse comércio no Maranhão, primeiro porque esta atividade estava proibida pela

legislação régia, a não ser que fosse realizada pela Companhia de Comércio local.

Segundo porque diante das insatisfações conclamadas desde então, provavelmente por

aqueles colonos incitados pelos irmãos Beckman, uma ocorrência de comércio ilegal

sem maiores conseqüências poderia incitar os descontentes a também realizar a

irregularidade e desobedecer as ordens régias quanto ao estanque. Outra questão

essencial estava preocupando o Governador: o abastecimento de escravos que fazia

parte dos assentos da Companhia Geral de Comércio do Maranhão. Para Francisco de

Sá e Meneses, os “pretos mais pequenos ( sic ) [ que a Companhia estava trazendo ] não

tem tanta serventia para as fábricas das lavouras e Engenhos (...) eu estimaria muito

viesse grande quantidade de pretos por ver se com eles se animavam mais esses

moradores a tratar de suas conveniências”162 a fim de parar o exceder no seu “falar”.

Segundo Jacqueline Hermann, em 1680, antes que a Companhia de Comércio

fosse instituída no Maranhão, o ainda príncipe regente D. Pedro estabeleceu que todos

                                                
160 Cf. “Os braços da Coroa em seus domínios” neste mesmo Capítulo IV – Intervenções e Conflitos.
161 Carta do Governador Francisco de Sá de Meneses ao Capitão mor do Maranhão Baltazar Fernandes,
sobre Lourenço Rodrigues Pimentel, dono do barco que ali chegou de Pernambuco ficar para ir daí a
quinze dias (...) e querer voltar aquela Capitania para vender umas fazendas, ordenando que se tire uma
relação das coisas que trouxe o barco de Pernambuco. Belém, 16 de janeiro de 1684. Biblioteca d’Ajuda,
códice 55-V-44, folhas 113v a 114.
162 Idem.
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os índios daquela localidade “fossem declarados livres e com direito a uma porção de

terra para cultivo. Essa determinação foi consolidada pela  Junta de Missões, criada em

1681 para o cumprimento da nova lei”. Dessa forma, a partir do ano seguinte a

Companhia deveria ser reponsável pela introdução de 500 escravos por ano para

solucionar o problema da mão-de-obra, mas ela não abastecia a região a contento. Os

irmãos Beckman e os insurgentes depuseram o Governador Francisco de Sá e Meneses,

o qual fora enviado pela Metrópole justamente para controlar o novo sistema comercial.

Na sublevação, vinte e sete jesuítas foram expulsos e um dos irmãos rumou para Lisboa

a fim de “negociar o impasse” , mas a reação do poder monárquico foi “implacável”. A

punição incluiu o enforcamento e a decapitação de um dos irmãos Beckman e de outro

cabeça da revolta. O governo provisório que fora instituído teve seus atos anulados, os

jesuítas foram restituídos a seus postos e um novo governador foi enviado ao Estado163.

Se recordarmos por um instante a expulsão dos jesuítas de São Paulo devido ao

mesmo problema da mão-de-obra indígena nos anos 1640, perceberemos que houve

uma nítida diferença no desfecho de cada história. No caso de São Paulo, os jesuítas só

foram aceitos de volta à vila treze anos depois, tendo em vista uma série de imposições

aos padres e sem conseqüências mais graves pelo ato de insubordinação dos “paulistas”

às deliberações régias. Para o Maranhão, a ocorrência de enforcamentos e decapitações

indicava que havia uma agravante para a situação. Não eram só as animosidades contra

os jesuítas e as reivindicações contra a liberdade dos índios que influíram nas decisões

punitivas do Reino. O que pesava na balança era principalmente a contrariedade

daqueles colonos aos estanques determinados pela legislação régia, mais do que a

própria destituição do Governandor Francisco de Sá de Meneses. Sabemos que no caso

do “Xumbergas” não houve uma efetiva ação punitiva contra aqueles que o expulsaram

para o Reino. Por outro lado, com relação à Companhia Geral de Comércio do Brasil e

as constantes reclamações dos moradores de Pernambuco, não existiu um movimento

                                                
163 Jacqueline Hermann, “Revolta de Beckman”. In Ronaldo Vainfas ( direção ), Dicionário do Brasil
Colonial ( 1500 – 1808 ), op. cit., p. 508. Sobre o estopim da Revolta, segundo Luciano Raposo, além da
recusa pelos privilégios da Companhia, “a fome e a miséria da região, os desmandos do governador, os
atrasos nos soldos das infantarias (...) acenderam o rastilho de pólvora”. Os insurgentes realizaram vários
atos extremos, o capitão-mor Baltazar Fernandes foi preso e suspenso, os jesuítas trancafiados no colégio
a fim de serem expulsos da Capitania e o estanco foi abolido. As muitas ações provocativas diante do
poder real que instaurara a Companhia de Comércio desencadearam açoites e degredos, além dos
enforcamentos e degolações. “Tanta violência respondia ao temor de que o exemplo de uma insurreição
como aquela viesse a contagiar outras regiões da América Portuguesa”, e identificava os novos e
recrudescidos ares que a eminência de notícias sobre descoberta de metais preciosos, mesmo que ainda
não confirmadas, traria de qualquer modo às intervenções da Coroa na Colônia quanto aos seus proveitos
econômicos. Cf. Luciano Raposo de Almeida Figueiredo, “O Império em Apuros...”, op. cit., p. 214.
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inssurreicional contrário ao estanque, mas nenhum argumento foi suficientemente forte

para que a Coroa deixasse de apoiar o que era melhor para os seus proveitos.

Portanto, mesmo que os ecos das descobertas de minérios já estivessem

chegando aos ouvidos do Reino, não foram só, ou necessariamente eles, que

desencadearam as punições à “Revolta de Beckman”, mas a instituição de um governo

provisório que derrogou a legislação estabelecedora dos estanques naquela Capitania.

Os colonos responderam com alterações, tumultos e revoltas a uma situação de restrição

econômica que tolhia um comércio colonial há muito tempo engendrado na região. No

caso da luta pelo poder entre grupos que queriam dominar as atividades comerciais de

localidades que possuíam os produtos mais importantes existentes na Colônia no início

do século XVIII – o ouro e o açúcar –, a Coroa não deixou de intervir nos excessos

cometidos em tais ocasiões. Estamos nos referindo às circunstâncias marcadas pelas

posteriormente denominadas “Guerra dos Emboabas” e “Guerra dos Mascates”164.

Todavia, é importante ressaltar que a atuação do Rei D. João V em cada episódio

ocorrido em meio à criação da Capitania de São Paulo e Minas e na Capitania de

Pernambuco, apresentou características particulares ainda relacionadas com as

conhecidas políticas de conciliação existentes. Estas foram utilizadas pelos seus

antecessores diversas vezes e durante anos para amenizar os ânimos exaltados dos

colonos e procurar o “sossego” tão almejado para as Conquistas.

Em 15 de fevereiro de 1709, coincidentemente no mesmo dia em que ocorreu o

massacre dos “paulistas” pelos “emboabas” no “Capão da Traição”165, o procurador

                                                
164 Segundo Maria de Fátima Gouveia, e de acordo com estudos de Capistrano de Abreu, o termo
“emboaba” era uma das designações utilizadas para os reinóis na língua geral. “Termo muito utilizado
pelos paulistas no sertão da Bahia e Minas Gerais para designar todos os que vinham de fora, acabou por
designar a guerra civil travada entre paulistas e grupos recém-chegados à região das Minas entre 1707 e
1709”. Quanto ao termo “Guerra dos Mascates”, segundo Jacqueline Hermann, este só foi empregado no
século XIX devido a um romance de José de Alencar escrito em 1870 com esse título, o qual tratava das
“lutas entre membros da nobreza açucareira de Olinda e os mercadores portugueses da cidade do Recife.
(...) Foi, portanto, a literatura, e não a história, que cunhou o movimento até então designado como
‘sedição’ ou ‘alterações de Pernambuco’. O nome extemporâneo da ‘sedição’ se junta à inadequação da
palavra mascate que, além de pouco usada em Pernambuco na época, é termo alusivo a pequenos
mercadores ou ambulantes, enquanto que os mercadores em questão na capitania eram ‘homens de
negócio’, grandes comerciantes que rivalizavam com a ‘açucarocracia’ regional”. Vide respectivamente,
Maria de Fátima  Gouvêa, “Guerra dos Emboabas” e Jacqueline Hermann, “Guerra dos Mascates”, in
Ronaldo Vainfas, Dicionário do Brasil colonial ( 1500 – 1808 ), op. cit., pp. 270 e 272.
165 István Jancsó ( direção ), Cronologia de História do Brasil colonial, op. cit., p. 131. Este episódio foi
descrito em detalhes por Charles Boxer, bem como todo o desenvolvimento do conflito iniciado no fim do
ano de 1708. Segundo o autor, “o verdadeiro curso dos acontecimentos está longe de revelar-se com
clareza. Os relatos contemporâneos – ou da época – que chegaram a publicação provêm, virtualmente
todos, dos adversários dos paulistas. A única exceção importante é fornecida pelos despachos do
governador do Rio de Janeiro, dom Fernando Martins Mascarenhas de Lencastre, que se mostrava
favorável aos paulistas. Seu aparecimento no campo da ação, entretanto, foi tardio e breve”. Quanto ao
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Joseph de Barros Bicudo requereu aos oficiais da Câmara da vila de São Paulo, a qual

seria elevada à categoria de cidade alguns meses depois, que

visto o levantamento dos forasteiros nas Minas, sendo a nossa conquista, e ser prejuízo e

se desencaminharão os reais quintos de Sua Majestade que Deus guarde, se buscasse um

meio mais conveniente para a paz e concórdia, sem alterações porque o sobredito

Senhor se daria por mal servido, cujo meio se consultasse com os melhores do povo, e

com o parecer dos mais se efetuasse, e logo sendo ouvido o dito procurador mandaram

os ditos oficiais convocar o povo166.

Após a convocação ordenada pelos vereadores da Câmara naquele dia 15 de

fevereiro, o “Povo” se reuniu e decidiu nomear ao Capitão Amador Bueno da Veiga

“por cabo maior desta vila de São Paulo com todos os poderes necessários para a defesa

dela em todas as ocasiões que se oferecerem”167. Alguns meses depois, o “cabo maior”

anunciou aos vereadores “que (...) fazia viagem para as minas por bem da pátria (...) e

corria por sua conta zelar de todo o bem comum dela, e com o receio dos descaminhos

dos reais quintos com aquelas alterações dos levantados das ditas minas”168. É

interessante notar a constante menção ao perigo que a arrecadação dos quintos d’El Rei

correria, se as perturbações efetuadas por parte dos “levantados” continuassem. Na

verdade, podemos inferir que, de acordo com a visão dos vereadores e de Amador

Bueno da Veiga, os conflitos estavam ocorrendo essencialmente por influência dos

“forasteiros”, já que os paulistas se dirigiam às minas sempre “em paz”.

Nesse sentido, as imagens apresentadas por Pedro Taques de Almeida alguns

anos antes sobre o caráter dos paulistas que habitavam a região do Rio de São

                                                                                                                                              
episódio relativo ao massacre, este ocorreu após a consolidação da “supremacia” dos emboabas “na maior
parte das Minas Gerais”, ao tomarem a “ofensiva contra os últimos e potenciais redutos de resistência dos
paulistas, ao longo do Rio das Mortes”. Um grupo de cinqüenta homens, na maioria mestiços e índios “foi
cercada num capão, depois de dar alguns tiros (...) Bento do Amaral, segundo se alega, prometeu quartel
àquele grupo, se depusessem as armas. Depois de alguma exitação assim fizeram os homens, só para
serem impiedosamente massacrados até o último”. Cf. Charles Ralph Boxer, A idade de ouro do Brasil –
Dores de crescimento de uma sociedade colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, 3 ed, pp. 87 e 93.
166 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VIII, p. 185.
167Idem, p. 192. Amador Bueno da Veiga teve o inventário realizado no ano de 1720, anos após ter escrito
seu testamento e falecer, sendo identificado no documento pelo cargo de “Capitão-mor”. Segundo
informações prestadas pela viúva Marta de Miranda del Rey ao escrivão e ao juiz de órfãos, “o dito
defunto falecera aos tantos de novembro de mil setecentos e nove, fora desta cidade andando em
descobrimento das minas de ouro na sua fazenda de Mogi”. Contudo, se o “cabo maior” partiu de São
Paulo para as Minas ao final do mês de agosto de 1709, veremos que ele deve ter sido morto ao encontrar
as tropas emboabas que estavam à sua espera no caminho entre a vila de Guaratinguetá e as minas. Cf.
Inventário de Amador Bueno da Veiga, o Cabo Maior dos Paulistas na Guerra com os Emboabas,
iniciado em 1720. São Paulo: Separata da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo,
volume LXIX, 1971, pp. 327 e 328.
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Francisco, contrastam com informações oferecidas por homens também provenientes da

mesma vila de São Paulo. Como vimos, na documentação da Câmara eles se mostraram

sempre preocupados com as possíveis perdas da arrecadação dos direitos da Coroa sobre

a produção aurífera das recém descobertas Minas Gerais. Além disso, as intensões

pacificadoras dos mesmos em nada se ajustam à idéia de que “nem os Exércitos da

Europa” poderiam impedí-los de conseguir seus intentos, conforme Taques afirmara na

carta ao Governador Geral Dom João de Lencastro escrita no ano de 1700.

Acreditamos que provavelmente as alegações a respeito da preocupação com o

fato de D. João V se sentir “mal servido”, e das intenções dos paulistas em ir para a

“guerra em tom pacífico”, faziam parte de toda uma retórica utilizada para legitimar

suas razões com relação às animosidades contra os reinóis. Mas também devemos levar

em conta que as imagens formuladas sobre os sertanistas de São Paulo poderiam conter

certo tom de exagero, ao menos com relação às considerações de Pedro Taques de

Almeida, já que sua carta tinha como função demonstrar os principais problemas e

soluções para o controle do comércio e da extração de ouro nas Minas. Assim, ao

exagerar a índole dos paulistas, o ex-capitão-mor pretendia indicar o porquê da

ineficiência das ações efetuadas para coibir as irregularidades, como ainda veremos.

De qualquer modo, desde o início do século XVIII os descontentamentos dos

“naturais” estavam se tornando cada vez mais constantes devido ao fato de que  “o

sistema de repartição das terras mineirais vigente nas Minas tornou-se, desde cedo, alvo

de duras críticas, uma vez que privilegiava os mais ricos”. Outro fator de conflito estava

relacionado à fiscalização empreendida pela “Superintendência das minas do Rio das

Velhas” e que deveria fazer valer o “Regimento das Minas”. Este proibia expressamente

o comércio entre as regiões auríferas e a Bahia, sendo que “a proibição visava impedir o

descaminho do ouro”. Apesar do Regimento proibitivo e das várias medidas para evitar

o extravio, as quais se mostraram ineficazes, a Bahia constituiu o principal mercado

abastecedor das Minas Gerais freqüentado por negociantes do Rio de Janeiro, da Bahia

e de outras partes, os quais também estavam lucrando com a aquisição de terras169.

Em fins de 1708, o cargo de superintendente do Distrito do Rio das Velhas era

de Manuel de Borba Gato, um dos principais participantes das expedições de Fernão

Dias Pais, seu sogro, em busca de pedras preciosas entre 1674 e 1681, além de

                                                                                                                                              
168 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VIII, p. 197.
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descobridor de metal valioso no arraial da Barra das Velhas em 1689170. Segundo suas

informações ao “Governador  D. Fernando de Mascarenhas”, alguns homens estavam

utilizando a estrada proibida para a Bahia, em “desaforo” ao Regimento das Minas. Para

Borba Gato, era necessário expulsar Manuel Nunes Viana, “aos olhos do

superintendente, o maior contrabandista e defraudador do fisco régio”. Em sua defesa,

um dos mandantes do “massacre” dos paulistas no “Capão da Traição” – ao lado de

Bento do Amaral Coutinho – refutou todas as acusações, “imputando aos paulistas os

delitos de que lhe acusavam, e não bastasse isso, contestava a autoridade do

superintendente para expulsá-lo”. Para Adriana Romeiro, “foi esta a faísca que faltava

para atear o incêndio armado que ficou conhecido como ‘Guerra dos Emboabas’ ”171.

Assim, diante das controvérsias e tumultos ocorridos desde a publicação dos

editais de expulsão de Borba Gato em outubro de 1708, o “cabo maior da vila de São

Paulo” Amador Bueno da Veiga em 22 de agosto de 1709 dizia estar de partida para as

Minas Gerais levando “a gente que pudesse para que vindo a força se não facilitassem

aqueles temerários com a sua costumada ousadia a avexar aos nossos naturais como até

agora fizeram; e que havia ele dito cabo maior buscar todos os meios lícitos para

introduzir a estes moradores naquelas minas, aonde a maior parte deles tinham suas

fazendas, dívidas e escravos e que não havia de permitir que houvessem

hostilidades”172. Dois dias depois, Amador Bueno da Veiga foi chamado de volta à

Câmara para que lhe fosse entregue um requerimento, pedindo que, em nome do Rei,

não permitisse se fizessem absurdos, roubos, hostilidades e ultimamente mortes, porque

de tudo se daria El Rei Nosso Senhor por mal servido e que naquelas minas existia o

Senhor Governador e Capitão Geral desta Repartição, a cuja obediência estivesse com

toda a sua gente e cumprisse e guardasse suas ordens (...) e o dito cabo maior assegurou

e que de sua parte prometia em tudo cumprir e guardar (...) as sobreditas condições

porque o seu ânimo era introduzir aos seus naturais naquela sua antiga posse, o que

                                                                                                                                              
169 Adriana Romeiro, Um Visionário na Corte de D. João V, revolta e milenarismo nas Minas Gerais.
Tese de doutoramento apresentada ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 1996, pp. 222 e 223.
170 John Manuel Monteiro, “Manuel de Borba Gato”. In Cadernos Paulistas – História e Personagens.
São Paulo: Editora Senac e Imprensa Oficial do Estado, 2002, p. 144.
171 Adriana Romeiro, op. cit., pp. 224 e 225. Manuel Nunes Vianna era reinol e proprietário de terras e de
gado no sertão da Bahia. Após o início da guerra, “passou a liderar o grupo dos ‘estrangeiros’, o maior e
mais bem armado grupo na região. Há indícios de que teria reunido mais de três mil homens para o
conflito”, cf. Maria de Fátima Gouvêa, “Guerra dos Emboabas”, op. cit., p. 271. Para mais informações
sobre este assunto, consultar também Odilon Nogueira de Mattos, “A guerra dos Emboabas”. In Sérgio
Buarque de Holanda ( direção ) História Geral da Civilização Brasileira – A Época Colonial, t. I, op. cit.
172 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VIII, p. 197.
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havia de fazer por meiros lícitos e em tom pacífico, mas, que havendo alguma oposição

alterada e quizessem os levantados com aquela costumada ousadia roubá-los desarmá-

los ou matá-los ( como tinham feito ) que em tal caso era natural a defesa, mas que

havia de sempre sujeitar-se a razão e obrar com os mais maduros conselhos173.

A esta altura, ou mais especificamente há cerca de um ano e meio antes do

registro dos dizeres acima, Manuel Nunes Viana já tinha sido proclamado “governador

interino de toda a região mineira, até a ocasião em que o governo da metrópole pudesse

enviar funcionários formalmente constituídos”174. Apesar da promessa de Nunes Viana,

as tentativas de intervenção do Governador do Rio de Janeiro, já que a Capitania de São

Vicente estava sujeita administrativamente ao governo daquela175, para fazer a

mediação entre as partes envolvidas foram infundadas. Dom Fernando Martins

Mascarenhas de Lencastre chegou às Minas Gerais no mês de abril de 1709, antes da

partida da jornada do “cabo maior” Amador Bueno da Veiga e de outros paulistas para a

mesma localidade a fim de reaver suas terras e fazendas tomadas pelos emboabas.

Durante a estadia deste Governador do Rio de Janeiro, cuja jurisdição

administrativa alcançava aquela “Repartição”, foram realizadas reuniões nas quais ele

mandou “que cada um dos lados nomeasse dois representantes, e então instruiu os

quatro homens no sentido de organizar um convênio de acomodação das suas

diferenças. Isso eles fizeram, mas sua desconfiança mútua ainda era profunda demais

para que uma conciliação aparente fosse mais sincera (...). O governador, entretanto,

deu-se por satisfeito”, o que não durou muito tempo, já que teve sua passagem barrada

“alguns dias mais tarde, em Congonhas do Campo, por forte tropa emboaba (...) sob o

comando do próprio Manuel Nunes Viana”. Enfim, o Governador foi compelido a “abrir

mão de seu plano de reintegrar os paulistas e expulsar os emboabas que tinham chegado

pela estrada ilícita da Bahia”176. Para Adriana Romeiro, os relatos contemporâneos que

exprimem as visões tanto pelo lado dos paulistas, quanto pelo dos emboabas, “são

unanimes em atribuir as origens das dissenções aos problemas decorrentes da entrada de

                                                
173 Idem., p. 201.
174 Charles Ralph Boxer, A Idade de Ouro de Brasil, op. cit., p. 92.
175 István Jancsó ( orientador ), Cronologia de História do Brasil Colonial, op. cit., p. 124.
176Charles Ralph Boxer, A Idade de Ouro do Brasil, op. cit., pp. 96 e 97. É interessante notar que apesar
das denúncias de irregularidades relacionadas ao comércio com a Bahia terem sido fornecidas por Manuel
Borba Gato contra Nunes Viana, “na versão favorável aos partidários de Vianna, não faltou quem
levantasse acusações contra a idoneidade do Borba”. Cf. Adriana Romeiro, Um visionário na Corte de D.
João V, op. cit, p. 226. Acreditamos que as denúncias relacionadas ao favorecimento de paulistas
contraventores por Borba Gato chegaram aos ouvidos do Governador, o qual ouviu ambas as partes
secretamente, o que pode ter ocasionado a decisão de tentar um consenso já que nenhuma era idônea.
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gêneros pela estrada da Bahia”177. Mesmo que este tivesse sido o estopim para o início

das dissensões nas Minas Gerais no início do século XVIII, segundo Boxer, “o que

causava maior preocupação era o fato de ter Manuel Nunes Viana usurpado a função e a

autoridade da Coroa, fazendo numerosas nomeações (...) por sua própria iniciativa”178.

Qual teria sido a reação da Coroa diante de tantas perturbações, mortes e

desobediências em uma região que estava se tornando o mais importante foco das

atenções do Império Ultramarino português de então?  Após as tentativas frustradas do

Governador Fernando de Lencastre, e “depois de uma série de alvoroçadas consultas

entre o rei e seus conselheiros principais, ficou resolvido que (...) o novo governador

deveria receber ordens para ir às Minas Gerais e proclamar anistia geral”. Segundo

Boxer, o motivo para essa decisão era o medo que as perturbações se alastrassem de tal

forma que os perigos de uma intervenção estrangeira fossem facilitados pelas desordens

mencionadas. Com a chegada do Governador Antônio de Albuquerque Coelho de

Carvalho nas Minas Gerais ainda em 1709, Manuel Nunes Viana recebeu ordens para

deixar a localidade, já que seus crimes “tinham sido atrozes” e a anistia não o alcançava.

Viana obedeceu a ordem, já que sua situação não era mais a mesma por ter se

desentendido com alguns chefes emboabas e ter atraído a antipatia de outras pessoas179.

Alguns cargos foram distribuídos “para apaziguar pessoas de influência”180,

mantendo alguns que haviam sido nomeados por Viana, e Borba Gato foi restituído do

posto de superintendente das Minas. Apesar das anistias e da expulsão de Manuel Nunes

Vianna, muitos paulistas estavam descontentes por ainda terem suas terras usurpadas,

entre eles o “cabo maior” Amador Bueno da Veiga.Vale acrescentar, a fim de oferecer

uma visão sobre o ambiente de animosidade que ainda graçava nas Minas Gerais

mesmo após a nomeação do novo Governador, que enquanto esperavam pelos paulistas,

os emboabas já se preparavam para “recebê-los em batalha”. Segundo documento de

época, os emboabas receberam notícias do “exército dos paulistas” que se encontrava

em Guaratinguetá e “vinha infalivelmente a estas Minas”. Um informante dos emboabas

naquela vila, Domingos Gonçalves Candido, deveria comunicar “em que situação se

acham (...) antes de fazermos movimento algum”. O informante era considerado

“legítimo português, e leal vassalo de El Rei”, por isso esperava-se dele que “obrasse

                                                
177 Adriana Romeiro, Um visionário na Corte de D. João V, op. cit., p. 226.
178 Charles Ralph Boxer, A Idade de Ouro do Brasil, op. cit., p.97.
179Idem, pp. 98 e 99. A mesma ordem foi dada a Bento do Amaral Coutinho também devido à qualidade
de seus crimes, entre eles o massacre do “Capão da Traição”.
180 Ibid, pp. 101
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neste particular como se deve”, em tudo avisando “do dito exército”181. Como podemos

notar, os ânimos ainda estavam demasiadamente exaltados. Não adiantaram as

negociações entre Antônio de Albuquerque e os paulistas que estavam chegando, e o

“derradeiro estágio da Guerra dos Emboabas” foi a “vitória decisiva para estes”, ao

desbaratarem o “exército paulista”, porém, desta vez sem grande número de baixas182.

Apesar da tendência ser pela “busca de uma solução pacífica para o conflito, a

qualquer preço”183 por parte da Metrópole, e mesmo com as constantes desobediências

dos colonos às deliberações dos funcionários régios, a conseqüência mais imediata do

conflito foi a decisão de criar uma Capitania à parte que englobasse apenas São Paulo e

Minas. Tal idéia já vinha sendo discutida desde algum tempo, mas foram os

acontecimentos daquele ano de 1709 e a demonstração do poderio dos emboabas na

região que levaram D. João V a circunscrever aquela área a um domínio mais eficaz,

para que o Governador pudesse atuar mais diretamente e evitasse outras situações como

aquela. Para o cargo foi nomeado o mesmo Antônio de Albuquerque em 1710, já que

ele conhecera de perto vários problemas referentes às disputas de poder nas Minas

Gerais. A falta de uma punição mais severa por parte do rei aos participantes das

contendas nos leva a concordar com o argumento de Boxer sobre os temores de uma

invasão estrangeira na localidade mais importante da Colônia naquele momento. Ao

mesmo tempo, pensamos que interessava mais o consenso que o castigo porque apesar

das mútuas acusações de irregularidades, não era interessante provocar mais

descontentamentos em uma área que ainda estava muito instável administrativamente.

No caso das contendas entre os colonos de Pernambuco, ocorridas quase ao

mesmo tempo que nas Minas Gerais, as motivações foram diversas, mas as personagens

faziam parte dos mesmos grupos dos naturais, ou da “nobreza da terra”, contra os

“estrangeiros” portugueses. Para Boxer, “o paralelo entre a guerra civil de Minas Gerais

e a de Pernambuco (...) não deve ser levado muito longe”184, mas a similaridade nas

questões relacionadas às disputas pelo poder, mais do que à revolta contra as decisões

régias referentes à economia ou aos tributos, decerto influenciou o mesmo tipo de

intervenção da Coroa no conflito, ou seja, a preferência ao consenso do que à punição.

A motivação para o conflito que envolveu senhores de engenho de Olinda e

mercadores portugueses de Recife entre os anos de 1710 e 1711, residiu essencialmente

                                                
181 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit., vol. IV, pp. 3 e 4.
182 Charles Ralph Boxer, A Idade de Ouro do Brasil, op. cit., p. 101 e 102
183 Idem, p.102.
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nas disputas para elevar Recife à categoria de vila separando-a de Olinda, o que foi

atendido por D. João V em 1709 após vários anos nos quais as querelas suscitadas por

André Vidal de Negreiros para mudar a praça de armas foram perpetuadas. Assim,

pensamos ser necessário explicar alguns aspectos dessa complexa contenda para que

possamos entender uma das formas mais conhecidas de reação ao prejuízo nos

interesses por parte de grupos envolvidos com o poder local em Pernambuco, a da

guerra entre os mesmos, tal como no caso dos paulistas e dos emboabas em Minas.

Após a tomada da região pelos batavos em 1630, Recife foi elevada à categoria

de vila e centro administrativo da conquista holandesa. Assim que a capitulação foi

concretizada em 1654, e até dez anos depois, a açucarocracia de Olinda e alguns

“governantes restauradores” da Capitania, incluindo André Vidal de Negreiros, fizeram

várias petições aos soberanos para que ocorresse a “mudança do Governo dessa

Capitania do Recife para a Vila de Olinda”. Finalmente atendidos em 1664, Francisco

de Brito Freire e os vereadores foram informados pelo Conde de Óbidos que existiam

condições “para a conservação de o lograrem: porque em praça tão lembrada está dos

inimigos desta Coroa, como hão sido notórias que a fazem memorável no mundo,

melhor parecerão as fortificações que a defendam, que os edifícios que a autorizem”185.

Diante da decisão régia em consolidar o que André Vidal de Negreiros intentara

no início da década de 1660, o Conde de Óbidos deixou entrever a posição favorável da

monarquia com relação aos pedidos daqueles que haviam auxiliado com seu “sangue,

vida e fazenda” a expulsar o inimigo de Pernambuco. Segundo a mesma carta de janeiro

de 1664 enviada à Câmara de Olinda pelo Conde, “ao serviço D’El Rei meu senhor,

asseguro achar no zelo desse senado os efeitos da intenção com que solicitou a mercê, e

a última consolação desse povo a que desejo ver grandes felicidades”186. Cinco anos

depois, e após o golpe que tirara do trono D. Afonso VI, o Príncipe Regente D. Pedro

mandava “certificar os Governadores de Pernambuco e mais ministros do Governo

Político da vila de Olinda” que “assistam dentro da vila de Olinda (...) para com isso se

poder reedificar e levantar as ruínas dela de maneira que pudesse tornar a sua antiga

opulência”. O problema residia no fato de que “se não tinha dado execução da dita

                                                                                                                                              
184 Idem, p. 133.
185 “Carta para os oficiais da Câmara da vila de Olinda”. In Documentos Históricos,  volume IX da série e
VII dos documentos da Biblioteca Nacional, op. cit, p. 147.
186 Idem.
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ordem” promulgada nos idos de 1664, mas o rei afirmava que “ficando o contrário

mandarei proceder contra quem não der a resolução o que está resoluto”187.

Além dos problemas ocasionados pela mudança da sede do governo de Recife

para Olinda, as disputas pela ocupação nos cargos da Câmaras fazia com que a mesma

açucarocracia continuasse reivindicando seus interesses junto ao Rei em nome de todos

aqueles serviços prestados na retomada da Capitania. Em 1691, o Rei D. Pedro II

enviou uma carta ao Governador de Pernambuco Antônio Felix de Machado

informando que “os moradores do termo da cidade de Olinda, e Povo dela me

representaram as injustiças que lhe faziam os Ministros, impedindo aos oficiais da

Câmara fazerem as eleições na forma da ordenação, obrigando-os a elegerem nos cargos

honrosos da República a homens mercadores, que não eram naturais da terra”. Sua

resolução foi a de ordenar que tais Ministros, incluindo o Governador, não se

“intrometessem” nas eleições188. O Governador Antônio Felix de Machado deixou a

situação ainda mais complicada, já que obrigara os oficiais de Olinda a ir ao Recife

“ajustar o preço do açúcar sem embargo das razões que apresentaram”. Entre elas estava

o fato de serem “oficiais do Senado em uma, como em outra parte e os atos de vereação

os hão de fazer na cabeça principal, como é Olinda”. De acordo com a ordem régia, este

Governador de Pernambuco estava favorecendo outras pessoas interessadas nas

decisões acerca dos preços do açúcar. Sobre os mesmos interessados no assunto, dizia o

Rei Pedro II que era fácil “os mercadores [ irem ] do Recife à cidade de Olinda, que lhes

não fica em grande distância; e com tanta comodidade como notório”189.

                                                
187 Livro Segundo de Ordens Reais, 1669 – folha 182. Exemplar manuscrito compilado no século XIX e
encontrado no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.
188 Livro Quarto de Ordens Reais, 1691 – folha 45. Exemplar manuscrito compilado no século XIX e
encontrado no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Para o Rei, os “cargos
honrosos da República” deveriam pertencer àqueles que “serviram na guerra”, já que, do contrário - ou
seja, se os mercadores fossem eleitos como vereadores - resultaria “grande sentimento a esse Povo”. Da
mesma forma em que a Coroa se posicionou favoravelmente a André Vidal de Negreiros na época das
contendas com relação à mudança da praça de armas do Recife para Olinda, tendo em vista sua posição
enquanto “herói restaurador”, neste momento a mesma consideração aos serviços prestados na guerra
contra os holandeses era mencionada para defender os interesses políticos da “nobreza da terra” em
manter Olinda enquanto centro do poder administrativo da Capitania.
189 “Sobre se não obrigar aos oficiais da Câmara de Olinda vir ao Recife ajustar o preço do açúcar”. In
Informação Geral da Capitania de Pernambuco – 1749, Anais da Biblioteca Nacional, vol. XXVIII, op.
cit., p. 376. O Rei Pedro II ainda complementou suas assertivas, advertindo Antônio Felix Machado de
que “não podíeis, nem devieis tomar sobre vós alterar a minha resolução, e quando entendesseis que se
devia dar outro expediente neste particular, devieis primeiro recorrer a mim”. Evaldo Cabral de Mello
dedicou toda uma obra, aqui citada várias vezes, sobre os aspectos mais profundos relacionados à “Guerra
dos Mascates”. Em A Fronda dos Mazombos, o autor efetuou uma “reconstrução de fundo factual”
procurando “estabelecer e concatenar os acontecimentos, conferindo-lhe a desejável inteligibilidade
histórica”, tendo em vista constituir uma “tentativa de preencher a lacuna formada pela inexistência de
uma história da guerra dos mascates”. Nas infindáveis tramas desvendadas pelo autor, demo-nos conta de
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Em 1695 repetiu-se a ordem para que não fossem alteradas as normas já

estipuladas com relação às eleições, por “ser este o meio mais recomendável para se

evitarem as perturbações e contendas que em semelhante caso costumam suceder”190.

No ano de 1700, em resposta a um primeiro pedido por parte dos mercadores para

dividir a jurisdição “das Câmaras de Olinda e do Recife”, Pedro II respondeu “que de

nenhuma maneira se deve por em prática este arbítrio da divisão do Recife da cidade de

Olinda pois por repetidas ordens tenho recomendado a sua conservação ordenando que

da assistência dos governadores e ministros seja em Olinda por se entender que

absolutamente se perderá se assim não se executar”191. D. João V, ao contrário de seu

                                                                                                                                              
que a história dos episódios relacionados à rivalidade entre senhores de engenho e mercadores é
demasiado complexa para ser tratada em poucas páginas. Por isso, para este momento, e do mesmo modo
em que procedemos com relação à “Guerra dos Emboabas”, interessa-nos analisar apenas certos fatores
relacionados ao estopim dos acontecimentos de 1710 e 1711, bem como o seu desfecho, a fim de
compreendermos as características da resposta régia àquelas “alterações” promovidas por alguns colonos
de Pernambuco nas disputas entre si pelo poder. Cf. Evaldo Cabral de Mello, A Fronda dos Mazombos –
Nobres contra Mascates, Pernambuco 1666 - 1715, op. cit., pp. 11.
190 Sobre se guardar a ordem sobre as eleições da Câmara e se abrir os pelouros, Lisboa 10-08-1695.
Consulta do Conselho Ultramarino, Arquivo Histórico Ultramarino, códice 256, folha 197 [ LAPEH –
UFPE ]. Em 1699 o problema foi mais uma vez dicutido, mas com algumas informações a mais
oferecidas pelos conselheiros. Segundo sua opinião sobre se deveria ser verificado “o que se observa no
Estado da Índia (...) para se evitar os subornos, maçadas e dependências que ali costumam haver nas tais
eleições”, a resposta demonstrou que àquela altura já era possível verificar claramente as disparidades
entre as Conquistas, e que uma mesma legislação nem sempre poderia ser empregada em localidades
diferentes. Dessa forma, era necessário “ordenar-se com graves penas que os oficiais das Câmaras não
possasm assinar cartas, dar audiências nem fazer vereações fora da casa deputada (...) no que toca a
praticar-se nessa Capitania na eleição dos oficiais o que se observa na Índia não há que alterar porque (...)
faz grande diferença o Governo da Índia ao de essa Capitania”. Cf. Sobre se praticar nas eleições dos
oficiais da Câmara de Pernambuco, o que se observa no Estado da Índia, Lisboa 05-09-1699. Consulta
do Conselho Ultramarino, Arquivo Histórico Ultramarino, códice 257, folha 18v [ LAPEH – UFPE ].
191 Sobre se dividir a jurisdição das Câmaras de Olinda e a do Recife, Lisboa 22-01-1700. Consulta do
Conselho Ultramarino, Arquivo Histórico Ultramarino, códice 257, folha 37v [ LAPEH – UFPE ]. Nos
anos de 1704 e 1705 repetiram-se as reclamações dos “homens nobres” junto à Coroa a respeito de os
mercadores servirem nos ofícios da Câmara. Em 1704, um procurador da açucarocracia denunciava o fato
de que os mercadores não poderiam servir em tais ofícios porque eles pagavam os tributos do “Contrato
do vinho para a infantaria”, e já que os valores estipulados para esse pagamento eram decididos em
Câmara, “de nenhuma sorte convinha que fossem admitidos a vereadores os que atualmente vivem de seu
negócio pelo prejuízo que a fazenda Real terá assim nas arrematações como nas execuções destes
contratos administrando-os os que neles podem ter interesse”. A resposta da Coroa foi a de manter o que
até então havia sido estipulado sobre o assunto, ou seja a proibição dos mercadores de servirem nos
cargos de vereadores e a manutenção de Olinda enquanto centro administrativo. Vide, O procurador dos
homens nobres da Capitania de Pernambuco representam alguns pontos tocantes ao bom governo e
conservação da mesma Capitania (...) Lisboa 13-10-1704. Consulta do Conselho Ultramarino, papéis
avulsos, caixa 11 [ LAPEH – UFPE ]. Vale informar que em 1705, foi solicitado à Coroa que declarasse
“quais eram os mercadores que a tal palavra compreendia por se evitarem as contendas que sobre este
mesmo particular tem havido entre os moradores (...) de Olinda e os de Recife e tendo a tudo
consideração hei por bem de declarar que na palavra mercadores se compreende somente as pessoas que
assistem em loja aberta, vendendo medindo e pesando ao povo qualquer gênero de mercância
atualmente”. A partir dessa diferenciação, os homens de negócio que não tivessem loja, mesmo
trabalhando com o comércio de compra e venda, por exemplo, do açúcar, poderiam servir os cargos. É
provável que tal decisão tenha acirrado ainda mais os ânimos e as disputas pelo poder em Pernambuco.
Cf. Sobre provisão acerca dos moradores e mercadores do Recife, Lisboa 12-05-1705. Registro de
Provisões, Arquivo Histórico Ultramarino, códice 95, folhas 278 v a 279 [ LAPEH – UFPE ].
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pai, pensava ser mais vantajoso apoiar os homens que há algum tempo detinham o

poder econômico da Capitania, os “homens de negócios” ou mercadores.

Em 1709, o então Governador de Pernambuco Sebastião Castro e Caldas, entre

outros homens como o Desembargador João Guedes de Sá, informou a D. João V

“sobre ser mais conveniente a asistência dos Ministros na Praça do Recife do que na

cidade de Olinda”. O Conselho Ultramarino apresentou um parecer visando evitar as

“desuniões” e aconselhou que as audiências deveriam ser feitas “uma semana em Olinda

e outra no Recife”192. Todavia, de posse de uma carta anterior do Governador, na qual

ele acusava “a má forma com que tinham os homens da governança da cidade de Olinda

nas obrigações dos cargos que ocupam (...) e desordem com que dispendem as rendas

que adminstram”193, o Rei resolveu mudar o centro administrativo de Olinda para o

Recife naquele mesmo ano de 1709. Os oficiais olindenses “recusaram-se a aceitar a

decisão régia (...) e pressionaram o governador para que não a acatasse. Apoiado pelos

recifenses, Castro e Caldas desautorizou a Câmara de Olinda, momento em que

atentados de parte a parte culminaram, em outubro de 1710, com o ataque ao próprio

governador que, ferido, fugiu para a Bahia” desencadeando o movimento insurrecional

realizado com base nas “milícias rurais” e  nas “demonstrações de força” 194.

Nesse sentido, segundo as análises de Evaldo Cabral, na visão da “nobreza da

terra”, Castro e Caldas “violou todas as regras de bom governo”, concretizando

antagonismos existentes desde os finais do século XVII e sustentando “uma aliança

entre os funcionários régios e os mercadores contra os pró-homens”195. Ao final das

contendas, os “cabeças do movimento olindense” foram presos e enviados a Lisboa,

mas existiam muitas “informações contraditórias entre os documentos produzidos pelos

senhores de Olinda e pelos mercadores de Recife” o que fez com que D. João V

                                                
192 Sobre o que informa o Governador de Pernambuco acerca de ser mais conveniente dos governadores
e ministros da praça do Recife do que da cidade de Olinda e desuniões que há entre uns e outros
moradores, Lisboa 04-09-1709. Consulta do Conselho Ultramarino, Arquivo Histórico Ultramarino,
códice 265, folha 214 [ LAPEH – UFPE ].
193 Sobre informar do procedimento e descaminhos que fazem nas rendas os oficiais do Conselho de
Olinda, Lisboa 16-05-1709. Consulta do Conselho Ultramarino, Arquivo Histórico Ultramarino, códice
257, folha 225 [ LAPEH – UFPE ]. É interessante notar que, segundo Boxer, “a divisão entre mascates e
pernambucanos, embora ampla e profunda, não existia automaticamente em casos particulares. [ A partir
das análises sobre a ‘Guerra dos Mascates’ ] vimos que o bispo português apoiava os ‘filhos da terra’,
enquanto que entre os chefes mascates estava dom Francisco de Souza, membro de uma das mais
destacadas famílias de senhores de engenho (...) e outras exceções poderiam ser mencionadas”. Tais
fatores demonstram as ambigüidades presentes nos acontecimentos históricos e os cuidados que devemos
tomar ao analisar eventos que envolvem conflitos de interesses, sejam eles políticos ou econômicos. Cf.
Charles Ralf Boxer, A Idade de Ouro do Brasil, op. cit., p. 143.
194 Jacqueline Hermann, “Guerra dos Mascates”, op. cit., p. 273.
195 Evaldo Cabral de Mello, A Fronda dos Mazombos, op. cit., p. 195 e 197.
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perdoasse ambas as partes.  A solução foi explicada com “magnanimidade (...) pela

tentativa de impedir a desorganização econômica local”, e igualmente como no caso da

“Guerra dos Emboabas”, também porque “a tomada de partido [ entre os grupos ]

poderia fomentar perigosas alianças em tempo de guerra com os franceses”196.

Segundo Evaldo Cabral, “a crise precursora dos primeiros anos do século XVIII,

a que produzira a guerra dos emboabas, as sublevações pernambucanas e o motim do

Maneta (...) deixara nas autoridades metropolitanas mais lúcidas uma perspectiva

pessimista acerca do futuro das relações entre Portugal e o Brasil”197. Tal perspectiva

pessimista tinha razão de ser, o que demonstrariam as revoltas e inconfidências que

ocorreram durante todo o século XVIII, especialmente nas Minas Gerais, e que

indicariam a intensificação dos descontentamentos dos vassalos com relação à política

real para com a sua Colônia. Todavia, a partir de meados da primeira metade do

setecentismo, o aqui já citado recrudescimento da posição da Metrópole com relação à

impossibilidade de qualquer tipo de negociação com os provimentos régios advindos do

ouro tornou-se claro na “Revolta de Filipe dos Santos” de 1720. Apesar de citarmos

brevemente os principais fatos de tal movimento e não analisarmos de forma profunda

este acontecimento crucial da história das Minas Gerais198, através das atitudes tomadas

                                                
196 Jacqueline Hermann, “Guerra dos Mascates”, op. cit., p. 274.
197 Evaldo Cabral de Mello, A fronda dos Mazombos, op. cit. p. 453. No ano de 1717, “um grupo invadiu
furiosamente” a Câmara de Salvador na Capitania da Bahia, “exigindo do aturdido governador,
empossado há poucos dias no cargo, o cancelamento dos tributos sobre os escravos e as mercadorias
importadas, e a redução do preço do sal”. Após algumas negociações infrutíferas e liderados por João
Figueiredo da Costa, “um ‘mercador’ por alcunha ‘o Maneta’ ” , houve um “furor popular, que iniciou
uma sucessão de violências, a começar por xingamentos e ofensas contra o governador, autoridade que ali
deveria encarnar a figura real (...) os amotinados destruíram (...) depósitos de sal, saquearam (...) casas de
homens de negócio e voltaram a cercar o Palácio do Governador”. Por fim, os novos impostos foram
suspensos, já que também não houve roubos ou mortes, e a turba dispersou-se. Apesar da revolta estar
relacionada diretamente aos provimentos régios como os impostos, neste caso, as negociações terminaram
a favor dos colonos e sem punição alguma, o que demonstra um caso no qual a maleabilidade das relações
metrópole-colônia se fez transparecer de forma inesperada, com o cancelamento dos tributos. Vide
Luciano Raposo de Almeida Figueiredo, Revoltas, Fiscalidade e Identidade Colonial na América
Portuguesa – Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, 1640 – 1761. Tese de Doutorado apresentada ao
Departamento de História da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da USP, pp. 80 a 86.
198 Um minucioso estudo sobre o texto anônimo que narra “os episódios que envolveram o levante de Vila
Rica e a subseqünte execução do português Filipe dos Santos” e que, ao mesmo tempo, justifica a
“necessidade das execução, feita sem julgamento” so mesmo, foi efetuado por Laura de Mello e Souza
em 1994. Nas análises da autora sobre como as historiografias do século XIX e início do século XX
consideraram a participação de Filipe dos Santos na revolta de Vila Rica, ela indicou como certos
historiadores brasileiros classificaram o insurgente executado como protomártir da independência do
Brasil, traçando um paralelo entre esse levante de 1720 e a inconfidência mineira de 1789. Contudo, ainda
segundo suas análises, Filipe dos Santos não foi o principal protagonista da sublevação e também não
considerava a idéia da independência das Minas Gerais da América portuguesa e do poderio
metropolitano. As relações efetuadas por aqueles historiadores citados entre a Vila Rica de 1720 e a de
1789 foram fomentadas devido “ao interesse pelos nosso passado e a urgência em afirmar uma identidade
brasileira” nos anos posteriores à independência do Brasil. Cf. Laura de Mello e Souza ( estudo crítico ),
Discurso Histórico e Político sobre a Sublevação que nas Minas houve no ano de 1720. Belo Horizonte:
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pelo Conde de Assumar - o Governador responsável pela implantação das casas de

fundição - para a punição de um dos responsáveis, percebemos um indicativo essencial

da mudança de posição das regiões coloniais nas preocupações da Coroa. Uma mudança

formalizada a partir da separação entre a Capitania das Minas Gerais  e a Capitania de

São Paulo em 1721. O que não significa, como temos afirmado a todo o momento, que

as outras localidades fossem relegadas ao esquecimento, já que cada qual contribuía a

seu modo com o enriquecimento do Reino. Mas, é certo que a diferença que marcaria o

século XVIII na história do Brasil e de Portugal seria o ouro advindo das Gerais.

Nesse sentido, os descontentamentos dos colonos estavam relacionados à criação

das casas de fundição nas Minas, ordenada a fim de controlar os tributos devidos ao

fisco real pelos mineiros sobre o ouro extraído por eles naquela localidade, o que visava

também coibir o comércio realizado com o ouro em pó, fácil de ser extraviado. Os

motins ocorreram em dois locais de Vila Rica; logo após os amotinados de ambos os

bandos encontraram-se em frente à casa do ouvidor “para redigir proposta contrária às

casas de fundição do ouro a ser enviada ao governador”. Este mobilizou tropas e

prendeu envolvidos, enviando-os ao Rio de Janeiro a fim de seguirem para o Reino.

Outros motins eclodiram e novas prisões foram efetuadas, estas últimas tiveram uma

“ação desesperada para a libertação” encabeçada por Filipe dos Santos Freire, reinol e

pequeno comerciante199. Apesar de seu “papel menor” na Revolta, foi enforcado e

esquartejado pelo envolvimento confesso com os principais cabeças da sublevação.

O documento escrito com a finalidade de “justificar a execução sumária de

Filipe dos Santos, que na qualidade de homem branco e livre deveria ter sido julgado

por uma Junta de Justiça” foi analisado por Laura de Mello e Souza no sentido de

averiguar se quem o escrevera eram dois jesuítas que viviam com o Conde no Palácio,

ou se fora o próprio Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal. A identificação de várias

passagens semelhantes às idéias contidas nas cartas escritas pelo Conde quando de sua

estadia e governo nas Minas Gerais, levou a autora a pensar “que o Discurso foi obra

escrita a seis mãos: D. Pedro de Almeida teria atuado sobretudo na parte inicial,

expressando os conceitos pouco edificantes que tinha sobre os mineiros (...) já a parte

                                                                                                                                              
Fundação João Pinheiro, 1994, p. 15, vide também Maria de Fátima Gouvêa, “Filipe dos Santos”, In
Ronaldo Vainfas, Dicionário do Brasil Colonial ( 1500 – 1808 ), p. 235.
199 Maria de Fátima Gouvêa, “Filipe dos Santos”, op. cit., pp. 235 e 236. A Revolta de 1720 foi um
“movimento sedicioso organizado pelos grandes potentados locais, incluindo o poderoso mestre-de-
campo Pascoal da Silva Guimarães, Sebastião da Veiga Cabral e Manuel Nunes Viana. Este último fora,
anos antes, um dos principais líderes reinóis na Guerra dos Emboabas”, e que havia retornado às minas
tempos depois de ter sido expulso por D. João V em 1709.
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final [ foi ] conduzida por especialistas afeitos ao racionalismo escolástico e às

polêmicas eruditas” sobre o castigo exemplar, ou seja, os jesuítas citados200.

Quanto aos atos praticados na punição da “Revolta de Vila Rica”, incluindo aí a

queima das casas de um dos envolvidos, o potentado Pascoal da Silva Guimarães,

nenhuma reação foi esboçada por parte da Coroa. O Conde de Assumar retornou ao

Reino em 1722 após o término de seu triênio como Governador, e até um parecer sobre

“a possibilidade de se aplicar a capitação em Minas” ele ofereceu ao Conselho

Ultramarino. Na verdade, mais do que suas atitudes drásticas com relação a Filipe dos

Santos, o que certamente influenciava os pensamentos da metrópole eram os

“estereótipos sobre as terras americanas”201 elaborados no Discurso, os quais incluíram

a idéia de que “tudo é frio naquele país, menos o vício, que está ardendo sempre” 202.

Em outras passagens, o quilombo dos Palmares é utilizado como referência para

introduzir a idéia da periculosidade das insurreições na Colônia. Apesar de, neste caso,

o texto estar se referindo a uma sublevação de escravos, a dificuldade com a qual ela foi

desbaratada, e o fato de encontrar-se apenas a sessenta léguas da costa do norte do

Estado do Brasil, indicava o perigo maior que uma sublevação nas Minas poderia

ocasionar. Pelo fato dessa região se encontrar “na medula dos sertões da América”203, a

sua revolta seria “sufocada com muito mais dificuldade: daí a necessidade de se cortar o

mal pela raiz, agindo com presteza por meio do castigo violento”204.

Para arrematar a conclusão do argumento sobre a necessidade de agir com

violência a fim de exterminar o perigo das revoltas e sufocar os “ares viciosos” que

grassavam no ambiente colonial mineiro, os autores do Discurso indicaram os

problemas existentes desde a fundação das Minas. Segundo o texto, “a todos é bem

notório que a sua primeira criação foi a de homens brutos e facinorosos, que para o

serem lhes bastava ou ser paulistas, ou tratar com eles (...). E logo se viram também nos

                                                
200 Laura de Mello e Souza ( texto crítico ), Discurso Histórico e Político..., op. cit., pp. 25, 49 e 55.
201 Idem, pp. 30 a 32.
202 Discurso histórico e político sobre a sublevação que nas minas houve no ano de 1720.  In Laura de
Mello e Souza ( estudo crítico ), Dicurso Histórico..., op. cit.,  p.59.
203 Idem, p.151.
204 Laura de Mello e Souza ( estudo crítico ), Discurso Histórico..., op. cit., p. 50. Segundo a autora, ao
cotejar o Discurso com os escritos do Conde de Assumar, outra idéia comum entre as acepções que
provavam ter sido o documento também escrito por D. Pedro de Almeida estava baseada na “metáfora de
hidra para a revolta”. Segundo o Discurso, era necessário “cortar a cabeça a esta hidra” enquanto que para
Assumar, ao proferir algumas palavras quando tomou posse do governo de São Paulo e das Minas, os
portugueses de São Paulo haviam ajudado “a abater as cabeças das hidras rebeldes contra o seu Príncipe
levantadas” na expedição contra os Palmares de 1695. Dessa forma, para Mello e Souza, “na concepção
de motim, na obsessão pelo inimigo interno, pelo levante negro de que os Palmares de Pernambuco
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mineiros aqueles vícios (...) cheios de todo o gênero de maldades, luxúria, cobiças,

dolos, invejas, homicídios, contendas, enganos, malícias, e murmurações; que são

execrandos, ignominiosos, soberbos, arrogantes, inventores de todos os males, e

desobedientes; sem juízo, sem ordem, sem amizade, sem fidelidade, e sem

compaixão”205. Para nós, a lembrança das atitudes de Domingos Jorge Velho, das

considerações que iniciaram a “Guerra dos Emboabas” e essencialmente dos dizeres do

ex-capitão-mor Pedro Taques de Almeida sobre os paulistas, influenciaram as imagens

acima citadas sobre os habitantes das minas, e mudaram os rumos da política colonial.

As descobertas de ouro representaram um papel crucial para o incremento das

imagens relativas aos habitantes de São Paulo, elaboradas cada vez mais a partir de uma

tendência que visava denegrir a índole dos mesmos, conforme verificamos acima.

Apesar desse fator de negatividade com relação aos efeitos produzidos pelo metal no

caráter dos paulistas, mais tarde denominados também enquanto “mineiros” em geral,

não se pode negar que a busca por metais preciosos – essencialmente a prata no início

da colonização – funcionou como um importante motor para a ocupação do território no

continente americano. Contudo, as principais atividades econômicas desenvolvidas na

América portuguesa ocorreram de forma concomitante na construção do processo de

colonização, sendo que neste processo tanto a economia de subsistência quanto a de

exploração – agrícola ou de minérios –  não foram excludentes e tampouco antagônicas.

A partir das considerações de Pedro Taques de Almeida, veremos como essas

atividades estavam engendradas de tal forma em um mesmo projeto econômico, que a

ocupação das cercanias do Rio de São Francisco visando a criação de gado facilitou a

descoberta dos caminhos para se chegar às minas de ouro. Portanto, conhecer os fatores

que envolveram a busca por minérios é imprescindível para que possamos compreender

o principal elemento responsável por uma primeira atribuição de papéis realizada pelos

contemporâneos entre as regiões coloniais, ou seja, o ouro. Da mesma forma, também é

necessário ter em mente que essa atividade constituía parte de um mesmo conjunto de

interesses relacionados à empresa da colonização ibérica, a qual visava o lucro, para a

Coroa e/ou para os súditos, de modo permanente e irrestrito.

                                                                                                                                              
haviam criado um imaginário de medo, ou ainda na associação da hidra venenosa e o levante, constata-se
inegável similitude entre os escritos autógrafos do Conde e o Discurso”, cf. pp. 50 a 52.
205 Discurso histórico e político sobre a sublevação que nas minas houve no ano de 1720.  In Laura de
Mello e Souza ( estudo crítico ), Dicurso Histórico..., op. cit., pp. 62 e 63.



CAPÍTULO V

Contextos e Identidades

“Pelo que temos dito até agora, não haverá quem possa duvidar de ser hoje o Brasil a

melhor e a mais útil conquista, assim para a fazenda real como para o bem público, de

quantas outras conta o Reino de Portugal, atendendo ao muito que cada ano sai destes

portos que são minas certas e abundantemente rendosas”.

André João Antonil ( Pe. João Antônio Andreoni ), Cultura e Opulência do

Brasil por suas drogas e minas, 1711, p. 334.
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As expectativas de um negócio incerto

Atualmente, alguns historiadores compartilham da idéia de que existiu, de fato,

um “pacto colonial” – nos moldes do “sentido da colonização” e do “Antigo Sistema

Colonial”, tal como apresentados por Caio Prado Junior e Fernando Antônio Novais na

segunda metade do século XX1 –, realizado pela Coroa portuguesa e a ser cumprido

pelos habitantes de seus territórios conquistados, e ainda por conquistar, ao longo de

trezentos e vinte e dois anos em que o Brasil foi a “América portuguesa”. Contudo,

certas leituras a respeito desse tema têm reivindicado algumas ressalvas necessárias

sobre a validade e a importância da idéia de “exclusivo metropolitano”. Tais ressalvas

foram enfatizadas por historiadores como José Jobson de Andrade Arruda e Francisco

Calazans Falcon em 1993 durante o I Congresso Brasileiro de História Econômica

realizado na Universidade de São Paulo durante o mês de setembro de 1993.

Na ocasião, Jobson indicou a necessidade de se analisar a importância do

processo de acumulação primitiva realizado nas colônias a fim de repassar riquezas às

metrópoles. Tais riquezas, relembrando as idéias de Novais, apresentavam uma

“importância decisiva (...) na transformação da estrutura técnica da produção industrial

inglesa”, o que constituiria um dos aspectos do engendramento interno da crise do

“Antigo Sistema Colonial”. Essa questão, segundo Jobson, “não pode ser descartada

como peça surrada de um velho baú historiográfico”2. Da mesma forma, Falcon

retomou a validade da idéia de “Antigo Sistema Colonial”, contudo, explicou ser

necessário entender o mercantilismo que o integra segundo “perspectivas de conjunto

mais abrangentes”, reexaminando suas categorias básicas3. Para o autor, as categorias

citadas deveriam ser analisadas segundo uma interpretação das idéias mercantilistas em

sua própria época e de acordo com a leitura dos autores contemporâneos.

Além disso, citando Fernand Braudel, Francisco Falcon afirmou que “a idéia de

que ‘o comércio a longa distância representou, sem dúvida, o primeiro papel na gênese

do capitalismo mercantil’ vem sendo hostilizada pelos historiadores atuais,

‘preocupados em demonstrar a supremacia do comércio interno e interregional’ ”. Para

                                                
1 Cf. o item “A história comparada e o Império Português” no Capítulo I – Os Conceitos e os Lugares.
Para mais informações conferir ainda Caio Prado Junior, Formação do Brasil Contemporâneo – Colônia.
1 º Edição 1950, São Paulo: Brasiliense, 1965 e Fernando Antônio Novais, Portugal e Brasil na crise do
Antigo Sistema Colonial ( 1777 – 1808 ). São Paulo: Editora Hucitec, 1979.
2 José Jobson de Andrade Arruda, “Exploração Colonial e Capital Mercantil”. In Tamás Szmrecsányi
( org. ), História Econômica do Período Colonial. São Paulo: Hucitec, 2002, pp. 217 e 220.
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Falcon, Braudel tocava, quando da elaboração de seu Civilização Material, Economia e

Capitalismo em 1979, “numa questão hoje em dia fundamental”4. Mesmo assim, o autor

não deixou de considerar que o “comércio colonial (...) deveria ser, antes de tudo, o

comércio da Colônia (...) e este era muito mais amplo, intenso, diversificado e complexo

que o comércio incluído no âmbito do exclusivo metropolitano”5.

Na realidade, temos demonstrado como, nestes mais de três séculos de

colonização portuguesa no território mais tarde chamado apenas de “Brasil”,  e

inclusive no período da união das Coroas Ibéricas, os soberanos estiveram à frente das

mais importantes decisões políticas e econômicas referentes à sua parte da América,

mas não sem muitas vezes ter de ouvir as reclamações e solicitações dos vassalos. A

idéia sobre a existência de um contrato, ou de um pacto, entre partes nas relações

coloniais foi apontada durante todo este estudo segundo um fator presente em grande

parte da documentação consultada sobre o período; o da reivindicação de interesses

pessoais pelos colonos tendo em vista o reconhecimento real aos serviços prestados6.

Tal reconhecimento era pleiteado a partir de dois momentos: o de rejeição a

certos acontecimentos ou ordens relativas à alçada da administração e justiça, havendo

uma solicitação de novas medidas políticas, econômicas ou sociais; e o de requisição

dos colonos ao seu Rei por privilégios pessoais ou de grupos como recompensa aos

citados serviços prestados. Alguns exemplos podem ser apresentados a fim de constatar

que realmente havia a idéia de uma “troca de favores” entre as partes envolvidas na

colonização, no que diz respeito à concessão de privilégios, já que, em momento

anterior, analisamos certos episódios nos quais houve contrariedade dos colonos em

relação a algumas decisões tomadas pelo Rei ou por seus funcionários7.

Assim, desde o Tratado Descritivo do Brasil de Gabriel Soares de Souza, escrito

em 1587, podemos notar uma certeza na consideração dos contemporâneos sobre o fato

de que parte dos frutos produzidos na Conquista eram por direito pertencentes à Coroa.

Mas os colonos tinham um papel essencial no que dizia respeito ao aproveitamento de

tantas possibilidades, já que era através de seu trabalho, ou dos seus escravos, que os

                                                                                                                                              
3 Francisco Calazans Falcon, “Comércio Colonial e Exclusivo Metropolitano: Questões Recentes”. In
Tamás Szmrecsányi ( org. ), História Econômica do Período Colonial, op. cit., p. 227.
4 Idem, pp. 228 e 229.
5 Ibid., p. 237.
6 Jacqueline Herman, “Pacto Colonial”. In Ronaldo Vainfas ( direção ) Dicionário do Brasil Colonial,
Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. Segundo Hermann, a idéia sobre a existência deste pacto, ou contrato no
qual constava a troca de favores, entre os vassalos e a Coroa na colonização da América deve ser
compreendida  enquanto uma “perspectiva bastante diversa para pensar a noção de pacto colonial” .
7 Cf. no Capítulo IV – Intervenções e Conflitos, o item “Os interesses dos colonos em jogo”.
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produtos eram cultivados ou os metais preciosos descobertos. A relação de

reciprocidade presente no “pacto”, ou no “contrato”, partia do fato de que em

compensação aos lucros obtidos pelos colonos para o Rei, estes poderiam solicitar

providências de seu interesse, ou reclamar do contrário; ao menos quando as suas

reivindicações não feriam a ordem política natural da soberania real sobre os vassalos.

 Já informamos em outro momento que Gabriel Soares era senhor de engenho na

Bahia e por morte de seu irmão herdou um itinerário do descobrimento de minas nos

sertões8. Tendo ido à Europa requerer concessões e privilégios mediante a empreitada

que pretendia realizar para encontrar o tal ouro, ele escreveu sua obra enquanto esperava

pela resposta. Vale lembrar que o autor do Tratado, ao justificar a obra ao Rei Felipe II

de Espanha, afirmou que “minha pretensão é manifestar a grandeza, fertilidade, e outras

grandes partes que tem a Bahia de todos os Santos e demais Estados do Brasil, do que

os reis passados tanto se descuidaram, a el-rei nosso senhor convém ao bem do seu

serviço, que lhe mostre, por estas lembranças, os grandes merecimentos deste seu

Estado (...) para que lhe ponha os olhos e bafeje com seu poder”9.

Em 13 de dezembro de 1590, diversos alvarás foram promulgados provando que

quando se tratava da possibilidade de um ganho tão importante quanto era aquele

proporcionado pelo ouro, muitos privilégios e poderes poderiam ser concedidos. Os

alvarás diziam respeito às pessoas que acompanhariam Gabriel Soares na empreitada e

nos direitos que o mesmo detinha sobre esses descobrimentos. Felipe II prometeu a

quatro cunhados, dois primos e mais doze pessoas que seguiriam viagem com ele,

hábitos da Ordem de Cristo, tenças de vinte e cinqüenta mil réis, além do “foro de

fidalgo da minha casa (...) aos capitães, soldados e mais pessoas, até o número de 100”

que o acompanhassem. Para Gabriel Soares de Souza em especial, além do cargo de

“Capitão Mor e Governador da conquista e descobrimento do Rio de São Francisco”,

foi concedido o poder de nomear seu sucessor, caso viesse a falecer na jornada, a

concessão exclusiva do descobrimento em todas as Capitanias que fossem “mais adiante

do dito Rio de São Francisco”, e o poder de nomear durante três anos todos os ofícios

necessários nas povoações que fossem fundadas no decorrer da viagem10.

                                                
8 Cf. no Capítulo III – Semelhanças e Diferenças o item “Os dois fios da meada das conquistas”.
9 Gabriel Soares de Souza, Tratado descritivo do Brasil em 1587. São Paulo: Companhia Editora
Nacional – EDUSP, 1971, p. 39.
10 Pauliceae Lusitana Monumenta Histórica. I Volume ( 1494 – 1600 ). Publicações do Real Gabinete de
Leitura do Rio de Janeiro [ Edição comemorativa do IV Centenário da fundação da Cidade de São Paulo],
Lisboa, 1956, cf. pp.408 a 410 e p. 414. Lembremos que Gabriel Soares realmente morreu durante a
jornada realizada a partir do intinerário herdado de seu irmão, mas não houve nomeação alguma para
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Todavia, é certo que quando se tratava mais do interesse dos colonos, do que dos

anseios da Coroa, nem sempre os pedidos eram atendidos, mesmo que alguns

privilégios alcançados anteriormente fossem utilizados para reforçar o direito de

recebimento da nova mercê. Em 1591, a Câmara de Olinda enviou uma petição ao Rei

espanhol solicitando que não viessem à vila degredados originários da Paraíba. De fato,

segundo os oficiais, Olinda era a vila “mais nobre de todo o Estado” devido aos “seus

honrosos foros e liberdades com os mais Reis passados”, além de os próprios oficiais

apresentarem privilégios de fidalgos. Ao ler essas palavras, podemos notar como a

“nobreza da terra” de Pernambuco, desde os idos do século XVI, possuía uma

percepção particular sobre a sua própria condição privilegiada, o que seria acentuado

após a capitulação holandesa em 1654. Antes disso, ainda no momento em que Gabriel

Soares estava em busca do itinierário do ouro, e mesmo com tantas fidalguias, a

resposta de Felipe II foi a de que “segundo parece que se lhe não deve conceder o que

pede”, ou seja, os degredados continuariam a vir da Paraíba para Olinda11.

Ao percorrermos as linhas de vários documentos que apresentavam pedidos e

respostas enviadas do Reino para a Colônia, notamos uma diferença quando existia o

aviso de um possível descobrimento de ouro, ou de outros metais preciosos. A

disposição régia em atender as petições se tornava mais favorável, muitas vezes mesmo

contra a opinião de seus conselheiros ou funcionários régios. Na verdade, durante várias

décadas pertencentes ao seiscentismo, a idéia de que o ouro poderia ser descoberto foi

considerada um “engano”, ou algo menos importante, por muitas pessoas.

No ano de 1598, Afonso Sardinha, o moço, tinha ido ao sertão levando muitos

“mancebos e mais de cem índios cristãos” em sua companhia, e, segundo o procurador

da Câmara, “levavam intento de ir a guerra e saltos e correr a terra com intenção de irem

tirar ouro e outros metais o que é em prejuízo da terra”. Segundo o argumento

apresentado, a vila estava correndo o risco de poder “vir alguma entrada aí de inimigos

e nem há gentio na terra” para defendê-la; eram as diversas investidas de índios não

catequizados dos sertões contra aqueles que os estavam escravizando. Dessa forma, os

oficiais deveriam mandar “ tornar o dito gentio”12 de Afonso Sardinha, porque naquele

momento, era mais certa a eminência de guerra do que a descoberta das minas.

                                                                                                                                              
substituí-lo em seu cargo. De fato, as buscas empreendidas pelo senhor de engenho foram tão desastrosas,
que a viagem não teve prosseguimento após a sua morte, tampouco a substituição em seu cargo.
11 Registro de Consulta do Desembargador do Paço, Lisboa, 08-08-1591. Sobre dois pedidos feitos ao
Rei pela Câmara de Olinda. Biblioteca d’Ajuda, Códice 44-XIV-4, fl. 194v [ LAPEH – UFPE ].
12 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo. São Paulo: Prefeitura Municipal, vol. II, p.24.
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Em contrapartida, governadores gerais do Estado do Brasil como Dom Francisco

de Souza tinham uma visão mais otimista sobre as descobertas auríferas. No ano de

1600, uma provisão “para todos poderem tirar ouro”13 foi trasladada na Câmara da vila

de São Paulo, e versava sobre assuntos como o pagamento dos quintos reais; todos que

pagassem esses direitos, poderiam minerar. No ano seguinte, outro documento como

este foi apresentado aos oficiais; nele, Dom Francisco especificava mais detalhadamente

as regras para aqueles que pretendessem “tirar ouro às minas”. A cada semana, todos

deveriam registrar o que fora tirado, para que o ouro fosse fundido e feito em barras

após pagos os tributos. O ouro em pó estava terminantemente proibido, e se não fosse

transformado em barra até o tempo delimitado, seu dono poderia ser degredado para

fora da Capitania, além de pagar multa de cem cruzados. As punições para quem

tentasse usar o ouro em pó no comércio eram de cinco anos de degredo para Angola14.

Apesar das ordens dos oficiais contra as viagens de Afonso Sardinha ao sertão,

este descobriu minas na Serra da Mantiqueira no ano de 1599, reconhecidas por Dom

Francisco no ano de 1601. Somente ele e seu pai, Afonso Sardinha, o velho, poderiam

minerar nelas, e ambos deveriam avisar o Governador assim que encontrassem mais

minas ainda “por descobrir”. A certeza de Dom Francisco de Souza quanto a esses

futuros descobrimentos era tamanha, que ele não deixou de afirmar em documento para

a Câmara de São Paulo que encomendava aos seus vereadores

o cuidado vigilância que de vós espero e bem assim de todos os moradores desta vila a

qual com o divino favor há de ser cidade antes de muito tempo e hão de ter grandes

privilégios e mercês que eu hei de lhe procurar com Sua Magestade porque foi a

primeira e principal parte donde mediante o favor de Deus descobri estas minas15.

Até este momento, algumas minas já haviam sido descobertas além daquelas de

Afonso Sardinha; entre 1570 e 1584 foi encontrado ouro nas regiões de Iguape e

Paranaguá e naquele mesmo ano de 1601, em Birapoiava, Caiativa, Betareno e Jaraguá.

As possibilidades se mostravam tão promissoras para Dom Francisco, que ele aventava

para o fato de que o rei espanhol poderia os recompensar brevemente, com os

privilégios e mercês citados e até com uma possível mudança de estatuto da vila.

Podemos inferir que esta expectativa provinha daquela “boa vontade” régia quando o

                                                
13 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo: Prefeitura Municipal, vol. I, p. 84.
14 Idem, pp. 92 a 94.
15 Ibid., pp. 123 a 126.
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assunto era o ouro. O então Rei Felipe III de Espanha estava, de fato, se interessando

pelas novidades advindas da parte de seu Governador Geral, empossado em 1591.

Para tornar os trabalhos mais organizados e rentáveis, El Rei nomeou em 1602

um “Provedor das Minas” durante o tempo de seis anos, já que elas estavam “ainda por

começar a beneficiar e entabolar”. A mercê foi dada para Diogo de Quadros e, segundo

Felipe II de Portugal, III de Espanha, não seria “justo que lhe tirasse o ofício [ após os

três anos normalmente estipulados ] e entrasse outrem a gozar o que ele tiver

trabalhando”. Seis anos era o tempo calculado pelo rei para que se “entabolasse e

assentasse bem este negócio das minas”16. A partir de 1603, alguns mineiros que Dom

Francisco havia solicitado começaram a chegar em São Paulo, com provisão do novo

Governador Geral Diogo Botelho. Os mineiros espanhóis João Munhoz de Puertos e

Francisco Vilhalva, chegaram à vila de São Paulo após os meados do mês de agosto

daquele mesmo ano de 1603 e logo se apresentaram aos oficiais da Câmara.

Ambos informaram que estavam ali para “fazerem suas diligências e ensaios e

fundições acerca do ouro e prata e mais metais que nesta Capitania eram descobertos

(...) porque no Conselho Real houve certas contradições ao ouro que o Senhor Dom

Francisco de Souza mandou para Diogo de Quadros”17. Como vimos, nem todos

concordavam com a idéia de que existia ouro em São Vicente, ou mesmo em qualquer

parte da colônia portuguesa da América. Durante vários momentos no decorrer do

século XVII, mineiros mais experientes foram chamados pelas autoridades para

averiguarem os fatos. Em 1603, alguns moradores foram designados para

acompanharem os dois mineiros espanhóis até as minas de Nossa Senhora do

Monserrate; quando lá chegassem, eles iriam constatar as notícias de ouro existentes.

No mesmo ano, já que o ouro ainda não havia se mostrado tão abundante e certo

como esperado, os ganhos reais deveriam recair sobre algum outro item de importância

da economia de São Paulo, o qual, naquele momento, estava relacionado aos indígenas

apresados. Apesar de ter sido promulgada a lei que proibia a escravidão indígena salvo

em guerra justa, o Governador Geral Diogo Botelho ordenou através de uma provisão

que se tomasse “a terça parte do gentio que trouxerem os moradores que desta Capitania

são idos ao sertão”. Estes eram os direitos naturalmente obtidos por El Rei sobre todos

os frutos que envolvessem a produção e o lucro na sua Colônia, fossem eles de qualquer

                                                
16 Roseli de Sataella Stella, Sobre a Capitania de São Vicente – séc. XVI-XVII. São Paulo: Academia
Lusitana de Ciências Letras e Artes, 1999, p. 103.
17 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit. vol. II, pp. 134 e 139.
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procedência ou quantidade, e mesmo estando proibidos na própria legislação. Contudo,

os oficiais de São Paulo e de outras vilas tentaram se defender de tamanho desfalque na

mão de obra extremamente necessária para a economia daquela Capitania. As principais

Câmaras responderam ao Governador  que havia “muita necessidade que a terra tinha de

gente e com parecer e provisão do Governador passado Dom Francisco de Souza” eles

haviam sido isentos de entregar essa parte de seus índios apresados aos cofres reais. De

qualquer modo, para os oficiais, Diogo Botelho havia ordenado tal entrega

por não ter esta informação pela qual causa lhe quisemos por esta dar (...) e pedir que

olhe que esta terra é muito pobre e a gente que for ao sertão é necessitada e que sua

muita necessidade os obrigou a cometer entrada tão perigosa e de tão pouco proveito

que para se aviarem qualquer pobre faz mais gosto do que se espera trazer de proveito  e

anda já tão rota a fama e esta provisão posto que nós a não temos  visto que receamos se

mande ao sertão recado do conteúdo da provisão e eles sabendo corre muito risco vir

nenhum de lá (...) de que resultaria muito mal a esta Capitania e Vossa Senhoria não

levará digo o gosto porque muitos deixaram suas mulheres e outros deixaram seus filhos

e a Capitania ficará sem moradores e as minas de que se espera com esta gente haverem

benefício para aumento da renda de Sua Magestade ficarão sem ele (...) e de tudo

quisemos por esta avisar a Vossa Senhoria e por mercê pedir use de sua clemência com

esta Capitania havendo respeito a muita pobreza dela e mandar que a dita provisão não

haja efeito (...) e nós com este recado mandaremos ao sertão para que os homens que lá

estão venham seguros e quietos às suas casas e com brevidade18.

Os oficiais ainda informaram que o Governador tivera “mui sinistra informação”

a respeito dos rendimentos da Capitania de São Vicente, e uma ordem como aquela, ao

retirar um terço dos indígenas tão custosamente apresados, poderia causar alvoroços e

desgostos tão grandes que as buscas por minas no sertão não seriam concluídas, e nem

mesmo os homens voltariam com vida para junto de suas mulheres e filhos. A constante

lembrança da pobreza dos moradores de São Paulo em suas petições, já foi indicada em

outro estudo de nossa autoria enquanto uma forma retórica para escapar aos impostos e

obrigações constantemente reiterados pelos funcionários régios19. É certo que ao

                                                
18 Idem, pp. 130 e 131.
19 Milena Fernandes Maranho, A Opulência Relativizada: Significados econômicos e sociais dos níveis de
vida dos habitantes da região do Planalto de Piratininga ( 1648 – 1682 ). Dissertação de mestrado
apresentada ao Departamento de História do IFCH / UNICAMP, Campinas, 2000 [ versão revista em
agosto de 2001 ]. Vide especialmente o item “Usos da riqueza e da pobreza”, neste, a discussão principal
está baseada na utilização da retórica nos escritos coloniais, a qual ocorria de acordo com os contextos
historicamente vividos. Dessa forma, muitas vezes a condição de “pobreza” era utilizada a fim de burlar o
pagamento de dívidas e dos muitos impostos cobrados pela Coroa em suas possessões, p. 34 a 52.
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consideramos, de uma forma comparada, a situação econômica de Pernambuco no

mesmo período, levando-se em conta o papel do açúcar na economia colonial no início

do século XVII, as diferenças eram latentes. Mas, em várias ocasiões vimos que a

pobreza de São Paulo não era absoluta e apresentava um sentido diverso do citado.

As possibilidades econômicas existentes que poderiam levar a uma mudança

naquela situação de dificuldades econômicas – uma situação real frente aos ganhos

oferecidos pelo açúcar – também envolviam as esperanças daqueles homens.

Esperanças às vezes alimentadas por novas descobertas registradas no decorrer dos

primeiros anos do século XVII. Em 1606, Clemente Alvares disse aos oficiais que

“vinha manifestar certas minas que tinha descoberto de betas de uma manta de ouro”

perto de Jaraguamirim, e outra no limite de Parnaíba, entregando duas pedras delas20.

Após a sua explanação, o descobridor pediu que todas as minas citadas fossem

registradas em seu nome “para em todo o tempo não perder o seu direito”. Todavia, nem

ele próprio tinha certeza se essas minas eram de fato valiosas, já que pedia “oficiais

fundidores e ensaiadores que o entendão por ele não entender se são por notícia e bom

engenho”, mesmo assim, “as manifestava para nunca nelas perder o seu direito

conforme o regimento de Sua Magestade”. Ainda que não houvesse certeza sobre o

significado econômico das minas recém descobertas, Clemente Álvares tinha

conhecimento, como acreditamos que da mesma forma tinham todos os colonos, sobre a

“boa vontade” régia quando se tratava da busca por metais preciosos. Ao findar seu

relato aos oficiais da Câmara da vila de São Paulo, o possível descobridor afirmou que

“havia quatorze anos que ele suplicante anda a descobrir [ minas ] a sua custa e despesa

e por Sua Magestade prometer por uma carta (...) de gratificar aos que costumavam

descobrir minas e nelas insistir se haveria por bem servido”21.   

                                                
20 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., p. 172. Clemente Alvares ofereceu indicações
precisas a respeito da localização das minas que ele encontrara. Segundo sua descrição, existia “a de
manta em Jaraguá [ ficava ] ao sopé da primeira serra que se sobe quando vão de São Paulo para
Jaraguamirim (...) no derradeiro ribeiro num braço dele a banda direita (...) mais outra mina da outra
banda de Jaraguamirim de beta um ribeiro grande e corre a rumo de norte a sul pouco mais ou menos e
assim mais outra no limite de Parnaíba ao sopé da primeira serra grande indo de Parnaíba a banda direita
meia légua pouco mais ou menos”. Além da localização dessas minas já citadas, Clemente Álvares
indicou aos oficiais da Câmara da vila de São Paulo a existência de algumas outras: “assim mais declarou
no sertão a saída do nosso mato ao campo do caminho de Ibitiruna do nosso rio de angemin até o ribeiro
grande seis betas de minas (...) e outras duas ficam no próprio rumo da outra banda dos outros morros
quando o homem está com o rosto para a banda do norte ficam elas para as costas do homem”, pp. 173-4.
21 Idem, p. 174. Para mais informações sobre as notícias existentes a respeito de minérios e metais
preciosos nos séculos XVI e XVII, vide respectivamente Sérgio Buarque de Holanda, “A mineração:
antecedentes luso-brasileiros”e “Metais e pedras preciosas”. In História Geral da Civilização Brasileira –
A Época Colonial, Tomo I, 7 º Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.



305

Diante de tantas possibilidades existentes, aliadas a uma constante incerteza

sobre o significado daqueles descobrimentos, Dom Francisco de Souza foi interpelado a

respeito dos gastos realizados em seu governo para financiar as buscas. A presença do

governador foi requerida pelo Conselho de Portugal, criado em 1580 para “acessorar os

monarcas em todas as matérias das distintas e variadas possessões do Império”22. Como

visto, o Conselho da Índia, atuante entre os anos de 1604 e 1614, deveria auxiliar o

Conselho de Portugal em tudo o que fosse necessário, e para lá foi enviada a carta de

Dom Francisco “juntamente com as despesas, que o dito (...) fez da fazenda de Vossa

Magestade, em que foi notado de haver cometido excessos”. Enquanto isso, outras

notícias a respeito de minas chegavam ao Conselho da Índia, juntamente com pedidos

de ajuda financeira para que as diligências e viagens pudessem ser efetuadas23.

Esses pedidos partiram de Diogo de Quadros, o Provedor das Minas de São

Vicente empossado por seis anos desde 1602. No ano de 1606, o Provedor estava

realizando “diligências sobre a verificação das minas” e pedia, além de dois oficiais

alemães com experiência em minas de ouro, mil escravos de Guiné “porque a gente da

terra é muito pobre e não tem cabedal para por sua conta descobrirem e beneficiarem as

ditas minas”. Os escravos cedidos deveriam ser pagos em três anos, e para reforçar a

importância do pedido, Diogo de Quadros enviou junto de sua petição um parecer do

mineiro João Munhoz de Puertos. Neste, o minerador dizia terem sido encontrados

“betas e criadouros de ouro” nas já citadas Minas de Nossa Senhora do Monserrate, e

completou dizendo “que em cinqüenta léguas ao redor se acha ouro de lavagem”24.

Apesar das informações prestadas e dos pedidos feitos pelo Provedor Diogo de

Quadros em sua carta, acreditavam os conselheiros do Conselho da Índia, que “depois

que começamos a servir neste Conselho nem vimos a verificação da certeza delas (...) e

de todas estas diligências não temos visto que resultasse outra certeza mais que achasse

algum pouco de ouro de lavagem de que se não pode fazer cabedal”. Eram as dúvidas

dos conselheiros reais quanto à validade dos gastos efetuados em tantas buscas

infrutíferas até então. Mesmo assim, dois mineiros alemães foram solicitados pelo

Conselho de Portugal para irem àquelas regiões, a fim de realizarem as diligências

necessárias sobre o real valor dessas minas descobertas. Tal providência deveria ser

                                                
22 Roseli Santaella Stella, op.cit. p. 18.
23 Idem, p. 115.
24 Ibid, p. 123 e 124.
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tomada “para se apurar se serão as ditas minas de utilidade ou se convirá que se não

trate mais do descobrimento delas”25, impedindo gastos excessivos do Erário Régio.

Dom Francisco de Souza saiu em defesa da veracidade das descobertas

empreendidas, principalmente daquelas relacionadas aos gastos efetuados por ele.  Em

seu parecer aos pedidos de Diogo de Quadros, afirmou que “a verificação das minas é

certa, são muito boas, eu o sei e as vi”; ele apenas discordava do pedido do provedor

pelos escravos “de Guiné”, já que os próprios índios seriam ideais para realizar os

trabalhos necessários. No mês seguinte à data deste parecer, o Rei Felipe II nomeou

Dom Francisco enquanto “Capitão General e Governador das Minas”26. O Conselho da

Índia acatou a ordem real, mas impôs limites aos poderes de Dom Francisco frente as

atribuições do Governador Geral existente. Foi então que as “Capitanias do Sul”

passaram a fazer parte de uma nova divisão administrativa da colônia, quando Espírito

Santo, Rio de Janeiro e São Vicente foram separadas do Estado do Brasil e ficaram sob

a administração de Dom Francisco de Souza, a partir do ano de 160827.

Antes que todas essas decisões estivessem em funcionamento na Colônia, em

1607 os conselheiros ainda tentaram dissuadir o Rei, alegando em parecer que na época

que o então Governador Geral Dom Francisco fizera diligências com o Erário Régio, “o

mesmo (...) não viu bastante clareza da verificação destas minas”. Diante do fato

consumado, restou deixar claro que “tendo Vossa Majestade ordenado que o dito Dom

Francisco vá a fazer o benefício e administração delas ( já que o nomearam Governador

das Minas ) Pareceu que não devia isto ser  (...) a custa da Fazenda Real de Vossa

Magestade”. Além disso, e pensando no benefícios régios, eles aconselharam o Rei que

“fazendo-lhe Vossa Majestade algumas comodidades e as mercês que parecerem

convenientes assim para ele, como para as pessoas que neste negócio o ajudarem, nas

quais não poderemos dar parecer sem primeiro Vossa Majestade mandar ao dito Dom

Francisco que declare, se quer aceitar fazer a sua custa o benefício das ditas minas”28.

                                                
25 Ibid, cf. pp. 125, 126 e 133 e 134.
26 Ibid, p. 141 e 142. Segundo o decreto original de nomeação de Francisco de Souza: “Su magestad tiene
muy particular Relación y noticia de la estimación y caudal que se debe hacer de las minas del Estado del
Brasil, y mucha satisfación de que Don Francisco de Souza las pondra en el estado que conviene a su real
servicio y al benefício de la Real Hacienda”. De modo pouco claro, o decreto determinava que a
jurisdição do novo Governador das Minas deveria abranger “enquanto a que lo pertenece y necessario
para las ditas minas sobre todas las personas de cualquier calidad que sean que estuviesen em cualquier
parte del Brasil excepto el governador del Estado do Brasil”, idem p. 151.
27 Para os Conselheiros em consulta sobre o assunto, “convirá que se divida o dito governo e se assinem
cada um  [ Governador Geral do Estado do Brasil e Governador das Minas ] os distritos em que houverem
de governar (...) dando-se instrução ao dito Dom Francisco do modo em que deve proceder”. Ibid., p. 159.
28 Ibid, p. 160.
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O Conselho de Portugal também teceu comentários, mais especificamente sobre

os pedidos de Diogo de Quadros, e apesar de não concordarem com a maioria deles, os

conselheiros terminaram a consulta afirmando que consideravam “a matéria mui

importante” e que o Rei devia, de fato, “mandar acudir ao benefício das ditas minas”29.

O “pacto” realizado “entre partes” nas trocas relativas aos reis e vassalos ainda deveria

ser levado em conta, apesar de tais trocas estarem se mostrando desfavoráveis à Coroa

devido ao fato de que pedia-se mais do que na realidade se estava oferecendo. Na

verdade, mesmo que as informações existentes não apresentassem muito crédito com

relação a um real advento do ouro, todas as tentativas deveriam ser exaustivas, até que

se provasse o contrário do que, por exemplo, Dom Francisco de Souza afirmara.

Também de 1607 data um documento referente aos apontamentos do então

Governador Geral das Minas sobre todas as coisas necessárias “para o descobrimento e

seguridade das ditas minas, como para o benefício, administração, conquista, povoação

e meneio delas”. Além das mercês requeridas para si próprio e para os homens que o

acompanhassem nas empreitadas, Dom Francisco de Souza pediu os já citados, em

outro momento, navios de Buenos Aires com sementes e carneiros30. É importante

mencionar que ele propôs a que “corresse tudo por minha conta” durante os quatro anos

iniciais de trabalhos, “deixando-me livres para mim e meus descendentes os primeiros

doze anos desde que se começarem a fabricar estas minas e acabados eles, ficarão então

livres a Vossa Majestade as minas sem dispêndio algum de sua real fazenda, gozando os

dízimos e quintos delas”31. Estas eram suas condições principais.

O Conselho da Índia respondeu e comentou todos os apontamentos de Dom

Francisco, seguidos do parecer real na lateral de cada parágrafo do documento. Basta

informarmos que na sua resposta “quanto aos direitos que destas minas se devem

pagar”, os conselheiros notaram uma contradição nos dizeres do Governador. Segundo

eles, em um primeiro momento de seus apontamentos, Francisco de Souza afirmara que

os salários de todos os funcionários necessários seriam retirados dos lucros das próprias

minas, e não de seus emolumentos particulares. Portanto, não era necessário que os

lucros daqueles doze primeiros anos ficassem restritos a ele e seus familiares. Felipe II

                                                
29 Ibid, p. 173.
30 Cf. novamente “Os dois fios da meada das Conquistas”, Capítulo III – Diferenças e Semelhanças.
31 Roseli de Santaella Stella, op. cit., p. 173. Para conhecer todos os apontamentos do recém nomeado
Governador das Minas Francisco de Souza, conferir pp. 209 a 216. Vale notar que ele também pediu o
título de Marquês como recompensa pelos seus futuros trabalhos com as minas, mas uma condição
essencial foi imposta pelos conselheiros: Dom Francisco somente seria nomeado Marquês se as minas
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respondeu prontamente na margem esquerda deste parágrafo “cierrese la puerta a esto

como parece”32 ( sic ), indicando que nem sempre a “boa vontade régia” prevalecia nas

cláusulas do “pacto entre partes” relativo ao descobrimento de minas de ouro.

De qualquer modo, o traslado da “carta de governaça” de Dom Francisco de

Souza foi registrado na Câmara da vila de São Paulo em 1608. Segundo o Rei Felipe II

escreveu em sua carta; “faço saber que sendo ora confirmado que nas partes do Estado

do Brasil havia minas de ouro, prata e outros metais mandei tomar informação de

pessoas práticas daquelas partes (...) por constar serem já descobertas (...) e

beneficiarem as ditas minas resultará o bem [ dos ] vassalos de meu reino (...) e aumento

e proveito (...) de minha fazenda”, tendo entregue a responsabilidade do governo dessas

minas a Dom Francisco. O Estado do Brasil foi dividido, e a parte onde se encontravam

as minas citadas entregues ao novo “Governador das Minas das Capitanias do Sul” 33.

O tempo pelo qual Dom Francisco administraria as Capitanias de São Vicente,

Espírito Santo e Rio de Janeiro foi estipulado em cinco anos. Tendo em vista o parecer

do Conselho da Índia sobre os apontamentos do “Governador das Minas”, o rei

espanhol afirmou que “só se conseguir o efeito que das ditas minas se pretende e espera,

poderá o dito Dom Francisco passar mandados para os Capitães de todas as Capitanias

do Estado do Brasil e para os mais oficiais (...) lhe acudirem com o necessário para a

administração e entabolamento das minas”34.  Assim, a “troca de favores” estabelecida

no que chamamos de “pacto entre partes” da colonização do Novo Mundo, só teria

efeitos para a Coroa, neste caso do ouro, quando os lucros prometidos se efetivassem.

Não faltou empenho por parte do Governador Francisco de Souza para que as

promessas de ouro se tornassem reais e substanciosas, enviando até a maioria dos

oficiais da Câmara para as minas recém descobertas. Em 1612, a procura por índios para

trabalharem com a cata do ouro era intenso, mas não suficiente, já que “o benefício das

minas (...) perece em falta de gente”35. Algum tempo depois, diziam os envolvidos que

                                                                                                                                              
rendessem mais de quatrocentos mil cruzados, antes ou após os quatro primeiros anos de entabolamento,
o que também foi prontamente aprovado por Felipe II de Portugal, cf p. 261.
32 Idem, p. 260.
33 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit., vol. I, p. 188.
34 Idem, p. 191. Em 1609, foi trasladado no livro de Registros da Câmara da vila de São Paulo, um alvará
para nomeação do foro de fidalgo àqueles que tivessem trabalhado nas minas por mais de três anos. Dom
Francisco de Souza escolheria os contemplados já que, segundo o Rei Felipe II de Portugal, convinha
“muito a meu serviço e benefício comum de meus reinos e senhorios e dos naturais deles e proveitos de
minha fazenda conquistarem-se, beneficiarem-se e administrarem-se as minas de ouro, prata e outros
metais descobertas e por descobrir”. Contudo, o foro só seria concedido “conseguindo-se o efeito das
ditas minas porque não se conseguindo não haverá efeito esta mercê”, idem, p. 192.
35 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. II, pp. 290 e 312.
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o problema estava relacionado com a desobediência dos indígenas e dos moradores da

vila, tendo em vista os diversos quartéis apregoados pelos superintendentes dos índios.

Em 1624, Manoel João ocupava esse cargo, e explicou perante os vereadores

que “estava obrigado mandar nestas monções o ouro que render dos quintos ao senhor

Governador Geral para o dito senhor o mandar a Sua Magestade”. Porém, “os

moradores o desobedeciam nem queriam mandar [ os índios ]  às minas (...) nem os

índios o queriam obedecer”. Essa aparente desobediência gratuita tinha um motivo bem

mais grave, segundo disse o mesmo Manoel João novamente em Câmara, “porquanto

até agora não houve ouro para se poder quintar porquanto os moradores dela não

puderam até agora ir às minas por razão da falta de mantimentos para a gente que nas

ditas minas há de assistir”; tais fatos explicavam a resistência às ordens citadas36. Era

mais vantajoso, e seguro, permanecer na vila e trabalhar com o cultivo de produtos a

serem comercializados do que se arriscar nos sertões e perecer de fome.

Enquanto as desconfianças dos conselheiros do Rei se concretizavam, já que as

promessas de abundância de ouro ficavam, até então, apenas nas palavras de Dom

Francisco de Souza, alguns pedidos de mercês referentes àqueles que lidavam com o

açúcar davam entrada no Conselho da Fazenda de Portugal. Este era, de fato, o produto

que proporcionava mais lucros ao erário régio, e, por isso, ele deveria ser o mais

passível de cumprimento do acordo “entre partes”. Contudo, o “Mestre de Engenhos”

Gaspar Lopes Coelho, também “primeiro inventor do molinete de três paus” que traria

“muito proveito a Fazenda Real”, ofereceu-se para ir à Conquista do Maranhão em

1622, em troca do “ofício de escrivão das datas e de nomeações daquela Conquista”. A

resposta foi “que não será servido deste ofício a nenhuma das coisas que pedia”, só seria

concedido ao mestre uma sesmaria “ou outra coisa em que possa ser acomodado”37.

Como podemos notar, as concessões reais eram difíceis de serem previstas.

                                                
36 Idem, vol. III, pp. 76 e 77. A condição de mineiro também constituiu castigo para aqueles que burlavam
diversos aspectos das leis existentes para a Colônia. Em 1625, José Preto voltou à vila de São Paulo com
uma certidão passada pelo Provedor das Minas Francisco Rodrigues Velho, provando que ele havia
“cumprido o degredo que lhe foi dado para as minas pelo ouvidor geral”. Porém, o Provedor “reclamava
para agora nem em tempo nenhum ter efeito porquanto a dita certidão ele dito provedor a não podia
passar por não ter cumprido com o dito degredo como constava pelos livros da casa de fundição”.
Decerto, as precárias condições de vida encontradas nessas minas fizeram com que o degredado tentasse
diminuir o tempo que fora estipulado para o seu degredo, mas ele não obteve sucesso. Idem, pp. 179, 180.
37Sobre Gaspar Lopes Coelho mestre de engenho e inventor dos molinetes de três paus, Lisboa 23-02-
1622. Consulta do Conselho da Fazenda, Arquivo Histórico Ultramarino, cód. 34, fl. 29v e 30 [ LAPEH –
UFPE ]. Nem mesmo uma invenção para melhorar a produção açucareira foi suficiente para convencer o
monarca espanhol a ceder aos pedidos da carta. Talvez o cargo fosse muito importante para ser oferecido
a um simples “mestre”, já que as nomeações eram efetuadas apenas por altos funcionários.
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A dificuldade em despertar a “boa vontade” régia, muitas vezes era provocada

por circunstâncias que poderiam desagradar ao Rei, e torná-lo menos condescendente

com seus vassalos. A notícia de que “porquanto das ditas minas se tem tirado e tiram

muito ouro sem a quinta (...) parte” datada de 1625, certamente agravava os diálogos

entre o soberano e os colonos38. Todavia, quando se tratava da defesa da Colônia, os

pedidos de mercês tinham proveniência certa, ou seja, dos soldados. Nos anos de 1635 e

1636, foram enviados os pedidos de Paulo Botelho e Dom Dionísio de Castro, os quais

tinham lutado contra os holandeses nos primeiros anos de domínio batavo em

Pernambuco. Ao primeiro, foi concedida a liberação do pagamento dos direitos sobre

cem arrobas de açúcar que ele havia recebido de soldo “para a ajuda de suas custas”

depois de ter “perigosos encontros (...) com o inimigo” e de ser “ferido em um braço”39.

De volta a Portugal, pediu com sucesso ao Rei espanhol a liberação de seu açúcar.

No ano seguinte Dom Dionísio de Castro alegava que estava em Pernambuco

havia dez meses, mas seus soldos durante esse período não haviam sido pagos e sua

mulher e filhos estavam em Lisboa “sem remédio nenhum” e em “extrema

necessidade”. Diante de tal situação, ele pedia para que os soldos atrasados fossem

entregues a sua família em Portugal, o que foi negado, já que o Conselho da Fazenda

afirmou que “lhe não devia pagar coisa alguma enquanto não vir certidão do Brasil”

provando que Dom Dionísio realmente não havia recebido “suas pagas”40.

A liberação de pedidos, mercês e concessões régias não seguia uma regra clara,

tampouco era passível de acontecer mediante esta ou aquela circunstância específica.

Podemos notar essa inconstância ao analisarmos os pedidos acima, por vezes referentes

ao mesmo tipo de situação como foi o da guerra contra os holandeses em Pernambuco, e

negados no caso de Dom Dionísio de Castro. Quanto ao “mestre de engenhos” Gaspar

Lopes Coelho, apesar de suas atividades na colônia estarem relacionadas com a

fabricação do que era mais lucrativo até então - o açúcar –, ele também não conseguiu

seus intentos diante da negativa real em lhe conceder a mercê pedida. Enfim, as

                                                
38 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo. São Paulo: Prefeitura Municipal, vol. III, p. 187.
39 Consulta do Conselho da Fazenda. Lisboa, 14-02-1635. Sobre Paulo Botelho que pede se lhe dê 100
arrobas de açúcar que tem na alfândega, que trouxe de Pernambuco livre de direitos. Arquivo Histórico
Ultramarino, Códice 40, fl. 124/124v. Na verdade, a condição de “aleijado” de Paulo Botelho colaborou
para que ele recebesse a mercê, além do fato de haver passado “tantas fomes e necessidades” em
Pernambuco. Mas o fato de existirem comumente necessidades financeiras relatadas por aquelas pessoas,
não significava que todos os soldados teriam seus pedidos atendidos.
40 Consulta do Conselho da Fazenda. Lisboa 11-01-1636. D. Dionísio de Castro pede se lhe dê a sua
mulher e filhos o que se lhe ficou devendo de seus soldos de Capitão da Infantaria. Arquivo Histórico
Ultramarino, Códice 41, fl. 53 / 53v.
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possibilidades que o ouro evocava poderiam fazer com que, como já inferimos, a “boa

vontade” régia autorizasse as concessões desejadas, mas isso dependia essencialmente

de uma demonstração mais efetiva por parte dos colonos sobre a existência desse ouro.

Como sabemos, essa demonstração ocorreu somente ao final do século XVII,

por isso, às vezes os moradores de São Paulo tentavam utilizar outros subterfúgios para

convencer o Rei e seus funcionários de que aquela região tinha muito a oferecer. No ano

de 1638, os oficiais da Câmara da vila de São Paulo escreveram ao Governador da

Capitania de São Vicente, o Conde de Monsanto, para dizer que “esta vila é das mais

abundantes deste Estado do Brasil em moradores, mantimentos ouro e ferro e outros

metais dos quais tendo-se em vista o benefício deles resultava muita utilidade a fazenda

e Estado de Vossa Senhoria”41. Na verdade, já há alguns anos notava-se que o Rei de

certa forma estava desistindo dos intentos relativos ao ouro, finalmente ouvindo os

Conselhos de Portugal e das Índias. Desde 1612, Felipe II decidira pela reunificação

administrativa da Colônia, com o fim da divisão realizada no Estado do Brasil. Somente

no ano de 1621 novamente a colônia foi dividida em Estado do Brasil e Estado do Grão

Pará e Maranhão, com a existência de um Governador Geral para cada Estado.

Quase ao final da década de 1630, a proibição das viagens ao sertão voltara a ser

duramente fiscalizada, bem como a proibição da escravidão indígena. Na carta ao

Conde de Monsanto, os vereadores de São Paulo estavam tentando alcançar um “perdão

geral” de Felipe III de Portugal. Segundo eles, “os moradores desta Capitania por

estarem faltos de gente para fabricarem suas lavouras e mantimentos tem descido algum

gentio do sertão o que fizeram constrangidos de necessidade para sustentarem sua casa

que também resulta dos redízimos de Vossa Senhoria”. Além disso, “Sua Majestade

com má informação” estava querendo punir os moradores daquela região42. Contudo, os

vereadores ainda citaram na carta a possibilidade de existência do metal precioso na

Capitania, já que a falta de fundidores a fazia ficar “sem se beneficiar as minas douro”

                                                
41 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit, vol. IV, p. 384. É interessante notar que em
outras colônias também havia essa tentativa de enaltecer os valores da terra e dos homens para conseguir
os favores reais. Em 1642 os oficiais da Câmara da cidade d’Angra da Ilha Terceira escreveram ao recém
empossado Rei D. João IV que “não houve outros Portugueses que em todo o Reino de Portugal melhor o
fizessem que eles [ na defesa das terras da Coroa ] (...) sustentando o cerco do Castelo São Felipe com
tanto valor [ contra os espanhóis ]”. Devido aos esforços citados, o Rei respondeu que “Hei por bem de
conceder a essa cidade que se possa nomear, e tenha o título, de sempre Leal Cidade, pelo haver merecido
por sua muita lealdade com seus Príncipes Naturais”. In Helder Fernando Parreira de Souza Lima
[ transcrição e notas ] “Fenix Angrence – Capítulos Particulares da Câmara e Povo da Cidade d’Angra da
Ilha Terceira dados nas cortes celebradas no ano de 1642”.  In Livro Terceiro da Fênix Angrance –
Animado nos sucessos notáveis acontecidos na Ilha Terceira e ministros que a regeram até o ano de
1630. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira, 1990, p. 253.
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( sic ). Por isso, além do pedido de perdão geral, os oficiais da Câmara também

requisitavam dois fundidores, um para o ferro e outro para o ouro.

Mesmo que a separação entre as Capitanias do Estado do Brasil não existisse

mais, bem como estava extinto o cargo de Governador Geral das minas, outros oficiais

foram encarregados de verificar e controlar o pouco que ainda estava sendo produzido

nas minas descobertas até então. Em 1640, Antão Lopes de Horta foi nomeado Provedor

das Minas pelo Governador Geral do Estado do Brasil Dom Fernando Mascarenhas, o

Conde da Torre. Este afirmara na provisão de nomeação de Antão Lopes que

“porquanto a fazenda de Sua Magestade se desencaminha não quintando o ouro os que

vão à lavagem o dito provedor os obrigará na forma de seu regimento”. O Conde da

Torre concedera o perdão àqueles que tinham ido ao sertão dois anos antes, mas com

condição que “não gozarão dele os que não forem tirar ouro e o quintarem”43.

Mesmo de certa forma desacreditado, o ouro nunca saíra de cena nas

preocupações dos funcionários régios, e conseqüentemente do Rei, agora Dom João IV

em seu trono reestabelecido após sessenta anos de União Ibérica. Contudo, se os

colonos eram suspeitos de burlarem as leis relativas aos quintos, os administradores

desses lucros muitas vezes também despertaram dúvidas quanto a sua conduta. O

próprio Antão Lopes, Provedor das Minas, fora denunciado pelo tabelião Domingos da

Mota na Câmara da vila de São Paulo no ano seguinte a sua nomeação. O tabelião havia

sido escrivão das minas há algum tempo, e os vereadores lhe perguntaram

se tivera alguma chave em seu poder das três da caixa real aonde se meteu o ouro que

pertence a Sua Magestade e pelo dito tabelião foi dito e declarado que nunca lhe fora

entregue chave alguma da dita Arca Real dos Quintos; e que pedindo-a ao provedor das

minas Antão Lopes Dorta muitas vezes nunca lhe quisera dar antes as tinha todas em si

e no tempo que servira de escrivão não houvera tesoureiro; e que quintando-se algum

ouro sem ele escrivão estar presente o dito provedor lhe dizia lançasse em um livro

tantas oitavas de ouro que pertenciam a Sua Magestade (...) e vendo ele escrivão que o

não podia fazer por ser contra seu regimento vendo que tudo se fazia contra a forma do

dito regimento desistira do dito ofício de escrivão das minas44

Naquele mesmo ano, o provedor das minas Antão Lopes “disse aos ditos oficiais

que ele tinha aviso de ser falecida sua mulher da vida presente e que por essa causa e

                                                                                                                                              
42 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit, vol. IV, p. 384.
43 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit. vol. II, pp. 116 e 117.
44 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. V, pp. 93 e 94.
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outras mil urgentes lhe era necessário acudir as suas obrigações e família a cidade da

Bahia”. Enquanto estivesse fora, o provedor pediu que os oficiais  “aceitassem a chave

da caixa real que está na casa dos quintos e fazenda de sua Magestade”. Os oficiais

receberam a chave, mas antes de viajar, o provedor não deixou de dizer palavras contra

o juíz da Camara, além de provocar a abertura de um “auto” contra “a revolta que neste

senado levantou”. Na verdade, podemos notar a existência de certas desavenças

administrativas entre este provedor e os oficiais da vila de São Paulo, comuns nas

disputas por poder e por ganhos econômicos entre os funcionários régios na Colônia45.

Concomitante aos acontecimentos relativos ao pouco, porém de fato existente,

ouro encontrado, o apresamento indígena continuou sendo efetuado mesmo diante das

proibições e punições impostas. Os índios estavam sendo utilizados nas lavouras e

criações, já que estas estavam fornecendo lucros mais substanciosos. Em 1647, o

procurador requereu “que mandassem passar precatórios para as Câmaras das

Capitanias de baixo para que não deixem sair nenhuma pessoa para o sertão nem lhe

dessem ( sic ) mantimentos nem favor nem ajuda porquanto vão a buscar o gentio e não

ao descobrimento da prata”46. Mesmo que a produção de mantimentos fosse sinônimo

de um ganho certo, devido à importância da sua comercialização com outras

localidades, alguns colonos não desistiam da idéia de tentar a atividade da mineração.

Desde o início da década de 1640, a situação favorecia novamente a atividade da

“cata do ouro”, já que, em 1643, Salvador Correia de Sá foi destinado para restituir o

cargo de Governador e Administrador Geral das Minas da Repartição do Sul, com as

três Capitanias [ São Vicente, Rio de Janeiro e Espírito Santo ] novamente separadas do

Estado do Brasil. Ainda nos meados do século XVII, as Minas de Paranaguá ofereceram

uma oportunidade interessante àqueles que buscavam o tão almejado metal, e à medida

que essa oportunidade se expandia, novos desentendimentos ocorriam na alçada da

administração colonial. Um episódio interessante que envolveu fraudes relativas ao

registro de novos veios auríferos teve início no ano de 1649, quando foi constatada a

existência de uma casa de fundição além daquela já existente em São Paulo.

Neste ano, foram recolhidas umas “barretas de ouro que vinham com a marca de

Sua Magestade que fora posta em Paranaguá a qual marca era mais diferente da que

havia nesta vila na casa de fundição que nela está”. Além disso, era necessário informar

                                                
45 Idem, p. 105. Antão Lopes Dorta também foi destituído de outro cargo que possuía nessa mesma época:
o de “administrador dos índios”. A destituição ocorreu porque ele não fora provido do cargo “na forma
que o dito Senhor [ Rei ] manda”, já que ele não apresentara a provisão necessária, cf. p. 94.
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ao donatário da Capitania, o Marquês de Cascais, e ao Rei sobre “o descaminho que na

vila de Paranaguá se fazem em o ouro que nela há”. O então Provedor das Minas da

Capitania de São Vicente Pascoal Afonso Fernandes informou aos oficiais que havia

chegado a notícia “em como na vila de Paranaguá (...) assiste e está de morada Eleodoro

Ébanos onde dizem tem feito casa da fundição e quinta e manda marcar ouro por

oficiais que para isso lá tem feito sendo que não tem ordem para o poder fazer”.

O Provedor pediu ajuda e índios aos oficiais para proceder contra Eleodoro

Ébanos, e mandou passar precatória para as vilas de Cananéia e Paranaguá para que

“toda pessoa que tiver que quintar ouro o venha fazer a esta vila de São Paulo aonde

Sua Magestade tem casa da moeda e quintos reais”47. Eleodoro Ébanos era subordinado

do Administrador Geral das Minas Pedro de Souza Pereira, o qual tinha

desentendimentos com o Provedor Pascoal Afonso. Quase dez anos depois das

primeiras reclamações deste provedor quanto às atitudes de Eleodoro Ébanos, uma carta

de um mineiro chamado Jaime Comas foi escrita para o Administrador Geral Pedro de

Souza. O depoimento do mineiro Jaime Comas em 1658 denunciava práticas irregulares

cometidas por uma autoridade quanto à descoberta de veios de ouro e o seu registro,

além dos desmandos desse oficial de Paranaguá. Esta era a segunda carta enviada, na

qual ele estava denunciando um mesmo “doutor”, oficial sobre o qual não mencionava o

nome, que lhe fizera “grandes agrados” descritos em uma primeira carta enviada ao

administrador. Porém, neste momento, o mesmo oficial anônimo mencionado prendera

Jaime Comas por ele não ter concordado em participar de certas irregularidades.

Apesar das denúncias, é interessante notar que os “agrados” inicialmente

descritos por Jaime Comas para definir suas relações com o oficial tinham uma

explicação oferecida nesta segunda carta. Tal descrição amigável existira inicialmente

devido ao fato de que, segundo o minerador, “isso foi porque ele havia de ver que de

outra maneira não haveria de ir à sua mão de vossa mercê”. Ou seja, como o oficial leu

a primeira carta antes de ser enviada, Jaime Comas apenas pode escrever aqueles

elogios, e não as irregularidades existentes. Já no caso desta segunda carta, ela seria

enviada através de um mensageiro de confiança do minerador, chamado Duarte Pais, e

por isso ela não passaria pela leitura prévia do “doutor” finalmente denunciado48.

                                                                                                                                              
46Idem, p. 294.
47 Idem, p. 391
48 1658, Outubro, 15, Paranaguá – OFÍCIO do minerador em Paranaguá, Jaime Comas, ao administrador
geral [ das Minas de Paranaguá ], queixando-se dos maus tratos recebidos por parte das autoridades, e
descrevendo seu trabalho na cota do ouro. Arquivo Histórico Ultramarino – Limites – cx. 1, doc. 2,
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Em uma instância de poder inferior, esta segunda carta repleta de denúncias foi

acompanhada pelo traslado de outra carta enviada pelo mineiro espanhol ao Provedor

das Minas João da Costa Pereira um mês antes da data daquela escrita ao Administrador

Geral Pedro de Souza. O exemplar da segunda carta, acompanhado daquela citada ao

Provedor, constava dos documentos da Ouvidoria Geral do Rio de Janeiro. Ao Conselho

Ultramarino foi enviada apenas esta segunda carta escrita a Pedro de Souza, cujas

informações foram citadas no parágrafo acima, sem aquela do Provedor. Para

compreendermos os problemas que Jaime Comas estava enfrentando em Paranaguá, foi

essencial encontrarmos o traslado da carta escrita ao Provedor João da Costa49.

Assim, em 14 de setembro de 1658 Jaime Comas informou ao Provedor das

Minas que estava em Paranaguá havia quatro meses, e que fora enviado a mando do

Administrador Pedro de Souza Pereira. Também escreveu que havia encontrado uma

“beta” de ouro, mas que por ela se encontrar em um local muito abaixo na terra,

precisava ir ao Rio de Janeiro solicitar a Pedro de Souza que despachasse junto com ele

“os petrechos que se hão mister (...) a dita mina e se deem quintos a Sua Majestade”. Ao

Provedor João da Costa, Jaime Comas solicitava todo o necessário “para esta viagem

que minha pessoa há mister para que se consiga meus bons intentos”50.

No entanto, logo a seguir o mineiro criticava em sua carta para João da Costa

Pereira algumas atitudes anteriores do próprio Provedor, certamente por não haver

atendido a outros pedidos seus. Assim, afirmava que se os preparativos de sua viagem

                                                                                                                                              
AHU_ACL_CU_Cx. 1, D.8. No caso deste documento, e de acordo com noções básicas de Diplomática,
ele é sempre citado enquanto carta em seu próprio texto, e não ofício. Contudo, como veremos, o autor
deixa entrever que é funcionário da Coroa em sua carta. Portanto, teoricamente, e conforme consta no
verbete do Arquivo Histórico Ultramarino, o documento seria um ofício por se tratar de correspondência
entre um funcionário régio – Jaime Comas o minerador, “este seu servidor” – e uma autoridade, o
administrador geral Pero de Souza Pereira. Todavia, o documento não cita a palavra ofício, mas somente
carta, talvez por não ser considerada pelo minerador como correspondência entre autoridades.
49 O traslado da carta de Jaime Comas para o Provedor João de Souza foi encontrado por nós na
Biblioteca do Palácio d’Ajuda em Lisboa, e estava acompanhado do original, ou de uma cópia efetuada
pelo mineiro, da segunda carta citada, a qual foi enviada ao Administrador Geral Pedro de Souza. A
afirmação sobre o fato dessa segunda carta ser uma cópia efetuada pelo mineiro, reside no fato de que ao
compararmos os documentos, as letras são iguais tanto para aquela que se encontra no acervo do Arquivo
Histórico Ultramarino, quanto para essa da Biblioteca d’Ajuda. Ambos os documentos encontram-se na
mesma notação, o que indica que foram enviados em conjunto para a Ouvidoria do Rio de Janeiro. Cf.
Petição de Jaime Comas, mineiro, feita ao provedor das minas o Licenciado João da Costa Pereira sobre
o descobrimento de uma mina. Pernaguá, 14 de setembro de 1658 / Carta do mineiro Jaime Comas ao
Administrador Geral das minas Pedro de Souza Pereira sobre o descobrimento de uma mina. Pernaguá
15 de outubro de 1658. Biblioteca do Palácio d’Ajuda, códice 50-v-36, folhas 53 a 55v.
50Petição de Jaime Comas, mineiro, feita ao provedor das minas o Licenciado João da Costa Pereira
sobre o descobrimento de uma mina. Pernaguá, 14 de setembro de 1658 (...). Biblioteca do Palácio
d’Ajuda, códice 50-v-36, folhas 53 a 54v. Vale notar que a disposição dos parágrafos entre as cartas de
Jaime Comas ao Administrador Geral, no que se refere à “segunda carta” aqui analisada e as quais foram
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não fossem providenciados, ele faria “protesto da parte de Sua Majestade [ por ] todos

os danos que até hoje se hão seguido por culpa de vossa mercê”. Na verdade, o

Administrador Geral Pedro de Souza havia escrito em carta recente para Jaime Comas

que o mineiro poderia sair de Paranaguá “sempre que (...) quisesse ir a qualquer parte

(...) não fazendo assim vossa mercê é ir contra suas ordens e contra o Real serviço”.

Além disso, até então o mineiro havia gasto de sua própria “fazenda (...) dois mil e cem

cruzados” para realizar os trabalhos necessários nas minas, “porquanto torno a protestar-

lhe por todos os danos que (...) seguiram por culpa de vossa mercê (...) não fazendo nem

atendendo as ordens que o dito senhor administrador geral tem dado”. Por isso, ao final

da carta Jaime Comas avisava ao Provedor João da Costa Pereira que “hei de dar parte

de tudo (...) o que vossa mercê tem feito até agora contra o serviço real”51.

Segundo o mineiro relatou na segunda carta enviada ao Administrador Pedro de

Souza Pereira - um mês após ter ameaçado o Provedor em fazer as denúncias citadas - o

tal “oficial” mandou Jaime Comas “para as minas mais ignominiosas que se podia

despachar a um negro tapanhuno”, e lá ele descobriu “um veio coisa de duas varas e

meia” sendo que “aos preparos delas não se fez lei nenhuma”. Além disso, após

comunicar ao “doutor” e ao padre João Ferreira sobre a descoberta do veio, um tal

Bento Pires foi trazido pelo oficial anônimo “fazendo pedir a mina por sua (...) [ e ] se

pôs a trabalhar buscando pedrinhas de ouro junto às catas de lavra”. Jaime Comas

continuou a trabalhar no veio descoberto e relatava em sua carta que “o doutor quer que

seja de ouro, e que eu diga que é de ouro não sendo assim coisa que não se deve dizer

mesmo que mandasse todo o mundo”52. À esta altura dos acontecimentos, e segundo

podemos averiguar das palavras pouco cordiais de Jaime Comas para João da Costa, não

é difícil compreender que o oficial ou “doutor” denunciado era o Provedor das Minas.

                                                                                                                                              
encontradas nos acervos do Arquivo Histórico Ultramarino e na Biblioteca d’Ajuda, não obedecem a
mesma aparência, mas as palavras escritas com certas letras trabalhadas indicam a mesma procedência.
51 Idem.
52 1658, Outubro, 15, Paranaguá – OFÍCIO do minerador em Paranaguá, Jaime Comas, ao
administrador geral [ das Minas de Paranaguá ], queixando-se dos maus tratos recebidos por parte das
autoridades, e descrevendo seu trabalho na cota do ouro. Arquivo Histórico Ultramarino – Limites – cx.
1, doc. 2, AHU_ACL_CU_Cx. 1, D.8. Neste momento, é interessante indicar que, segundo Mafalda
Zemella, os primeiros descobridores de ouro encontraram-no sob a forma de grãos no leito dos rios, eram
os chamados faisqueiros. Mais tarde eles descobriram que quando o rio era rico em metal precioso,
geralmente suas margens também apresentavam depósitos de ouro; para esta modalidade os mineradores
eram chamados de tabuleiros. Finalmente, os montes foram perfurados à procura dos veios, filões e
camadas e dessa forma os processos de extração foram se tornando mais complexos. Além disso, a
evolução das técnicas de mineração apresentava-se “desde a colheita do ouro em simples pratos de
estanho até a construção de ‘canoas’, mundéus, emprego de máquinas hidráulicas como o ‘rosário’,
escavamento de galerias e poços, desvio do leito do rio, desmontes das encostas por processos
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Jaime Comas ainda fora obrigado a confirmar em documento que o descobridor

do veio era Bento Pires, e mesmo com tantas irregularidades, ele indicou que não

confessara tudo o que sabia nesta segunda carta ao afirmar que “não posso escrever

tanto quanto deveria se entendesse que essa carta havia de ir às mãos de vossa mercê”;

era o medo de que suas denúncias se extraviassem. O medo era tanto que até mesmo já

estando preso, Jaime Comas dizia que “só aguardo por ordem deste homem uma bala,

uma flechada segundo sua má inclinação”. Por isso, o minerador aconselhava que o

Administrador Geral Pero de Souza Pereira não viesse a Paranaguá, “vossa mercê não

se abale em vir aqui porque aqui não há o que fazer”, mas mandasse uma tropa para que

o levassem a salvo daquela prisão para a segurança do Rio de Janeiro. Em suma, Jaime

Comas tinha consciência de que estava a favor dos anseios da Coroa porque pensava

estar respaldado pela lei no que dizia respeito à descoberta de minas de ouro53.

O mineiro trabalhava enquanto funcionário régio, segundo sua própria indicação,

“eu tenho servido a Vossa Majestade e a vossa mercê como todos dirão”54, verificando

as condições dos novos veios e auxiliando quanto aos procedimentos para o trabalho de

extração. Porém, na carta em questão ele reclamava ao Administrador Geral sobre

irregularidades quanto às providências a serem tomadas na descoberta de um novo veio,

o registro dele por outra pessoa que não o descobriu e a ordem para que Jaime Comas

dissesse ter encontrado ouro, quando este ainda não existia.

Como já mencionado, o Administrador Geral Pedro de Souza Pereira tinha

certos desentendimentos com Pascoal Afonso, Provedor da Real Casa de Fundição dos

Quintos do Ouro da Capitania de São Vicente antes dos meados do século XVII, o qual

foi sucedido tempos depois por João da Costa Pereira. Na ocasião, o administrador

“entendia prejudicial aos interesses da Fazenda Real a casa de fundição da vila de São

Paulo” e o primeiro provedor citado “argumentava que a da vila de Paranaguá é que

deveria ser extinta”55. Sabemos que neste ano de 1649 chegaram à vila de São Paulo as

notícias sobre a existência de uma casa de fundição na casa do administrador das minas

de Paranaguá Eleodoro Ébanos Pereira. Logo que tomou conhecimento da notícia, o

                                                                                                                                              
hidráulicos, etc”. Vide Mafalda Zemella, O abastecimento da Capitania das Minas Gerais no século
XVIII. 2. edição. São Paulo: Hucitec e Edusp, 1990, p. 41.
531658, Outubro, 15, Paranaguá – OFÍCIO do minerador em Paranaguá, Jaime Comas, ao
administrador geral [ das Minas de Paranaguá ], queixando-se dos maus tratos recebidos por parte das
autoridades, e descrevendo seu trabalho na cota do ouro. Arquivo Histórico Ultramarino – Limites – cx.
1, doc. 2, AHU_ACL_CU_Cx. 1, D.8.
54 Idem.
55 Francisco de Assis Carvalho Franco. História das Minas de São Paulo – Administradores Gerais e
Provedores ( séculos XVI e XVII ). São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, s/d, p. 89.
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Provedor Pascoal Afonso condenou o acontecido e pretendeu impedir a continuidade da

situação, pedindo para que todos viessem quintar ouro em São Paulo56.

Ao conhecermos o antagonismo entre o Administrador Geral Pedro de Souza

Pereira e o Provedor Pascoal Afonso, sucedido por João da Costa Pereira, podemos

compreender o porque de Jaime Comas ser obrigado, mesmo que certo tempo depois,  a

dizer que havia ouro no novo veio encontrado, quando este na realidade não existia.

Decerto, os desentendimentos quanto à casa de fundição de Paranaguá continuavam,

porém com outras características. No primeiro momento, quando Pascoal Afonso

ocupava o cargo de provedor das minas,  as contendas estavam relacionadas ao fato de

que quanto mais importante fosse Paranaguá em termos de “descobertas de ouro”, mais

argumentos Pedro de Souza Pereira e o seu subordinado Eleodoro Ébanos teriam para

manter uma casa de fundição, a qual fora regularizada em Paranaguá por ordem de

Duarte Correia Vasqueanes, o “entabulador”57 das Minas de ouro de São Paulo a mando

de Salvador Correia de Sá nesse mesmo ano do início das contendas, em 164958.

Portanto, não interessava a Pascoal Afonso que novos veios fossem descobertos.

Por outro lado, neste segundo momento - cerca de dez anos após o início das

primeiras contendas - era outra a realidade, e as descobertas auríferas de Paranaguá já

haviam se consolidado. O provedor de 1658, João da Costa Pereira, estava

descumprindo ordens do administrador geral, segundo as denúncias de Jaime Comas.

Além disso, estava obrigando o mineiro a afirmar que havia ouro, quando este ainda não

estava certificado. Aparentemente, as atitudes de um e de outro provedor parecem

contraditórias, tendo em vista o desentendimento inicial sobre a casa de fundição de

                                                
56 Idem, p. 86.
57 Segundo Bluteau, “entabolar” significava “prevenir tudo para assegurar e facilitar a execução” de um
negócio, portanto, Duarte Correia Vasqueanes era o responsável pelo andamento dos negócios nas Minas
de São Paulo durante o período em que Salvador Correia de Sá o permitisse. Vide Vocabulário Português
e latino D. Raphael Bluteau. Coimbra: Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1712, vol. 2, p. 137.
58 Francisco de Assis Carvalho Franco, op. cit., p. 76. No último dia de março de 1641, dia de Páscoa no
Rio de Janeiro, e “dando princípio as decretadas festas (...) passaram [ pelas ] ruas da cidade cento e
dezesseis cavaleiros – acaudilhando o Capitão Duarte Correa Vasqueanes, Dom Antônio Ortiz de
Mendonça Sargento Mor (...) e rematando-a o Governador Salvador Correia de Sá e Benavides (...)
repetindo em todas as ruas viva el Rei Dom João”. A partir da descrição dos festejos pela Restauração do
trono português ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, notamos como as relações entre Duarte Correa
Vasqueanes e Salvador Coreia de Sá eram sólidas e relacionadas à releza restaurada de Portugal. Por isso,
a criação da casa de fundição em Paranaguá tinha pressupostos mais importantes do que apenas uma
querela jurisdicional entre São Paulo e Paranaguá. O Provedor João da Costa Pereira deve ter percebido
esta estreita relação de poder que envolvia a casa de fundição, e pretendeu utilizar-se da eminente
importância daquela localidade para incrementar seu poder administrativo. Para consultar mais
informações sobre a participação dos oficiais citados nos festejos da Restauração, vide Relação da
Aclamação que se fez na Capitania do Rio de Janeiro do Estado do Brasil nas mais do Sul ao Rei Senhor
Dom João o IV por verdadeiro Rei, & Senhor de seu Reino de Portugal, com a felicíssima restituição que
dele se fez a Sua Majestade que Deus Guarde. Lisboa, por Jorge Rodrigues. Ano 1641, p.14.
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Paranaguá. Todavia, se pensarmos que João da Costa estava interessado em reforçar a

importância daquela região a fim de aumentar sua influência, já que um administrador

geral que habitava o Rio de Janeiro estaria muito longe dos problemas que um aumento

no fluxo de ouro traria, é certo que suas responsabilidades e poderes aumentariam59.

Também é certo que os envolvidos levavam vantagens, como Bento Pires, que

em troca de ter o veio registrado em seu nome, sem atrapalhar os planos da falsa notícia

de ouro, poderia continuar a procurar o metal nas lavras tranqüilamente. Jaime Comas,

por sua vez, não quis colaborar com a fraude, por isso estava preso e temia ser morto.

Mesmo que o ouro, neste caso, fosse “de tolo”, durante os quase dez anos que

envolveram essas disputas, muitas notícias de novos descobrimentos despertaram o

ânimo real quando à efetivação das possibilidades. O próprio Eleodoro Ébanos enviara

ao Governador da Capitania de São Vicente Antônio Galvão amostras de pedras

encontradas junto à vila de Paranaguá no ano de 1653. A resposta do Rei D. João IV foi

a de que “vos hei por muito encomendado que pelas vias que vos parecer procureis

saber tudo o que se puder alcançar das ditas minas”60. O Administrador Pedro de Souza

neste mesmo ano também concedera poderes e ordens para que João Maciel Baião e

Álvaro Rodrigues do Prado fossem em “viagem e descobrimento de minas em serviço

de Sua Magestade”. Para isso, pediram aos oficiais da Câmara da Vila de São Paulo que

“lhe mandassem dar todos os índios que lhe fossem necessários para conseguir a dita

viagem”61. A questão sobre o trabalho dos indígenas aldeados era complexa, já que eles

eram necessários nas atividades com a lavoura, por isso, os vereadores pediram para que

ambos “mostrassem os poderes”62. Após apresentarem todos os papéis, os índios foram

solicitados nas Aldeias de Sua Magestade mediante os pagamentos devidos.

                                                
59 É pouco provável que o Provedor João da Costa tenha conseguido seus intentos, ainda mais após as
denúncias de Jaime Comas, mas o final do Administrador Pedro de Souza Pereira também não foi dos
melhores. Considerado “um dos mais antigos funcionários coloniais”, apesar de habitar longe das minas,
não ficou de fora dos conflitos que mais tarde desencadeariam a “Guerra dos Emboabas”. Em 1687,
próximo ao Rio de Janeiro, ele foi assassinado de forma “brutal” por Francisco do Amaral Gurgel, um dos
líderes emboabas que chegou a ocupar cargo importante no governo provisório de Manuel Nunes Viana
nas Minas Gerais do início do século XVIII. Cf. Charles Ralph Boxer, A Idade de Ouro do Brasil – Dores
de crecimento de uma sociedade colonial. 3 º edição, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 93.
60 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit., vol. II, pp. 368-369. Outras pedras foram
solicitadas a Antônio Galvão, já que as primeiras enviadas não haviam sido suficientes “para ensaio de
sua importância”. As novas pedras deveriam vir para Portugal em “caixas disfarçadas” porque “se acaso
os navios em que vierem forem tomados (...) [ era necessário ] não ser conhecido deles”.
61 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VI, pp. 16 e 17.
62 Os oficiais da Câmara enviaram uma carta ao Rei que versava sobre uma ordem de Pedro de Souza
Pereira, na qual ele mandava que  algumas aldeias indígenas existentes nos arredores de São Paulo fossem
transferidas para Paranaguá, a setenta léguas da vila, a fim de reforçar sua defesa. Segundo os oficiais,
nesta ordem havia “inconvenientes grandes”, já que “estes índios destas aldeias se não haviam de mudar
ainda que nós mandassemos por ser aquela paragem conhecidamente muito estéril, sujeita a enfermidades
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Neste momento dos meados do século XVII, é interessante notar que o

significado econômico da Capitania de São Vicente estava mais valorizado. Em suas

terras, não era só a produção de mantimentos que fornecia ganhos aos colonos e à

Coroa, mas também havia uma quantidade razoável de metal que estava sendo extraída

de Paranaguá. Dessa forma, ao pedirem cartas de datas de terra na Câmara, os

moradores de São Paulo passaram a enaltecer sua condição de “filhos e netos de

povoadores”63 daquela terra que começava a produzir o que de mais precioso uma

colônia poderia oferecer ao seu monarca; o ouro. Mas ainda havia um espaço

privilegiado para os pedidos de concessões àqueles que defenderam Pernambuco dos

holandeses. Assim, uma das cartas de datas foi entregue pelos vereadores de São Paulo

ao capitão Luis Rodrigues Duarte, que servira a Sua Magestade “nas guerras de

Pernambuco e ora veio de morada a esta vila com sua mulher e nela não tem casas”64.

Ao mesmo tempo, a preocupação com a produção de açúcar do nordeste se

intensificou em alguns escritos contemporâneos diante da existência de uma “sôfrega

busca de minas de metais preciosos”; buscas fomentadas pelas promessas de mercês,

soldos vultuosos e o perdão a foragidos que se embrenhassem pelo sertão na busca de

minas. Na verdade, todo este empenho com o ouro consumia o trabalho de muitos

braços que faziam falta nas lavouras do açúcar, do tabaco, entre outros produtos, “e os

rendimentos das minas não compensavam o mal que daquela falta poderia resultar”65.

Em 1656, o Padre Antônio Vieira discorreu longamente sobre os problemas que

a agricultura começava a enfrentar devido ao entusiasmo pelo ouro. No “Sermão da

Primeira oitava da Páscoa” pregado na Matriz da cidade de Belém do Grão Pará, Vieira

também tentou consolar as “ambições desiludidas” daquele momento, ao afirmar que

foram-se buscar debaixo da terra as minas de ouro ou prata, e não se tendo achado

depois de tanto trabalho (...) assim confesso-vos pode desconsolar o muito que nesta

infeliz jornada se tem gastado de tempo, de cuidado e de fazenda (...) assim, vos

                                                                                                                                              
(...) donde se constrangidos por força chegarem a abalar daqui em quatro dias se metiam pelo sertão como
costumam fugindo destes apertos”. Além de todas essas razões para o não cumprimento das ordens do
administrador geral, os oficiais ainda afirmavam que “estes índios são de muita utilidade e grande
préstimo nesta paragem assim para os moradores como para o serviço real”, principalmente com relação
aos trabalhos na lavoura de mantimentos e no manejo com o gado. Registro Geral da Câmara Municipal
de São Paulo, op. cit.,  vol. II, pp. 377 – 378.
63 Conferir as “Cartas de datas de terras” presentes no Registro Geral, referentes aos anos de 1651, 1653 e
1655, op. cit., vol. II, pp. 269, 385, 439.
64Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit , pp. 467 e 468.
65 Antônio Sérgio, “Prefácio” – Sermão da primeira oitava da Páscoa pregado na Matriz da cidade de
Belém do Grão Pará, no ano de 1656. In Padre Antônio Vieira – Obras escolhidas, Vol. X, Sermões I,
Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1954, p. 248.
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concedo que é para entristecer e sentir não se ter conseguido a opulência própria e da

monarquia, que das mesmas minas desvanecidas com tanto boato se esperavam (...)

Primeiramente, havemos de supor que muitas vezes está a nossa perdição em sucederem

as coisas como esperamos e, pelo contrário, está o nosso remédio e a nossa conservação

em não terem o sucesso que se pretendia (...) O mesmo digo, Senhores, da esperança das

vossas minas, a qual eu nunca tive por bem fundada (...) ou se não descobrissem as

minas porque não as há, ou porque, havendo-as, não quis Deus que se descobrissem (...)

se este Estado, sem ter minas, já foi tão requestado e perseguido de armas e invasões

estrangeiras, que seria se tivesse esses tesouros ? (...) contentemo-nos de que nos dêem

os nossos campos pacificamente o que a agricultura colhe da superfície da terra, e não

lhes desejemos tesouros escondidos nas entranhas, que despertem a cobiça alheia66.

  Todas essas considerações declaradas pelo Padre Vieira em seu sermão,

significam para nós a tentativa de estabelecer um pensamento crítico a respeito das

buscas por jazidas de minérios preciosos. Buscas que até o momento haviam se

mostrado infrutíferas, tendo em vista o montante esperado, e que inspiravam críticas

sobre a economia e a vida cotidiana, inclusive a espiritual, dos moradores da Colônia.

Na verdade, em seus sermões, Antônio Vieira tinha a certeza de que “um dos maiores

castigos que Deus poderia dar a (...) este Estado, era descobrirem-se nele minas. E não

sou eu que o digo, senão a prudência e verdade de quem se não podia enganar (...) sendo

certo que debaixo do preço e esplendor do ouro e prata se ocultam e escondem grandes

trabalhos, aflições e misérias, com que a justiça divina por pecados quer castigar e

açoitar as mesmas terras onde as veias destes metais se descobrem”67.

Assim, com o advento do ouro, aqueles que cultivavam a terra certamente

abandonariam a agricultura, “e só os vossos engenhos haviam de ter muito que moer,

porque vós e vossos filhos havíeis de ser os moídos”68. Podemos inferir que esta era

uma referência aos já conhecidos períodos de penúria de mantimentos, quando todos

padeciam devido aos poucos que se preocupavam em cultivar o trigo, o milho, o feijão e

a mandioca. Além disso, o próprio fato de se deixar de lado a produção do item mais

                                                
66 Antônio Sérgio [ prefácios e notas ], Padre Antônio Vieira – Obras Escolhidas, op. cit., pp. 251 a 255.
Segundo as análises de Alcir Pécora, “a base articulatória dos sermões [ de Vieira ] é dada por sua
impregnação do divino (...) Nessa perspectiva, não apenas seria inócuo considerar a qualidade de seus
textos fora de sua propriedade retórico-política (...). Um sermão que fracassa não é apenas uma questão
de engano retórico, mas de erro teológico e de fé: ‘um falso testemunho’ ”. Dessa forma, compreendemos
a elaborada construção de argumentos a cada tema tratado pelo Padre Antônio Vieira em seus sermões, a
qual tinha em vista convencer seus interlocutores a aceitar mais do que uma idéia, uma realidade. Para
mais informações, vide Alcir Pécora, Teatro do Sacramento – A unidade teológico-retórico-política dos
sermões de Antônio Vieira. São Paulo: Edusp; Campinas: Editora da UNICAMP, 1994, p. 41.
67 Antônio Sérgio [ prefácios e notas ], Padre Antônio Vieira – Obras Escolhidas, op. cit, pp. 259 e 260.
68 Ibid, p.271.
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lucrativo até então existente naquelas terras portuguesas da América - o açúcar - seria

causa da ruína de um comércio há tempos instituído naquelas partes; um comércio que

apresentava aos colonos e aos soberanos a garantia certa de lucros.

A exaltação das virtudes que o trabalho com a terra oferecia, fazia o contraponto

ao tal cenário de malogros que poderiam ser causados pela mineração. Para Antônio

Vieira “é possível que vos dê Deus uma terra tão abundante e tão fértil, que só com a

comutação dos frutos, e drogas dela vos sustentais e conservais há tantos anos tão

abastada e tão nobremente”. Neste caso, nem o Reino sofreria os danos passíveis da

existência das minas abundantes, já que a Espanha “confessa e chora que lhe não tem

servido mais, que a despovoar e empobrecer. Eles cavam e navegam a prata, e os

estrangeiros a logram”. Com esta afirmação, o padre se redimiu de uma acusação que

lhe poderia ser feita sobre o fato de ser “pouco zeloso da opulência do Reino”69, já que

não considerava importante um item da economia colonial tão desejado por muitos.

No ano seguinte à leitura do sermão, o Padre Antônio Vieira escreveu uma carta

ao Rei D. Afonso VI, e relembrou que o rei antecessor, seu pai D. João IV, “desejava

ver adiantada a fé nestas Conquistas do Maranhão”.O problema estava no fato de que

quarenta portugueses estiveram na Missão dos Pacajás, “vulgarmente chamada entrada

do ouro” com duzentos índios dos quais a maior parte morrera devido à fome e aos

excessivos trabalhos. Para Vieira,  as aldeias indígenas eram “as minas certas deste

Estado, que a fama das de ouro e prata sempre foi pretexto com que de aqui se iam

buscar as outras minas, que se acham nas veias dos índios, e nunca as houve nas da

terra”70. Dessa forma, entre as opiniões vigentes, a máxima de que muitas entradas

foram feitas sob o pretexto do ouro, mas com o intuito de apresar indígenas, era comum.

Outra idéia compartilhada por muitos era a da pouca probabilidade de serem

encontrados veios mais substanciosos; uma certeza que até os colonos passaram a

afirmar no início da década de 1660. Em requerimento ao Governador Salvador Correia

de Sá, o “povo” de São Vicente, Santos e São Paulo citou o problema das “minas de

ouro que não foram encontradas”, sendo que “todos ficamos desenganados de não as

haver”71. Mas ainda existiam os problemas relativos às fraudes dos funcionários

encarregados das minas existentes. No ano de 1661 ocorreram os conhecidos motins

contra Salvador Correia de Sá no Rio de Janeiro, devido ao fato de que o já citado

                                                
69 Ibid, pp. 274 e 275.
70 João Lúcio de Azevedo ( organização ) Cartas do Padre Antônio Vieira. Coimbra: Imprensa da
Universidade, vol. I - “Carta LXXVII ao Rei D. Afonso VI”, p. 462.
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Administrador Geral das Minas Pedro de Souza Pereira “mandou fazer (...) estanques

(...) de aguardente e vinho e outras fazendas para com elas comprar ouro e mandar a Sua

Magestade com título de que era rendimento dos quintos a fim de ir sustentando o muito

que tinha prometido a Sua Magestade que pretendia tirar das sobreditas minas”72.

Essas irregularidades relacionadas com uma nova tentativa do administrador em

apresentar um volume maior de produção de ouro do que o existente, inferindo a idéia

de que pouco Pedro de Souza fez para ajudar Jaime Comas no caso dos falsos veios,

demonstra a situação de inconstância relacionada às notícias sobre o metal. As fraudes

tinham o intuito de que os soldos aos funcionários régios encarregados das minas

continuassem a ser pagos, bem como o de incrementar os benefícios e auxílios

destinados pela Coroa às novas descobertas. Nos anos seguintes de 1663, 1664 e 1666

algumas novas notícias e petições sobre o ouro foram informadas à Câmara da Vila de

São Paulo73 e para o Governador Geral Dom Vasco Mascarenhas, o Conde de Óbidos.

No mesmo ano em que houve a deposição de Jerônimo de Mendonça Furtado

em Pernambuco, em 1666, o Governador da Capitania do Rio de Janeiro Pedro de Mello

recebeu uma petição de Agostinho Barbalho “do que pede (...) para as Minas de São

Paulo”. Segundo a opinião do Conde de Óbidos, “tudo isto de Agostinho Barbalho é um

embeleco: e vãs quantas promessas há feito das minas”, portanto, os soldos pedidos por

ele não deveriam ser pagos. É certo que o governador geral considerou “que se ele me

disse (...) fazia o descobrimento a sua custa, razão é que se lhe não tire o merecimento”.

Contudo, a ordem para o Governador do Rio de Janeiro foi a de que nenhum gasto a

mais para tais assuntos feito pela Fazenda Real deveria ser permitido74.

Alguns anos depois da declaração do Conde de Óbidos, um dos secretários do

Conselho Ultramarino, escreveu uma carta questionando a existência de minas de ouro e

de prata; carta que foi lida pelos oficiais de São Paulo. No documento, o Conselheiro

                                                                                                                                              
71 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo. São Paulo: Prefeitura Municipal, vol. VI, p. 228.
72 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo: Prefeitura Municipal, vol. III, p. 9.
73 No ano de 1663,  o Juiz de órfãos da vila de São Paulo informou, a respeito da sua pretensão em
descobrir umas minas de ouro em determinado local não citado, que ele “podia gastar no dito
descobrimento algumas semanas”, pedindo, portanto, que os juízes ordinários existentes o suprissem
durante sua ausência. Em 1664 o Provedor do cunho Manoel Nunes de Figueroa mandou que os oficiais
da Câmara informassem sobre todas as “minas de ouro e dos mais quintos  reais” que haviam na região.
Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VI, pp. 360 e 368.
74 “Carta para o Governador da Capitania do Rio de Janeiro Pedro de Mello acerca do que pede Agostinho
Barbalho para as Minas de São Paulo”. In Documentos Históricos, Vol. VI da Série e IV dos Documentos
da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro: Augusto Porto e Cia, pp. 65 e 66. É interessante notar que em
dezembro de 1665, o mesmo Governador Geral enviou uma carta a Agostinho Barbalho afirmando que
“folgarei muito que para a diligência de Vossa Mercê guardasse a fortuna ver desmentida a incredulidade
dos que sempre a duvidaram” a respeito da existência de pedras e metais preciosos., cf. p. 64.



324

requeria “notícias sobre a dita matéria, da certeza que dela havia e como a notícia destas

coisas não nos foi manifestada”. Enfim, o Conselheiro informou que sobre o assunto

existiam “somente ditos de algumas pessoas que ouviram a homens antigos (...) o que se

não tem averiguado nem averiguou até o presente e para que isto tenha efeito”.

Para que as dúvidas do conselheiro fossem sanadas, o Conselho “se encarregou

[ de ] mandar chamar ao capitão Fernão Dias Pais para que ele declarasse a ordem que

tinha do Governo Geral, sobre o descobrimento das ditas minas que o tinha por certo, ou

era aventura de experiência e pelo dito capitão foi dito que ele ia aventurar pelas

informações dos antigos”75. Em 1674, o Governador Geral do Estado do Brasil Afonso

Furtado de Castro do Rio de Mendonça pediu informações sobre “os avisos que tiverem

chegado de Fernão Dias Pais, para de tudo dar conta a Sua Alteza”76.

Segundo Stuart Schwartz, “o período pós-1670 foi uma época de penetração

generalizada no interior e de renovação do interesse pela busca de riquezas minerais”. O

papel da administração de Afonso Furtado esteve marcado pela “decepção notável” que

foi o “fracasso na descoberta de riquezes minerais. Ainda iriam se passar vinte anos

antes que qualquer rumor acerca de metais preciosos viesse a se tornar realidade”77. O

“panegírico fúnebre” escrito por Juan Lopes Sierra sob encomenda em 1676, descreve

informações sobre a história da administração e da morte do governador geral. Entre tais

informações, encontramos uma referente a determinadas amostras de minérios enviadas

pelo governador geral a Lisboa, mas a resposta “agravou seu sentimento”. Segundo Juan

Lopes Sierra, dizia a carta enviada do Reino que “isto de minas achar tem por patarata e

por fabuloso tudo o que de lá se avisa (...) porque àquilo que não tem remédio a melhor

retórica deve ser silêncio”. Notícia confirmada quando as pedras enviadas por Dom

                                                
75 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VI, p. 283.
76 “Carta para o Provedor da Fazenda Real da Capitania de São Vicente Cypriano Tavares sobre as
diversas matérias tocantes às minas de Paranaguá”, In Documentos Históricos, Vol VI da Série e IV dos
Documentos da Biblioteca Nacional, op. cit., p. 291. O mesmo Governador escreveu ao “Cabo dos
Paulistas” ainda naquele ano de 1674; na ocasião o cabo estava com uma tropa “por estas vizinhanças do
sertão, e porque tenho encarregado a Fernão Dias Pais há tempos o descobrimento da prata da serra de
Sabarabussu e não tenho notícia alguma do que tem obrado, sendo de muita importância tê-las eu
entendido, tanto que vossa mercê receber esta me remeta uma ou duas pessoas as mais práticas, para me
virem informar assim de tudo o que souberem que ele tem obrado, como da altura em que fica a dita
Serra, qualidade  dos caminhos e rios que há”, cf.  “Carta que se escreveu ao Cabo dos Paulistas que
andam no sertão do Rio de São Francisco”, In Documentos Históricos, Volume VIII da Série e VI dos
Documentos da Biblioteca Nacional, op. cit., p. 385.
77 Stuart B. Schwartz e Alcir Pécora ( organizadores ), As excelências do governador – o panegírico
fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra ( Bahia, 1676 ), São Paulo: Companhia das Letras,
2002, pp. 15, 26 e 32.
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Rodrigo Castel Branco, da empreitada inicial de Fernão Dias Pais, constituíram “penas e

pesares”78. Mas, até a morte de D. Afonso Furtado, as tentativas não cessaram.

De fato, novas jazidas foram encontradas nas minas de Paranaguá, e por isso elas

representavam o local mais importante de mineração existente na América portuguesa.

Após o governador geral ter recebido as novas com “alvoroço e contentamento”, um

engenheiro foi enviado àquela localidade a fim de “reconhecer toda essa costa (...) para

se fortificarem e segurarem as minas de Paranaguá”79. O entusiasmo era tal, que ainda

em 1674, diante do fato de que até então todos os gastos haviam sido realizados apenas

por parte dos colonos, Afonso Furtado mandou que o Provedor Mor da Fazenda Real do

Estado do Brasil remetesse para Paranaguá duzentos e vinte mil réis em dinheiro, e a

mesma quantia “em fardos nos gêneros que lhe parecerem mais convenientes para

aquelas partes”80, a fim de auxiliar o melhor proveito da situação.

No ano seguinte, o governador geral enviou uma carta ao ainda Príncipe Dom

Pedro informando sobre as diligências realizadas tanto em Paranaguá quanto em

Sabarabussu, efetuadas nessa localidade por Fernão Dias Pais. Algumas pedras também

foram enviadas para análise, já que acreditava-se na existência de esmeraldas por parte

do Capitão Dias Pais e do próprio Governador Geral Afonso Furtado. O entusiasmo não

durou muito; após a morte deste Governador no mesmo ano de 1675, a Junta Trina que

o substituiu informou a todos os oficiais da Capitania de São Vicente que “de presente

tem cessado com as experiências que se fizeram ( de que o mesmo senhor desenganou a

Sua Alteza sendo essa por ventura a total ocasião da sua morte ) o concurso do que se

costumava remeter para as minas de prata que não há em Pernaguá”81.

Contudo, mesmo com tantos desenganos já citados no decorrer de quase um

século, a Coroa portuguesa nunca deixou de esperar que os vassalos enfim

                                                
78 O panegírico fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra ( Bahia, 1676 ). In Stuart B. Schwartz
e Alcir Pécora ( organizadores ), As excelências do Governador..., op. cit., pp. 174 e 184.
79 “Carta para o Capitão mor Agostinho de Figueiredo em resposta da que escreveu com a nova das
minas”. In Documentos Históricos, Vol. VI da Série e IV dos Documentos da Biblioteca Nacional,op. cit.,
p. 280. Vide também no mesmo volume “Carta para o Provedor da Fazenda Real da Capitania de São
Vicente Cypriano Tavares sobre as diversas matérias tocantes às minas de Paranaguá”, pp. 289 e 290.
80 “Portaria que se mandou ao Provedor-Mor sobre se dar ajuda de custo às pessoas que estão nas Minas
de Paranaguá”. In Documentos Históricos, Volume III da Série e VI dos Documentos da Biblioteca
Nacional, op. cit., p. 203.
81 “Carta que se escreveu ao Capitão mor oficiais da Câmara e Provedor da Fazenda Real da Capitania de
São Vicente”. In Documentos Históricos, Volume X da Série e VIII dos documentos da Biblioteca
Nacional, op. cit., p. 181 e 182. Para a execução da empreitada descrita acima, foi ordenado pelo
Governador Geral Afonso Furtado que todos os impostos em atraso deveriam ser cobrados. Esta foi a
única ordem do governador antecessor que deveria continuar a ser seguida segundo a Junta Trina. Sobre
as mais ordens de Afonso Furtado, vide no mesmo volume “Carta para o Governador Dom Pedro de
Almeida sobre as minas”, pp. 139 a 141.
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encontrassem algo mais substancioso em suas terras. Em 1678, o “Regimento dos

Governadores Gerais do Estado do Brasil” tratava em seu Capítulo 54 sobre a questão

das minas de ouro. D. Pedro II deixou claro no documento que “houve por bem de

mandar largar a meus vassalos o benefício e lavor do ouro, e prata do Brasil, com

declaração que eles pagassem os quintos à minha fazenda, assim por ela não estar em

estado de poder acudir a todas as despesas desta matéria”. Apesar de não poder ajudar

no custeio das viagens e nos montantes necessários para o início do entabolamento das

minas, o Rei D. Pedro II mandava aos Governadores Gerais que cumprissem o

regimento inteiramente, “ajudando e favorecendo este negócio de maneira que haja

sempre pessoas que se animem a continuar o benefício das minas”82.

Ainda em 1678, um “Tenente Geral do Serviço do Príncipe”, chamado Jorge

Soares de Macedo foi encarregado por Pedro II para propor e especificar as ordens

referentes ao descobrimento das minas na Repartição do Sul: prata em Paranaguá e

esmeraldas em Sabarabuçu. Foram requeridos mantimentos para a jornada, com os

preços estipulados pelos homens bons da vila de São Paulo e fornecidos por alguns

moradores da mesma e de localidades próximas83. O já citado Dom Rodrigo Castel

Branco, fidalgo do Reino, também havia sido enviado a fim de auxiliar nos trabalhos do

Tenente Jorge Soares. Segundo o Príncipe, ambos deveriam “obrar  livremente em meu

serviço o que tocar as ditas minas e as suas ordens e mandados darão cumprimento (...)

e o que pedirem por seu dinheiro (...) será levado em conta aos oficiais que fizerem a

dita entrega (...) e o mesmo executarão os oficiais das Câmaras e deputados donde os

houver por quem corre o donativo de Inglaterra e Paz de Holanda”84. Esta ordem sobre

o donativo causou certas controvérsias entre os oficiais da Câmara da vila de São Paulo,

o que fez com que o próprio Príncipe escrevesse uma carta para os vereadores.

Segundo informava aos oficiais, “fui servido resolver fossem ao descobrimento

das minas de prata e ouro de Pernaguá (...) [ por isso ] mandei aplicar a este dispêndio o

dito imposto e os mais destas vilas da Repartição do Sul por se achar minha fazenda tão

exausta que não houve outros efeitos (...) e desvanecendo-se o intento das minas de

Paranaguá lhes ordeno passem a Serra de Sabarabuçu”. Pouco tempo depois de tantas

                                                
82 “Regimento dos Governadores Gerais do Estado do Brasil”. In Documentos Históricos, Volume VI da
Série e IV dos Documentos da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro: Augusto Porto e Cia, p. 448.
83 Atas da Câmara Municipal da vila de São Paulo, op. cit., vol. VI, p. 485. Alguns itens comprados aos
moradores da região foram: três mil alqueires de farinha de trigo ao preço de  sete tostões, trezentas
arrobas de carne de porco a três patacas a arroba, cem alqueires de feijão a pataca e meia a arroba, oito
mil varas de pano de algoão a quatro vinténs a vara, entre outros.
84 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit, vol. III, p. 183, 184 e 188.
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ordens relativas às viagens para essas duas regiões, foi constatado que as pedras verdes

encontradas na Serra não eram esmeraldas, e as minas de Paranaguá não foram mais

citadas na documentação85. De fato, ainda seriam necessárias duas décadas para que

finalmente aquelas notícias que corriam fomentadas pela memória dos “homens

antigos”, e buscadas por diversos colonos, se tornassem realidade.

Até aquele início do último quartel do século XVII, ainda era a voz do padre

Antônio Vieira que ecoava sobre as tantas tentativas frustradas empreendidas. Em 1678,

Vieira continuava a afirmar que “todas as nossas indústrias se empregam em

descobrimentos de minas, e se gastam nestas contingências tesouros que noutros

empregos nos puderam ter esquecido”. Até o momento de sua morte, na década de

1690, o Padre Vieira continuava com a mesma opinião, apesar da realidade já ter sido

modificada pelas notícias que corriam de Antônio Rodrigues de Arzão e o

descobrimento das Minas Gerais. Em 1695 Antônio Vieira ainda contrariava as

expectativas, afirmando que vira “cartas de alguns (...) nas quais se fala com empenho

sobre as minas de prata de São Paulo, tão fantásticas e sem fundamento (...) Não me

temo de Castela, temo-me desta canalha”. A canalha era constituída pelos oficiais régios

“que nada entendem daquele mister” e que já haviam “embolsado muita prata”86.

Com o passar do tempo, os receios do Padre Vieira quanto à veracidade das

notícias sobre as minas mostraram-se sem fundamento, mas, com relação aos oficiais, o

mesmo não pode ser afirmado. Na verdade, em muitas situações não era o ouro, mas a

própria conduta desses funcionários régios e de vários colonos, que constituía o motivo

de “perdição” da América portuguesa. Vimos, nos “levantamentos” anteriormente

analisados, como as mudanças trazidas com a intensificação do fluxo do ouro

aumentaram a ocorrência de conflitos na região das minas no decorrer do século XVIII.

Portanto, podemos afirmar que ao final do seiscentismo, o cumprimento das condições

estipuladas no “pacto entre partes” ou na “troca de favores” entre reis e vassalos para a

                                                
85 Idem, p. 195. Após a morte de D. Rodrigo Castel Branco no ano de 1682 - assassinado por Manuel de
Borba Gato devido a conflitos administrativos, tendo sido o assassino, genro de Fernão Dias Pais e futuro
superintendente das Minas, perdoado após suas descobertas de ouro em 1689 - o resultado da análise das
pedras enviadas demonstrou que elas não eram esmeraldas, mas sim pedras semi-preciosas. Cf. John
Manuel Monteiro, Personagens IV – Manuel de Borba Gato, in Zélio Alves Pinto ( organizador ),
História e Personagens, op. cit, p. 147. Até o ano de 1693 as pedras de Fernão Dias Pais e de Dom
Rodrigo Castel Branco ainda eram citadas na documentação, ao se aventar a certeza de que, de fato, elas
não teriam valor e se haveriam mais notícias sobre sua qualidade. Vide Carta do Governador Antônio
Luís Gonçalves da Câmara Coutinho ao Secretário Mendo de Foios Pereira sobre se ter procurado
Bernardo Vieira Ravasco, e saber se ele tem notícias das pedras mineirais que D. Rodrigo Castel Branco
remeteu das Serras. Bahia 15 de setembro de 1693. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-V-42, folha 27v.
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colonização do Novo Mundo começava a se tornar cada vez mais distante das atitudes

que envolviam o trabalho, a administração e a fiscalização da atividade da mineração.

                                                                                                                                              
86 João Lúcio de Azevedo ( organização ), Cartas do Padre Antônio Vieira, op. cit., “Carta CXXXIV a
Duarte Ribeiro de Macedo” e “Carta CCLXXXI ao Padre Manoel Lins”,vol. 3  pp. 324.
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A construção das imagens

Em fins do ano de 1641, mais exatamente no dia três de setembro, Elias

Herckemans partiu de Recife “em busca de riquezas”87 acompanhado por 113 homens,

“orientado por várias informações fornecidas por um velho português, o alcaide Manuel

Rodrigues, que, em 1625, efetuara uma viagem semelhante”88. Herckemans era

Conselheiro Político da Companhia das Índias Ocidentais ( WIC ), e antes de assumir o

cargo em Pernambuco, morava na Paraíba, “onde era diretor”89. O holandês também

escrevia livros; a ele “se deve uma valiosa Descrição Geral da Capitania da Paraíba

( 1639 )” realizada enquanto administrava aquela localidade. Pessoa de confiança de

Maurício de Nassau, Herckemans foi encarregado de explorar as possibilidades

econômicas mais imediatas do interior do Nordeste. Algumas experiências nesse sentido

já haviam sido realizadas, mas os resultados somavam “amargas desilusões aos

Diretores (...) dos quais grande número esperava ver realizado no Brasil o sonho do ‘el

dorado’ (...). Apesar disso João Maurício resolveu fazer uma segunda tentativa”90.

Depois de viajarem durante dois meses pelo interior daquela região, “suportando

dificuldades de toda espécie e correndo risco de vida, os companheiros de Herckemans

recusaram-se a prosseguir na caminhada, e , por isso, viu-se (...) [ o holandês ] obrigado

a voltar ao Recife sem ter atingido o alvo principal de sua excursão – a descoberta de

minas de ouro”91. As provações da viagem haviam sido “terríveis”, isso porque “as

provisões de sua caravana se esgotaram, diante das barreiras impenetráveis opostas

pelos cipoais da floresta virgem”92. Tantas tentativas e dificuldades para realizar

explorações no interior do território em busca de minas, indicavam os “esforços [ dos

batavos, e especialmente de Maurício de Nassau ] para fazer a vida econômica da

Colônia voltar à altura dos tempos pré-holandeses”, já que “os diretores declaravam que

                                                
87 István Jancsó ( orientador ), Cronologia de História do Brasil Colonial ( 1500 – 1831 ), op. cit., p. 93.
88 Petrus Marinus Netscher, Os Holandeses no Brasil – Notícia histórica dos Países-Baixos e do Brasil no
século XVII. 1 º Edição 1853, São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1942, p.201.
89 José Antônio Gonçalves de Mello, “O domínio holandês na Bahia e no Nordeste”. In Sérgio Buarque
de Holanda ( direção ), História Geral da Civilização Brasileira – A Época Colonial, Tomo 1. 8º Edição,
Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1989, p.246.
90 Hermann Wätjen, O Domínio Colonial Holandês no Brasil – um capítulo de história colonial do século
XVII. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1938, p. 209.
91 Petrus Marinus Netcher, Os Holandeses no Brasil, op. cit., p. 201. O autor informou em nota que
Herckemans escreveu um relatório sobre essa viagem a Maurício de Nassau, datado de 23 de novembro
de 1641. Foi a partir da leitura desse relatório que Netscher apresentou as notícias sobre a expedição.
92 Hermann Wätjen, O Domínio Colonial Holandês no Brasil, op. cit., p. 209. Da mesma forma, Wätjen
também encontrou informações sobre a viagem de Herckemans em documentos enviados ao Conselho
dos XIX e ao Diretório Geral da Companhia das Índias Ocidentais ( WIC ).
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(...) estavam fartos” pela situação enfrentada em uma “Colônia que devorava somas

enormes (...) em vez de consignar saldos”93. Pelo fato das guerrilhas e queimadas

empreendidas pelos portugueses e holandeses terem causado grandes prejuízos que

precisavam ser extirpados de forma rápida, e devido à própria impaciência da

Companhia, Nassau estava disposto a apostar naquelas expedições a fim de conseguir

recursos fáceis sem ter de solicitá-los de forma constante ao Conselho dos XIX.

A situação era deveras preocupante, e agravou-se ainda mais após as notícias

pouco agradáveis sobre aquelas últimas tentativas empreendidas pelo Conde e seu

conterrâneo Herckemans. Em maio de 1642 o secretário particular de Nassau,  Johan

Carl Tolner foi chamado de volta à Holanda “com a incumbência de fazer uma

exposição detalhada aos Estados Gerais da situação exata em que se achava o Brasil

Norte”. Na verdade, transparecia nas cartas dos Diretores da Companhia “que a

administração por demais dispendiosa do Conde de Nassau era a causa principal do

escoamento dos cofres da Companhia das Índias Ocidentais”94. Tendo em vista alguns

desentendimentos ocasionados quando houve um envio de oficiais pela WIC para

vistoriar a administração de Maurício de Nassau, além da insatisfação de seus Diretores

com os gastos imoderados do Conde, é possível desvendar as tramas de uma construção

histórica que visava convencer o Conselho dos XIX sobre as possibilidades do “Brasil”.

Tal construção influenciou a história da dominação holandesa em Pernambuco

no período colonial, referente aos anos de 1630 a 1654, retratada inúmeras vezes por

diversos cronistas e autores. Esse “retrato” apresentado por tantas páginas escritas ao

longo dos séculos, nos oferece certas idéias em comum que pouco se modificaram até

pelo menos os últimos vinte anos do século XX. Entre as idéias que compõem o

“retrato” citado, nenhuma foi tão duradoura como a elaborada para o Conde Maurício

de Nassau, governador das possessões holandesas na Colônia durante os anos de 1637 a

1644. As imagens a respeito da região açucareira de Pernambuco sob o governo do

Conde foram assinaladas como sendo de maior riqueza do que era antes da sua chegada.

Na verdade, a origem dessas imagens pode ser explicada de acordo com a

existência, entre tais autores mencionados, de uma idéia de “riqueza do Nordeste

Açucareiro” anterior e incrementada na dominação holandesa. Essa idéia foi reforçada,

ao nosso ver, a partir dos relatos e pinturas deixados pelo “séquito” de cientistas e

artistas que Nassau trouxe ao Recife para registrar os acontecimentos que marcaram o

                                                
93 Idem, p.211.
94 Ibid, p. 212 e 215.
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seu governo. Os relatos e as pinturas de época citados referem-se aqui a alguns

relatórios holandeses e aos temas das pinturas de Frans Post, os quais demonstram que a

imagem de “riqueza de Pernambuco” era uma idéia que o próprio Nassau queria

transmitir para os seus superiores do Conselho, o que não significava uma situação real.

Na verdade, podemos entender o porquê da difusão de tal idéia, pois, após o seu

retorno para a Holanda, o Conde resolveu adotar a imagem da prosperidade econômica

enquanto sinônimo de sua estadia na Colônia. Intuito também alcançado através de uma

obra encomendada por ele a Gaspar Barlaeus a respeito de seus oito anos de governo na

Pernambuco holandesa95. Nos parágrafos iniciais da obra, o escritor esclareceu a

posição adotada no decorrer do livro com relação ao papel do Conde a partir do

momento em que afirmou: “Quem poderá citar uma a uma todas as suas obras ? Durante

os oito anos de seu governo, desempenhou todos os deveres de um egrégio soberano (...)

Quem poderia enumerar todas as riquezas e cada uma delas e a grande quantidade de

mercadorias que em seu tempo circularam no comércio ? (...) Se quisermos emitir juizo

verdadeiro, afirmaremos que não foi dado ao Conde o governo do Brasil, mas sim o

Conde àquele governo, e a ninguém, senão aos inimigos, pode pesar de haver sido o

Brasil administrado por ele”, o que indica a construção e a elaboração de uma imagem

que o próprio Maurício de Nassau pretendia utilizar para representar o seu governo.

Lembremos que poucos anos após o início da conquista de Pernambuco pelos

batavos, foram constatados alguns problemas relativos a conflitos de jurisdição entre

civis e militares, a distância com a Holanda, a falta crônica de mantimentos, entre

outros. Tais problemas fizeram com que o Conselho dos XIX decidisse colocar nas

mãos do Conde João Maurício de Nassau-Siegen, homem experiente nas lutas contra a

Espanha, toda a administração civil e militar da nova colônia holandesa96. Tal decisão

limitou os poderes do antigo chefe de operações militares Cristovam Artichofsky, o qual

retornou à Holanda, mas não deixou de causar conflitos posteriores.

Segundo Mário Neme, “o nome de Artichofsky não é desconhecido de quantos

já leram a história de guerra holandesa, na qual ele teve papel dos mais destacados”.

Como um exemplo de tal notoriedade entre ao altos comandantes, podemos dizer que

ele tomou parte em 1631, “como capitão, na ocupação parcial de Itamaracá”. Em 1634,

já como coronel, este oficial polonês conquistou a Paraíba juntamente com Von

                                                
95 Gaspar Barlaeus, História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil e noutras
partes sob o governo do ilustríssimo João Maurício Conde de Nassau, etc, publicada em 1646. São
Paulo: Editora da USP; Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada, 1974.
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Schkoppe, e em 1635 submeteu sozinho o distrito de Goiana. Como recompensa a tais

feitos importantes, a diretoria da Companhia das Índias Ocidentais mandou “cunhar na

Holanda uma medalha comemorativa, com longa inscrição em honra de Artichofsky”.

Algum tempo após seu retorno para a Holanda, o militar foi mandado de volta à Colônia

pelos diretores da WIC com “condições e vantagens” somente oferecidos a Maurício de

Nassau, indicando o “estado de tensão entre a Companhia e o Conde de Nassau-

Siegen”, o que deflagrou os desentendimentos. Na prática, “em flagrante desrespeito aos

termos expressos do contrato [ da Companhia com o militar ] e às ordens dos diretores,

o conde trata imediatamente de desarticular a tropa comandada por Artichofsky, a fim

de tornar inútil e mesmo impraticável a sua permanência em Recife”97.

O Conde João Maurício de Nassau havia sido empossado a 4 de agosto de 1636

com poderes para tratar da guerra e da paz, desenvolver o comércio e proteger a religião

durante um período de cinco anos. O fato de Nassau ter se preocupado demasiadamente

com construções e trabalhos científicos durante a sua administração, e pouco com as

guerras, não agradou muito à Companhia e a Artichofsky. A pedido do Conselho dos

XIX, o militar escreveu um relatório a respeito do governo do Conde, e muitos indícios

apontam para o fato de que foi a partir deste relatório que sua situação enquanto

administrador complicou-se. De fato, como vimos, apesar da constante preocupação

com o provimento de riquezas para a Holanda, Nassau teve seu prestígio minado com o

Conselho dos XIX devido aos altos gastos com tais obras científicas, e devido aos

malogros que sofrera ao tentar reconquistar a Bahia em 163898. Em resposta ao relatório

do militar, repleto de acusações sobre o mau uso dos recursos enviados pela

Companhia, Nassau apresentou um minucioso relato sobre suas conquistas na Colônia.

Escrito por Adriaen Van der Dussen no ano de 1639, nesse relato o autor

informou, sob a influência direta do Conde, que em meio às regiões assoladas pelas

invasões, algumas cidades prosperavam, e os dízimos dos engenhos que funcionavam

estavam proporcionando lucros consideráveis. O relatório também indicou que ao lado

da prosperidade de certas cidades e engenhos, também havia a destruição causada pela

                                                                                                                                              
96 Cf. José Roberto Teixeira Leite, A Pintura no Brasil Holandês. Rio de Janeiro: Ed. GRD, pp. 15 a 23.
97 Mario Neme, Formulas políticas no Brasil Holandês. São Paulo: Difusão Européia do Livro; Editora
da Universidade de São Paulo, fevereiro de 1971, vide pp. 39 a 45.
98 Em 29 de julho de 1638, “Nassau apressou-se em detalhar aos seus superiores tudo o que se passara na
expedição contra a Bahia – “ ‘quis narrar todas as suas particularidades, minha vontade foi boa, o talento
de dizer é que foi fraco’, diria noutra ocasião”. Esta confissão nos indica o desagrado que os Conselheiros
demonstraram após a leitura das informações sobre o fracasso da tentativa do Conde em reconquistar a
Bahia. Cf. Fernando da Cruz Gouveia, Maurício de Nassau e o Brasil Holandês – Correspondência com
os Estados Gerais. Recife: Editora Universitária / UFPE, 1998, p. 65.
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guerra; por isso, existiam tantos pedidos de auxílio para a Companhia99. Ou seja, a

descrição contida neste relatório servia como um exemplo do que a região poderia

oferecer se os engenhos e vilas fossem auxiliados através do envio de recursos pelo

Conselho dos XIX. De fato, o relatório de Van der Dussen corresponde às explicações e

demonstrações do Conde para os pedidos de auxílio financeiro ao Conselho a fim de

restaurar os engenhos e promover o tão esperado lucro com a produção de açúcar. Ou

seja, o relatório fora escrito a fim de confirmar, pelo menos na parte referente aos

engenhos, as possibilidades de riqueza mencionadas anteriormente por Nassau.

Dessa forma, já informamos que Adriaen van der Dussen iniciou sua descrição

sobre os engenhos afirmando que em toda a conquista holandesa havia 166 deles, dos

quais 120 estavam moendo. Sobre o restante, Dussen relatou que “muitos estão sendo

restaurados e replantados, de modo que de ano a ano aumentarão as safras e de ano a

ano em maior número serão os engenhos em atividade” 100. A descrição de todos os

gastos empreendidos pelos senhores de engenho também foi apontada por Van der

Dussen. Um dos pontos fortes do relatório incluía a promessa de que em pouco menos

de três anos as lavouras trariam lucros consideráveis, demonstrando claramente a

intenção em reforçar os argumentos de Nassau para os pedidos de ajuda financeira.

Para conseguir mais recursos e auxílios aos novos donos de engenhos, e para

arregimentar homens para trabalhar nos campos, fossem escravos, fossem até mesmo

trabalhadores vindos dos Países Baixos, Nassau requeria à Companhia das Índias um

envio constante de dinheiro. Porém, a Companhia estava em má situação financeira e

naquele momento só pretendia auferir os mais altos lucros da colônia, sem se importar

com o estado no qual ela se encontrava. Não sendo possível auferir tais lucros, muitas

críticas foram feitas à administração de Nassau e aos seus funcionários101. Por essas e

por outras, Artichofsky fora mandado a Pernambuco para observar os gastos de Nassau.

De fato, inicialmente, tanto Maurício de Nassau quanto a Companhia “estavam

convencidos de que o açúcar era a chave da prosperidade econômica do Brasil

                                                
99 Adriaen Van der Dussen, Relatório sobre as Capitanias conquistadas no Brasil pelos holandeses
( 1639 ) – Suas condições econômicas e sociais. Rio de Janeiro: Instituto do Açúcar e do Álcool, 1947.
Na introdução ao documento, José Antônio Gonçalves de Mello informou que apesar de o relatório sobre
a “situação da colônia flamenga” ter sido proposta por Van der Dussen, “muitas das informações que o
relatório (...) transmite são resultado de inquéritos e medidas de iniciativa do Conde de Nassau. Dele
partiu a ordem para organizar uma relação geral (...) dos engenhos da colônia”, cf. pp. 15 e 16.
100Idem, pp. 80 e 85.
101 Hermann Wätjen, O Domínio Colonial Holandês no Brasil, op. cit, p. 211.
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neerlandês”102. Talvez por isso os pedidos de auxílio de Nassau para a Companhia

através do relatório enviado para o Conselho dos XIX chegaram a dar certo resultado.

Por algum tempo, particulares e o Conselho financiaram a produção de açúcar e o

reequipamento dos engenhos. Contudo, segundo Evaldo Cabral, esse rápido

desenvolvimento comercial dos anos de 1637 não passou de “artificialismo”, conforme

atestaria a queda de preços do açúcar em toda a Europa e em especial na Holanda,

provocando uma brusca contração no crédito e das atividades econômicas103.

É importante frizarmos que a queda de preços ocasionada na Europa, mais do

que as secas ou os armazenamentos de estoques, constituem as “raízes profundas da

crise que destruiu o Brasil holandês”, tendo desmoronado o “muro frágil de

contentamento que o Conde erguera no Nordeste”. Portanto, Evaldo Cabral conclui:

“nada mais precário (...) do que a Idade de Ouro do Brasil holandês, isto é, o governo de

João Maurício de Nassau”. Situação que foi agravada pelo fato de que em sua gestão

acentuou-se uma falta de condições econômicas indispensáveis ao sucesso das

pretensões da Companhia, apesar da situação não ter-se tornado nítida de imediato104.

Diante dessa retração econômica, podemos entender a atitude da Companhia no

que dizia respeito ao “ressentimento com os gastos imoderados de João Maurício”105,

devido as suas preocupações com a produção científica, a arquitetura e o

remodelamento da cidade onde morava. Como já afirmamos, a fim de explicar e

reafirmar a necessidade de maiores investimentos na região, Nassau enviou um relatório

minucioso para o Conselho dos XIX, deixando de lado as explicações com os seus

próprios gastos com expedições e construções. Esse relatório também tinha o intuito de

refutar um primeiro parecer elaborado pelo seu desafeto, o militar Artichofsky.

Assim, na verdade, uma descrição de irrestrita prosperidade material não

corresponderia mais à realidade da Colônia já na segunda e terceira décadas do século

XVII. “A verdade é que há uma crise do açúcar brasileiro anterior à invasão holandesa”,

coincidindo com a grande recessão econômica européia dos anos 1619 - 1622. Com a

invasão holandesa, parte das atividades foi retomada, porém, mesmo no período da

administração de Nassau, houve muitas dificuldades a serem enfrentadas. Tantas que,

segundo Evaldo Cabral, o conde Maurício de Nassau viu-se obrigado a explicar tal

                                                
102 Charles Ralph Boxer, Os Holandeses no Brasil 1624 – 1654. São Paulo: Companhia Editora Nacional,
sd. p. 207. [ Brasiliana, vol. 312 ]
103 Evaldo Cabral de Mello, Olinda Restaurada – Guerra e Açúcar no Nordeste 1630 - 1654. São Paulo:
Editora Forense Universitária / Editora da USP, 1975, pp. 272 e 273.
104 Ibid, pp. 271 e 272.
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situação para o Conselho e pedir-lhe ajuda financeira106. Ao reconstituirmos as origens

da construção de uma memória histórica perpetuada pela historiografia, a respeito da

imagem de riqueza de Pernambuco colonial na época da dominação holandesa, levamos

em conta as intenções e atuações de Nassau na Colônia. Contudo, como já nos

referimos, a idéia da possibilidade de riqueza apresentada em documentos como o

relatório de Adriaen Van der Dussen e a correspondência do Conde, dá lugar, no

momento da volta de Maurício de Nassau para a Holanda em 1644, a um repertório dos

feitos do administrador e do incremento da economia açucareira que ele proporcionara

durante o seu governo. A riqueza agora estaria relacionada com uma realidade almejada,

que ele queria perpetuar enquanto fato neste segundo momento, através do livro de

Barlaeus e mesmo de pinturas efetuadas por artistas como Frans Post107.

Os pintores que acompanharam o Conde em sua gestão em Pernambuco

trabalharam incessantemente na busca de quadros que abrangessem a realidade na qual

os colonos holandeses estavam vivendo. Dos retratos da exuberante natureza existente

na região, até as pinturas de engenhos e moinhos, o “pintor oficial” do domínio

holandês, Frans Post, tinha como função seguir as instruções de Nassau para retratar o

que fosse mais proeminente108. Post teria se tornado “o pintor oficial do governo

holandês” porque informava através de seus quadros assuntos de interesse topográfico,

além da preponderância de registros da vida militar dos holandeses, entre outros

aspectos. Podemos imaginar o quanto as “responsabilidades oficiais” do pintor seriam

acompanhadas de perto por Maurício de Nassau, já que ao Conde interessava muito as

imagens e idéias elaboradas a fim de melhorar sua imagem junto à Companhia.

Apesar da vasta coleção de espécimes e do legado pré-científico deixado pelo

séquito de cientistas e artistas trazido por Nassau para o Recife, apenas uma parte do

                                                                                                                                              
105 Charles Ralph Boxer, op. cit., p. 211.
106 Idem, vide pp. 52 a 56.
107 Frans Janszoon Post nasceu em 1612 em Haarlem, era “filho do pintor de vitrais Jan Janszoon Post e
de sua mulher Francijntje Peters (...) nos primeiros anos de sua carreira, enveredou pela senda aberta
pelos grandes iniciadores da paisagem holandesa do século XVII”. O irmão do pintor, o arquiteto Pieter
Post, fora admitido como “mestre na Guilda de São Lucas de Haarlem em 1632”, e também fez parte do
grupo de artistas e cientistas de Nassau. Dessa forma, Frans Post “tinha vinte e quatro anos quando
Nassau o convidou a embarcar para o Brasil a seu serviço. Ainda aqui é possível reconhecer o dedo do
irmão já famoso a querer encarreirá-lo”. Cf. José Roberto Teixeira Leite, A Pintura no Brasil Holandês,
op. cit. pp. 32 e 33. Para Laura Reviglio, a suposição de que Nassau chegara à escolha de Frans Post por
sugestão do irmão “é aceitável, mas imagino que sem dúvida o Conde deve ter avaliado as qualidades do
jovem pintor ou, pelo menos, intuido seu talento. Considerando os componentes de seu séquito, todos
altamente capacitados, temos de admitir que ele não os escolhia ao acaso”. Vide Laura Reviglio, “Frans
Post – O primeiro paisagista do Brasil”. In Revista do IEB, n. 13 – Separata, 1972, p. 11.
108 Ana Maria de Moraes Belluzzo, O Brasil dos Viajantes - O Imaginário do Novo Mundo, vol. 1. Rio de
Janeiro: Fundação Odebrecht / Meta Livros, 1996, p. 120.
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material foi publicada durante o período de vida de Maurício de Nassau. Este material

constituiu os suntuosos volumes in-folio escritos por Gaspar Barléus e publicados às

custas do próprio Conde após seu retorno à Holanda. Post colaborou com as ilustrações

para a obra de Barléus, fazendo os esboços que serviram de modelo às 55 “águas fortes”

do livro. É importante atentarmos para o fato de que as pinturas sobre engenhos e

moinhos de açúcar de Post são, na sua maioria, datadas do seu retorno à Holanda109.

Certamente, toda essa produção foi vistoriada, ou pelo menos relatada à Companhia das

Índias Ocidentais e ao Conselho dos XIX, tendo em vista o interesse do Conde em

demonstrar os feitos de seu governo e as possibilidades de lucros que seriam

viabilizadas pela ajuda financeira. Frans Post, a fim de completar sua obra a respeito do

Novo Mundo no momento de um provável retorno, e sabendo das desavenças entre

Nassau e o Conselho, esboçou ainda em Pernambuco aquelas imagens de engenhos,

moinhos, e ruínas. Muito comuns em sua obra, essas imagens foram trabalhadas de

forma mais elaborada já na Holanda, conforme afirmam vários estudiosos do assunto.

Na verdade, o primeiro momento da produção artística de Frans Post, “e

certamente o mais espontâneo e original, cobre os sete anos que Post passou no Brasil,

onde há registro de que tenha pintado por ordem de seu patrono apenas dezoito

paisagens, representando as principais localidades sob controle de Nassau”. A segunda

fase da obra de Post corresponde ao período posterior ao seu retorno para a Holanda, e

dura cerca de quinze anos, de 1644 a 1659, “durante os quais o pintor ainda parece

preocupado em retratar com extrema precisão aquilo que observara in loco, ajudado por

ricos cadernos de esboços e desenhos que trouxera do Nordeste”110. Assim, acreditamos

                                                
109 Vide Joaquim de Souza Leão, Frans Post. São Paulo: Museu de Arte Assis Chateaubriand, 1975.
110 Bia Corrêa do Lago ( organização e textos ), Frans Post e o Brasil Holandês na Coleção do Instituto
Ricardo Brennand. Recife:Instituo Ricardo Brennand, 2003, pp. 14 a 17. Segundo a autora, em 1644, ao
voltar para a Europa, Nassau levou as “dezoito vistas de seus domínios no Nordeste, que permaneceram
trinta e cinco anos em seu poder, até o ano de sua morte, quando resolveu presentear o Rei Luis XIV da
França com o conjunto de quadros executados por Post no Brasil, de dimensões e molduras semelhantes.
Nassau esperava do régio presente ( que também incluía outras vistas tardias de Post, assim como
quadros, desenhos e objetos de grande interesse científico para a época ) um retorno em dinheiro de que
muito necessitava, mas morreu antes que Luís XIV precisasse avaliar alguma contrapartida para o gesto
do príncipe holandês”. Ao nosso ver, nada melhor para Nassau do que ornar a sua própria casa com o
significado do que fora o seu governo em Pernambuco, tendo em vista que os resultados de sua
administração foram publicados no livro de Gaspar Barléus e que Frans Post colaborara com os esboços
das gravuras pertencentes ao livro. Até hoje foram identificados 160 óleos de sua autoria, “de qualidade
muito variável”. Além das duas fases citadas na obra de Frans Post, cuja segunda denota uma “qualidade
notável da produção destes primeiros quinze anos que se seguem ao Retorno de Post à Holanda”, existem
ainda mais duas até a morte do pintor. A terceira fase se “estende por aproximadamente dez anos, de
1659-60 a 1669 ( ano de seu último quadro datado ), é a mais fértil e corresponde talvez à maturidade
artística de Frans Post, agora com pleno domínio de sua técnica e de seus temas brasileiros. Corresponde
também, provavelmente, ao auge de sua carreira em termos comerciais (...) os novos e prósperos clientes
de Post queriam agora composições ricas em detalhes tropicais, árvores, engenhos, vegetação exótica,
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que as obras do pintor devem ser reconhecidas devido ao valor artístico e da fidelidade

com a qual Frans Post retratava a realidade da Pernambuco holandesa. Todavia, os

quadros do mesmo certamente tinham a função, encomendada pelo Conde como fora o

relatório de Dussen e o livro de Barléus, de indicar, por um lado, as ruínas da guerra

com os colonos nativos e portugueses, e por outro as possibilidades que os engenhos

representavam se auxiliados pelo envio dos meios financeiros solicitados à WIC.

Do mesmo modo que mencionamos na análise de certos trechos do relatório de

Adriaen Van der Dussen, para nós algumas imagens das pinturas de Post lembram uma

prosperidade possível de ser alcançada, tendo em vista os intuitos unicamente

comerciais da Companhia. De fato, essa representação teria se tornado uma realidade

consumada a partir do momento em que, na volta para a Holanda, Maurício de Nassau

pretendeu utilizar-se da idéia de riqueza como símbolo de seu governo. Ao mesmo

tempo, acreditamos que as expectativas depositadas no governo do Conde em

Pernambuco eram provenientes de uma situação de precocidade com a qual a Holanda

“se tornou um império mundial”. Nesse sentido, a arte holandesa tinha um papel

essencial, não apenas relacionado a um “registro literal da experiência social, mas como

documento de convicções”. A partir do conhecimento sobre a função dos quadros, ou

das obras artísticas, na sociedade holandesa, os quais “eram tão abundantes nas casas da

classe média [ que causavam ] surpresa (...) aos viajantes estrangeiros”111, podemos ter

uma idéia do que significava expressar uma imagem, além de um conceito artístico e de

uma técnica de pintura, imbuída de intenções que se destinavam a criar uma realidade.

                                                                                                                                              
pássaros, tatus, cobras, tamanduás, ruínas de edificações portuguesas, vilarejos de casebres esparsos e,
sobretudo, índios e muitos escravos negros”. Desta terceira fase, constam oitenta obras nas quais “a
qualidade de minúcia de Post continua presente”. A quarta e última fase, durante os últimos onze anos até
a sua morte em 1680, “é sem dúvida a menos inspirada e corresponde a um período de decadência
artística e pessoal. Há informações precisas de que em 1679, um ano antes de sua morte, o alcoolismo de
Post o deixara numa situação tão degradada que tornara inviável a idéia inicial de Nassau de enviá-lo a
Versalhes para explicar ao Rei as vistas brasileiras que o príncipe holandês lhe mandara de presente (...).
O fato é que aproximadamente 35 quadros, nenhum deles datado (...) mostram algumas fraquezas de
execução e deficiências técnicas (...) [ que ] somente uma situação dramática, como um rápido declínio
físico e mental, trazido por uma conjunção de idade avançada e alcoolismo pode explicar a queda tão
acentuada na qualidade dos quadros”, cf. pp. 18 a 22.
111 Simon Schama, O desconforto da riqueza – A cultura holandesa na Época de Ouro – Uma
interpretação. 1 º Edição 1987, São Paulo: Companhia das Letras, 1992, pp. 19, 21 e 316. Nesta obra o
autor pretendeu demonstrar uma tese relacionada “as inquietações da superabundância”, isto é, sobre os
problemas ocasionados pelo luxo que a “camada superior da classe proprietária” tinha ao “impingir sua
cultura como a herança nacional”. O temperamento influenciado por características advindas da forma de
pensar, relacionada às peculiaridades culturais, dos holandeses e de seus paradoxos, constituíram a base
para a reflexão realizada por Schama em seu livro. Dessa forma, a análise do “cenário mais importante e
eficiente no qual o patrício holandês exibia sua riqueza era sua própria casa”, e dentro dela “a cozinha e a
sala de visitas eram, talvez, os cômodos mais bem providos de uma casa holandesa de classe média”. Os
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No entanto, se a imagem de prosperidade e bonança, presentes na administração

de Nassau entre os anos de 1636 e 1644, foi o carro-chefe das descrições empreendidas

por Gaspar Barléus em seu livro publicado em 1646, a antítese de toda uma estruturação

de argumentos para afirmar a riqueza da região conquistada pelos batavos nesse período

esteve presente na obra de Frei Manuel Calado, O Valeroso Lucideno. Membro da

congregação da “Serra do Ossa, da Ordem de São Paulo” em Portugal, este religioso

veio para a colônia na condição de “pregador apostólico” e por aqui viveu por cerca de

30 anos, quando retornou a Lisboa. Tendo testemunhado a invasão holandesa, escreveu

a obra em questão no ano de 1648. Coincidentemente, a data de sua morte é 12 de julho

de 1654, ano da capitulação holandesa em Pernambuco. Para Frei Manoel Calado,

era aquela república antes da chegada dos holandeses a mais deliciosa, próspera,

abundante, e não sei se me adiantarei muito se disser a mais rica de quantas

ultramarinhas o Reino de Portugal tem debaixo de sua coroa, e cetro. O ouro, e a prata

era sem número, e quase não se estimava: o açúcar tanto que não havia embarcações

para o carregar, que com entrarem cada dia, e saírem de seu porto grandes frotas de

naus, navios e caravelas; e se andarem as embarcações encontrando umas com as outras

(...) não se podia dar vazão ao muito que havia. As delícias de mantimentos, e licores,

eram todos os que se produziam assim no Reino, como nas ilhas. O fausto, e o aparato

das casas era excessivo, porque por mui pobre, e miserável se tinha o que não tinha seu

serviço de prata. (...) [ Contudo ], entrou nela o pecado, foram-se os moradores (...)

entre a muita abundância, esquecendo de Deus; e deram entrada aos vícios (...).

Desdourou-se esta terra com grande desaforo; as usuras (...) e ganhos ilícitos era coisa

ordinária, (...) porque o dinheiro fazia suspender o castigo (...) Finalmente os desaforos

iam tanto de foz em fora, que subindo ao púpito, em um dia solene, o Padre Fr. Antônio

Rosado (...)  visitador (...) vendo o que se passava disse estas palavras: De Olinda a

Holanda não há aí mais que a mudança de um i, em a, e esta vila de Olinda se há de

mudar em Holanda, e há de ser abrasada por os holandeses antes de muitos dias. E

assim como o dito Padre o ameaçou assim sucedeu em breves dias112.

A compilação deste largo trecho da obra de Frei Manuel Calado tem por objetivo

demonstrar que o fausto descrito pelo autor, ao referir-se sobre o momento anterior à

ocupação holandesa, também constituiu uma imagem que o autor pretendia reforçar

para que os castigos advindos após a ocupação holandesa, na sua opinião, devido aos

                                                                                                                                              
quadros, águas fortes e os “livros de emblemas e histórias ilustradas” eram extremamente comuns, o que
demonstra a amplitude e a importância que tais obras representavam na época, cf. pp. 309, 315 e 316.
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vícios trazidos pela riqueza, fossem acentuados aos leitores do livro O Valeroso

Lucideno. Dessa forma, para Frei Manuel Calado, ao concordar com o discurso de Frei

Antônio Rosado às vésperas de 1630, toda a descrição de riqueza existente antes da

invasão trouxera uma situação de pecado entre os moradores de Olinda, para os quais

não havia castigo, já que o dinheiro permitia tudo. Portanto, a punição mais adequada a

tantas temeridades seria a forma “abrasadora” com a qual os holandeses ocupariam

Pernambuco, terminando com aquela era de fausto existente até então.

Vimos anteriormente como o argumento de que a riqueza imoderada constituía

“perdição” foi utilizada na segunda metade do XVII por Antônio Vieira113, com relação

aos problemas que o ouro traria. No século seguinte, ou seja, menos de cinqüenta anos

depois dos sermões de Vieira terem sido proferidos, Sebastião da Rocha Pita utilizaria

argumentos mais relacionados à economia do que à religião para imprimir a imagem de

periculosidade que o ouro poderia trazer na obra História da América portuguesa,

publicada em 1730. Nascido em 1660 e formado em Coimbra, Rocha Pita foi senhor de

engenho na Bahia e escreveu seu livro com base, em vários momentos, na tradição oral

daqueles que participaram das lutas que retratou até o ano de 1724114. Afirmando que

“ao Príncipe que lhe rege o Império pertence patrocinar-lhe a História”115, Rocha Pita -

um Fidalgo da Casa de Sua Magestade, Cavalheiro Professo da Ordem de Cristo, entre

outros cargos - iniciou sua obra demonstrando claramente que os fatos apresentados só

poderiam ser aqueles “patrocinados”, ou aceitos, por D. João V.

Por isso, antes de enveredarmos nas idéias de Pita sobre os males trazidos pelo

ouro, vale indicar, no que tange à história da dominação holandesa, como é possível

compreender a posição adotada por Rocha Pita sobre o assunto a partir de um parecer

para a aprovação da publicação da obra, emitido por D. Joseph Barbosa, um Clérigo

Regular. Citando certas descrições encontradas em obras anteriores àquela de Rocha

Pita, e referentes à dominação holandesa em Pernambuco, o clérigo desconsiderava tais

obras frente aos escritos do autor e fidalgo mencionado, afirmando que “nenhum destes

Autores é Cronista Geral  de toda a América Portuguesa; porque a maior parte destas

penas se ocuparam com a história das guerras, que introduziram na Capitania de

                                                                                                                                              
112 Frei Manuel Calado, O Valeroso Lucideno e o triunfo da liberdade ( 1648 ). São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo; Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada, 1987, pp. 47 e 48.
113 Cf. o item “As expectativas de um negócio incerto”, neste Capítulo V – Contextos e Identidades.
114 Cf. José Honório Rodrigues, Historiografia e Bibliografia do Domínio Holandês no Brasil. Rio de
Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1949, p. 93.
115 Sebastião da Rocha Pita, História da América Portuguesa. 3. edição, Bahia: Livraria Progresso
Editora, 1950, p. 7. [ Coleção Estudos Brasileiros, vol. 7 ].
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Pernambuco as armas Holandesas; e tendo algumas delas historiado nossas desgraças,

sempre lhes faltou tempo para darem notícia das nossas vitórias”116. A forma com a qual

o Clérigo indicou a posição adotada por Pita em exaltar a retomada de Recife pelos

colonos, não deixa entrever a posição do mesmo autor quanto à exceção oferecida por

Nassau, ao salvaguardar o governo nassoviano da destruição trazida pelos batavos.

Dessa forma, Rocha Pita indicou em seu primeiro capítulo sobre a dominação

holandesa, que o maior interesse dos flamengos na Colônia era o de conquistar tais

“regiões do Novo Mundo, tão opulento e rico”. Para Pita, não muito diferente do que

Frei Manuel Calado considerara para Pernambuco, a Bahia, no momento da conquista

batava de 1625, achava-se em um estado de entorpecimento pela sua opulência, por isso

existiria uma “incapacidade” para expulsar rapidamente os holandeses da Capitania.

Condenando tal atitude inicial, Pita indicou que os colonos mudaram-na a partir do

momento em que perceberam do que os holandeses eram capazes: pilhar, queimar e

cobiçar as suas posses tomando-as e expulsando aqueles moradores117.

Todos os atos de revolta, entre eles o abandono das fazendas, deixando as fontes

de produtividade destruídas pelos próprios colonos a fim de não permitir o usufruto dos

holandeses, foram relatadas de forma detalhada pelo cronista. Porém, a sujeição e a

miséria dos colonos que seguiram nos 24 anos de dominação holandesa em

Pernambuco, contrastam em Pita com a primeira imagem do Conde Maurício de

Nassau. Palavras como “grandeza de seu nome”, “grande hierarquia de sua família na

Alemanha” e um homem de “pensamentos altos” são utilizadas. E seus atos contrastam

com a atitude usual dos holandeses retratados por Pita, já que os holandeses pilhadores

não agradaram um Nassau “que mais tinha de generoso, que de absoluto”118.

O governo do Conde, na visão de Rocha Pita, havia sido exercido de forma

próspera e heróica, já que na trégua dos dez anos entre Portugal e Flandres, dos quais

quatro foram sob o governo de Nassau, havia crescido na região de Pernambuco as

“fábricas e cabedais”. Com sua partida em 1644, no entanto, faltou aos moradores

“humanidade no trato”, e os males aumentaram. Com a pouca vigilância dos sucessores

de Nassau, diminuiu a infantaria, e os ataques eficientes e vitoriosos dos colonos sob o

                                                
116 Idem, p. 18.
117 Ibid, pp. 137, 139 e 153.
118 Ibid, cf. pp. 173, 175 e 193.
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comando de João Fernandes Vieira puderam ser iniciados. Segue-se no relato de Rocha

Pita, muitos detalhes deste momento até o ano de 1654 e a expulsão dos holandeses119.

Podemos resumir as imagens retratadas por Sebastião da Rocha Pita em duas

principais já mencionadas no decorrer deste item: a questão da riqueza antes do período

de Nassau, tendo seu ápice durante o governo do Conde; e a questão da importante

atuação administrativa do mesmo na Capitania de Pernambuco. Apesar de ter se

aproximado das descrições de Frei Manuel Calado sobre a “opulência entorpecente” da

região nordeste, Rocha Pita não destituiu a imagem de riqueza e prosperidade do

período nassoviano. Todavia, aproximou-se das idéias do Padre Antônio Vieira quando

questionou a utilidade dos descobrimentos auríferos para a prosperidade da Colônia.

O ouro das Minas do Sul foi a pedra-ímã da gente do Brasil, e com tão veemente

atração, que muita parte dos moradores das suas capitanias ( principalmente da Bahia )

correram a buscá-lo, levando os escravos que ocupavam em lavouras, posto que menos

ricas para a ostentação, mais necessárias para a vida, se a ambição dos homens não

trocara quase sempre o mais útil pelo mais vão. Da sua ausência se foi logo

experimentando a falta na carestia dos víveres e mantimentos, por haverem ficado

desertas as fazendas que os produziam (... ). Mas não é este só o dano que padece o

Brasil; outro maior mal lhe ameaça a última ruína, porque comprando as pessoas que

vão para as Minas do Sul, e outras que delas vêm para este fim, por excessivos preços

escravos do gentio da Guiné, que se conduzem da Costa de África, e carecendo de

muitos as fábricas das canas e dos engenhos, se foi diminuindo a cultura do açúcar (...)

Informado deste prejuízo o senhor rei D. Pedro, foi servido mandar proibir o trânsito

dos escravos da Bahia para as Minas (...) Pouco tempo durou esta disposição, porque

prevaleceu a fortuna das minas à sorte dos engenhos...120

As afirmações declaradas por Sebastião da Rocha Pita neste trecho de seu livro a

respeito das transformações e problemas ocasionados com a descoberta do ouro, nos

remete a vários assuntos conhecidos e examinados por nós no decorrer dos capítulos de

nosso estudo. Em outros momentos desta tese, discorremos longamente a respeito do

problema dos preços abusivos dos escravos e da falta dos mesmos nas regiões

açucareiras ao final do século XVII. Também analisamos documentos que descreviam a

carestia de mantimentos em Pernambuco e as políticas aplicadas pelos administradores

coloniais e pela Coroa portuguesa durante certo tempo para tentar solucionar essas

                                                
119 Ibid, pp. 188 a 194.
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questões. Como podemos perceber, Rocha Pita relatou temas pertinentes à época das

primeiras descobertas auríferas mais substanciosas, o que indica que a provável consulta

às fontes e a confessada utilização da memória dos antigos, não deixavam a desejar em

relação a algumas idéias plausíveis sobre o mundo colonial.

Todavia, nos juizos de valor emitidos pelo historiador setecentista, comuns à

época em que Rocha Pita escreveu o seu História da América Portuguesa e presentes

durante muito tempo, é que encontramos a formulação de imagens perpetuadas por

diversos historiadores dos séculos XIX e XX. Essas imagens foram elaboradas mediante

representações que os próprios contemporâneos, de períodos não muito longínquos

àquele em que Sebastião da Rocha Pita viveu, deixaram entrever ou afirmaram

categoricamente em seus escritos. Ao considerarmos os contextos específicos, interesses

pessoais e modos de pensar que influenciaram as mentes daqueles homens, atentamos

para o fato de que as imagens presentes na documentação podem ser vistas como

construções históricas a respeito de diversos temas pertencentes ao mundo colonial.

Porém, certas idéias dos contemporâneos relacionadas aos problemas ocasionados

essencialmente pelo ouro setecentista das Minas Gerais, o qual proporcionou mudanças

nas engrenagens econômicas e alterações nas posições políticas representadas por

ambas as regiões no Império Ultramarino Português, foram utilizadas posteriormente a

fim de defender pressupostos diversos, os quais eram datados de uma época muito

posterior e completamente diversa do que fora a época colonial121.

Durante toda esta pesquisa, a questão da superioridade do poderio econômico e

mercantil de Pernambuco frente ao comércio local de São Paulo não foi por nós

questionada em momento algum, mesmo porque as evidências das fontes nunca

permitiram tal questionamento. Quanto às variadas decisões e atitudes políticas da

metrópole, no que dizia respeito aos diversos graus de interesse demonstrados para com

as regiões coloniais, consideramos, tendo em vista a análise da documentação, que todas

as formas de arrecadação eram importantes para complementar o erário régio, apesar de

algumas despertarem maior empenho por parte dos soberanos.

                                                                                                                                              
120 Sebastião da Rocha Pita, História da América portuguesa. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo; Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada, 1976, p. 232 e 233.
121 Cf. o item “São Paulo e Pernambuco em conjunto” presente no Capítulo I – Os Conceitos e os
Lugares. Por exemplo, podemos citar as idéias da riqueza e da nobreza dos habitantes de Pernambuco em
contraste com a pobreza dos moradores de São Paulo, considerados porém, como os desbravadores do
Brasil, presentes nos já citados textos de estudiosos paulistas e da região nordeste, escritos entre a
República Velha e o anos 1930, tendo em vista as disputas pelo controle da Nação.
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É certo que Rocha Pita não foi o único autor setecentista a ser utilizado nos

estudos sobre o período colonial nos últimos dois séculos. Porém, tomamos a História

da América Portuguesa como um exemplo da referida construção de imagens porque

este autor ainda estava muito próximo à época em que os contemporâneos viveram,

analisaram e retrataram as modificações que o ouro estava trazendo para a economia e a

política coloniais. Nesse sentido, os problemas apontados por Sebastião da Rocha Pita

com relação à atração que as minas exerceram nos colonos - já que elas foram

consideradas pelo autor enquanto a “pedra-ímã da gente do Brasil” - estiveram presentes

em uma carta de Pedro Taques de Almeida, que já ocupara o cargo de “capitão-mor das

vilas de Santos e São Paulo”, para o Governador Geral D. João de Lencastro.

O ano era 1700, mas Pedro Taques afirmou que desde “antigamente” existia um

“Caminho Geral do Sertão pelo qual [ os ‘Paulistas’ ] entravam (...) cortando os vastos e

desertos que medeiam (...) o Rio (...) de São Francisco (...) e passaram para os sertões de

diversas jurisdições, como foram Maranhão, Pernambuco e Bahia”. Muitos daqueles

homens “transportando suas mulheres e famílias mudaram totalmente os seus domicílios

de São Paulo para as beiras do Rio de São Francisco nos quais hoje se acham mais de

cem casais todos Paulistas e alguns deles com cabedais muito grossos”. Para Pedro

Taques, o ouro desde sempre existente em todas aquelas paragens não havia sido

descoberto antes porque “para aqueles homens são as melhores minas matar e cativar

tapuias, [ por isso ] sem fazer mais exames passavam as conquistas”122.

Contudo, a partir das primeiras descobertas auríferas ocorridas naqueles sertões,

graves problemas discutidos na carta em questão começaram a fazer parte do cotidiano

da região. O mais importante, segundo Pedro Taques, estava relacionado a utilização

daquele Caminho Geral de forma desenfreada, “após publicada a fama” do ouro

encontrado. A partir de então “do Rio de Janeiro [ também ] se fez caminho”,

descoberto por Garcia Rodrigues Pais, o filho de Fernão Dias Pais e cunhado de Borba

                                                
122 Carta de Pedro Taques de Almeida, que foi capitão-mor das vilas de Santos e São Paulo para D. João
de Lencastro, respondendo aos informes pedidos sobre o Estado, Sertão, Minas de São Paulo e Quintos
Reais. São Paulo, 20 de março de 1700. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-IX-33 ( fls 460 – 467 ), folha 460.
Devido à “continuada freqüência” com a qual os paulistas utilizavam aquele caminho para atravessar os
“sertões”, o “trânsito” do mesmo foi facilitado e a partir de então vários moradores de São Paulo
decidiram fixar moradia nas proximidades do Rio. Segundo ainda o ex-capitão-mor, a descoberta do ouro
foi mais tarde empreendida pelos mesmos paulistas porque alguns deles fizeram “reparo que muitos dos
ribeiros que passavam o dito caminho tinham as mesmas disposições de outros dos seus distritos de São
Paulo em que se tinha achado ouro (...) de tal sorte que para todos os lados e por entre todos aqueles
matos se acha ouro com maior ou menor rendimento conforme a capacidade dos sítios em que se busca”.
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Gato, “porém menos freqüentado por ser muito escabroso e deserto”123. Estes eram os

dois únicos caminhos conhecidos “em direitura às minas (...) por aquelas partes do Sul”.

Continuava Pedro Taques em seu parecer que “no que toca as partes do Norte é de saber

que logo no mesmo princípio do descobrimento do ouro, atraídos também pela fama

dele (...) os moradores começaram a subir para as minas pelo mesmo caminho” utilizado

pelos paulistas no Rio de São Francisco. Ao final do século XVII já havia “ de todas as

partes (...) caminhos, comunicação e trato para os currais do Rio de São Francisco”124.

Portanto, segundo a carta de Pedro Taques de Almeida, eram quatro os pontos

principais relacionados ao problema da falta de controle régio com relação à extração de

ouro nas terras mais tarde chamadas de “Minas Gerais”. Os dois primeiros estavam

relacionados com “a conveniência dos moradores”, a qual não só era “grande, mas

precisamente necessária”: o comércio das minas com os moradores do Rio de São

Francisco e o do gado do Rio Grande do Sul com a Bahia e Pernambuco125. Ambos os

                                                
123 Idem, folha 460 v. Quando  D. Pedro de Almeida, o Conde de Assumar, assumiu o governo da
Capitania de São Paulo e Minas do Ouro em 1717, sua comitiva realizou a viagem do Rio de Janeiro até a
cidade de São Paulo, e desta para Vila Rica, pelo caminho de Garcia Rodrigues Pais. Após descrever
muitos lamaçais e atolamentos dos cavalos e batelões, o relator da viagem informou que o governador
resolvera prosseguir por certo trecho ainda pela estrada e não por mar, como o resto da comitiva, devido
ao receio “de passar uma paragem (...) que é um tanto perigosa”. Aquela parte da comitiva que seguiu
viagem pelo mar aportou em uma praia onde tinham “ordem de esperar” por D. Pedro de Almeida.
Segundo o mesmo relator, “pelas quatro da tarde chegou Sua Excelência em uma rede bastantemente
mortificado da aspereza do caminho”, o que indica que as condições do “caminho novo” para as minas
pouco haviam se alterado desde as descrições efetuadas por Pedro Taques no ano de 1700. Vide Diário
da Jornada que fez o Excelentíssimo Senhor Dom Pedro desde o Rio de Janeiro até a cidade de São
Paulo e desta até as minas, ano de 1717. Academia de Ciências de Lisboa, “Miscelânea”, t. 1, MSS 382,
n.8. É interessante notar que durante vários momentos da viagem empreendida pelo Conde de Assumar
de Lisboa até o Rio de Janeiro, exitiam muitas pessoas denominadas “enjoados”, as quais não comiam e
ficavam indispostas devido aos males causados pelo balanço do navio em alto mar. D. Pedro de Almeida
raramente padeceu de tais “enfermidades”, e esteve sempre intercedendo, decidindo e participando das
atividades do navio na posição de alto funcionário régio que detinha. Mas, em terra e após percorrer
certos trechos do “caminho novo” do Rio de Janeiro para as minas, ficou aparente em seu semblante a
mudança no ânimo para a viagem após tantas agruras, as quais superaram as difíceis viagens marítimas da
Europa para a América. Conferir na mesma série documental da Academia de Ciências, Relação diária
da viagem que fez para o Rio de Janeiro o Conde de Assumar, D. Pedro de Almeida, 1717.
124 Carta de Pedro Taques de Almeida, que foi capitão-mor das vilas de Santos e São Paulo para D. João
de Lencastro..., op. cit., Biblioteca d’Ajuda, códice 51-IX-36, folha 461. Todos os caminhos levavam ao
Rio São Francisco, tanto aquele que saía de São Paulo como o caminho novo de Garcia Rodrigues Pais,
descoberto a partir do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, existiam ainda “vários (...) caminhos” os quais
as pessoas utilizavam para ir das partes do norte, “Maranhão, Pernambuco e Bahia”, para a região do Rio
de São Francisco, o que ocorria devido “a vastidão dos lugares que se comunicam com os ditos currais”.
A partir de certo ponto, mais exatamente no “arraial de Mathias Cardoso”, os caminhos citados se
reduziam “todos a um só”, que era aquele proveniente de São Paulo que margeava o São Francisco até o
Rio das Velhas, onde, deste caminho antigo dos paulistas, “se apartam outra vez diversos caminhos”.
125 Idem, folha 463. Os outros pontos relacionados aos problemas com o controle da extração e retirada de
ouro sem fiscalização eram respectivamente “a qualidade [ dos ] moradores das minas como dos sertões”,
ou os “Paulistas” - aqueles que nem os “exércitos de Europa” poderiam impedir de fazerem o que
quisessem - e as facilidades e provimento que o curso do Rio São Francisco oferecia aos viajantes. De
acordo com Pedro Taques, esse caminho oferecia “comodidades e facilidades porque em todo ele se
acham águas tão abundantes (...) farinhas em bastante quantidade, carnes de toda a espécie, peixe, frutas,
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pontos citados referiam-se a uma questão central: a da restrição dos caminhos de

entrada e de saída do território aurífero realizados a partir de duas localidades principais

citadas: São Paulo e Rio de Janeiro, além da proibição ao acesso nas várias outras

veredas provenientes das Capitanias do norte, que ao final encontravam-se com aquele

mesmo caminho proveniente de São Paulo, beirando o Rio São Francisco.

Segundo Pedro Taques, era “impossível evitar-se a entrada nas minas” por

diversos motivos que envolviam  “Paulistas mais poderosos” que controlavam inclusive

os guardas denominados para fiscalizar a entrada de gado e de mercadorias pelos

caminhos. Da mesma forma, a existência de comércio entre os moradores das minas e

das outras localidades era “precisamente necessária” porque por aquele caminho do Rio

São Francisco “lhe entram os gados (...) fazendas de todo o gênero, escravos (...)

cavalos (...) farinhas (...) de que se sustenta o grande povo que está nas minas”126. A

solução para os impasses existentes quanto à fiscalização dos caminhos, do comércio e

do ouro das minas seria, na visão do antigo capitão-mor, a de que

parece que os quintos terão menos descaminhos dando Sua Majestade que Deus guarde

Liberdade ( sic ) para se entrar e sair das minas pelos caminhos referidos ou ao menos

por um que seja comum aos moradores do Rio de Janeiro e São Paulo e por outro que só

pode ser o do Rio de São Francisco (...) comum aos moradores dos sertões da Bahia e

Pernambuco, e esta liberdade ou pode ser geral para todos e para tudo, ou coartada com

as condições e limitações que o dito Senhor for servido. E franqueada a dita liberdade

geral ou coartada mandar estabelecer casa dos quintos na paragem que for mais cômoda

                                                                                                                                              
laticínios, cavalos (...) e casas para se recolherem (...) E sobretudo na saída e volta das minas é este
caminho do Rio de São Francisco totalmente melhor do que qualquer outro por mais breve que seja”,
como era o de Garcia Rodrigues Pais advindo do Rio de Janeiro. Cf. folha 464. A respeito desse assunto,
é interessante notar que os contemporâneos consideravam o “caminho novo” vindo do Rio de Janeiro
mais acidentado e difícil, por isso menos aconselhável, mesmo que mais curto. Cláudia Maria das Graças
Chaves, ao contrário, considerou que o “Caminho Novo” possuía “melhores condições” e era mais
vantajoso porque a viagem tinha duração de 45 dias, quando o de São Paulo era percorrido em 60 dias.
Além disso, o “Caminho Velho” de São Paulo era “muito extenso e acidentado”. Como a autora também
informou que o caminho de Garcia Rodrigues Pais foi finalizado pelo mesmo apenas em 1725,
acreditamos que no momento em que foi concluído, suas condições certamente estavam melhores do que
antes, por isso a autora considerou este como sendo mais proveitoso. Vide Cláudia Maria das Graças
Chaves, Perfeitos negociantes – mercadores das minas setecentistas. São Paulo: Annablume, 1999, p. 85.
126 Ibid., cf. folhas 461v, 462v a 463v. Devido à “qualidade das gentes” que freqüentavam os caminhos
para as minas, perguntava-se o ex-capitão-mor: “Como será possível impedí-los? Com preceitos não
obedecem. Com força? A maior não basta. Com indústrias? Não se descobrem eficazes porque qualquer
supera a sua malícia (...) de tudo tire por conseqüencia (...) que tal gente, motivada com tais lucros se não
lhe pode vedar nem proibir um tal caminho (...)  [ tendo ] por conclusão certa que para este caminho do
sertão sempre entrarão para as minas e sairão das minas todos os que quiserem”. Todas as atribuições
destinadas por Pedro Taques às “gentes”, ou aos “Paulistas” muitas vezes citados por ele, que utilizavam
os caminhos - principalmente o do Rio São Francisco - para entrar e sair das minas reforça a construção
da imagem de independência daqueles moradores - agora não só do Planalto, como também do Rio São
Francisco e das Minas Gerais - naquele início do século XVIII. Cf. folha 465.
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nos ditos caminhos com oficiais da fiscalidade (...) mandando por lei expressa que toda

a pessoa ou pessoa que saírem das minas vão a dita casa ou casas fundir, registrar e

quintar todo o ouro que trouxerem (...)sendo obrigados os que entram para as minas a

registrarem na dita casa ou casas de quintos tudo o que levarem127.

A sugestão de registrar “tudo o que levassem” as pessoas para dentro da região

das minas foi considerada por parte do poder régio, o qual instituiu locais específicos

para esse fim, separados das casas de quintos, as quais tratavam somente do ouro. Tais

postos fiscais foram chamados de “registros”, nos quais não somente era necessário

declarar as mercadorias que entravam nas minas como também cobrava-se um imposto

chamado “Direitos de Entrada” sobre todas aquelas mercadorias mencionadas. Nas

primeiras décadas do século XVIII, quando esses postos fiscais foram implantados, “os

principais registros estavam localizados nas estradas que ligavam Minas às demais

capitanias. Os registros situados no interior da [ região mineradora ] ganharam destaque

apenas a partir da segunda metade do século XVIII. (...) Este período corresponde

também (...) ao maior movimento do comércio de produtos internos”128.

A preocupação com o comércio irrestrito entre as Minas Gerais e as localidades

da região nordeste, como Bahia e Pernambuco, preocupava a Coroa de Portugal desde

os primeiros anos do setecentismo. Em 1701, uma ordem régia enviada ao Governador

da Capitania de Pernambuco Dom Fernando Martins Mascarenhas de Lencastro proibia

a comunicação dos sertões daquela Capitania “com as minas de São Paulo”. Dessa

forma, o Rei D. Pedro II determinou, além da interrupção desta “comunicação”

indesejada, que “nem das ditas minas se possam ir buscar gados, ou outros mantimentos

a essa sobredita Capitania de Pernambuco, nem também dela trazerem-se às minas”.

Denúncias, apreensões e punições também foram citadas no documento, tudo com o

intuito de coibir não só o comércio sem controle para as minas, o qual prejudicava a

economia das regiões do nordeste citada, mas o “descaminho” do ouro a partir desse

comércio. Entre 1702 e 1703, existiram diversas ordens relacionadas aos procedimentos

                                                
127 Ibid., folha 465. As casas, ou casa, de quintos propostas por Pedro Taques deveriam ser estabelecidas,
na sua opinião, dentro do já citado arraial de Mathias Cardoso “no qual se ajuntam todos os caminhos
daqueles sertões em um só”. Continuava o antigo funcionário régio que “é moralmente impossível que os
oficiais dos quintos não saibam e tenham notícia de todos e quantas pessoas entrarem e saírem para as
minas e sabendo com efeito que alguém ou alguns entraram ou saíram sem registrarem o que levaram ou
o que trouxeram (...) podem ser por eles obrigados”.
128 Claudia Maria das Graças Chaves, op. cit., pp. 85 e 86. Segundo a autora, os postos fiscais mantinham
informações diárias de suas atividades, descritas em um livro “no qual era anotado todo o movimento de
comerciantes que por eles passavam. Os Fiéis dos registros anotavam o nome do comerciante; do
responsável pela carga – quando aquele que transportava era apenas um encarregado - ; algumas vezes a
procedência e o destino – ou apenas um destes itens -; as mercadorias transportadas e seus respectivos
volume ou unidade; o valor dos impostos pagos no total de cada carregamento; e o dia da passagem”.
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com o ouro que fosse encontrado sem quintar em Pernambuco. Uma delas estipulava

buscas em navios que fossem para o Reino, da mesma forma como era com o tabaco

clandestino também vistoriado nos navios. As notícias sobre um patacho que saíra do

porto de Santos para a Costa da Mina “com quantidade de ouro em pó que (...) em a dita

Costa negociava com um navio inglês escravos e fazendas com o ouro” dera a certeza

de que o procedimento era comum, e que certas atitudes para coibir esta ilegalidade,

como a da vistoria nos navios tal como no caso do tabaco, deveriam ser constantes129.

Segundo Vitorino Magalhães Godinho, até os anos 1680 e 1690, havia apenas

uma “frota do Brasil” a qual era composta “de 70 a 90 navios que chegavam

simultâneamente a Lisboa, vindos de vários portos brasileiros. Em contrapartida, no

século XVIII aparecem ‘as’ frotas do Brasil, em relação com a especialização

econômica das diversas regiões donde provêm”. A frota do Rio de Janeiro, a qual

passava por Santos, trazia ouro, piastras, ou moedas correntes em diversos países, de

Buenos Aires e couro “das colônias espanholas do sul”. A frota da Bahia, com escala

em Pernambuco, trazia açúcar, tabaco e pau-brasil130, não lhe sendo permitido que

trouxesse ouro, por isso a referida vigilância sobre as cargas era constante.

Os documentos produzidos por parte do poder régio e de seu Conselho

Ultramarino trataram somente da questão do desvio de ouro não quintado encontrado na

Capitania de Pernambuco, e do papel que os caminhos que ligavam as minas àquela

localidade possuíam para facilitar as contravenções. Por outro lado, Pedro Taques de

Almeida citou em sua carta ao Governador Geral D. João de Lencastro outra questão

relacionada com a interligação entre a região das minas e as “Capitanias do norte”. Para

                                                
129 Cf. respectivamente, Sobre se comunicar aquela capitania pelos sertões com as minas de São Paulo,
Lisboa 07-02-1701. Registro de Cartas do Conselho Ultramarino, Arquivo Histórico Ultramarino, códice
257, folhas 69 e 69v, Sobre o ouro que se achava na capitania de Pernambuco, Lisboa 03-01-1702.
Registro de Cartas do Conselho Ultramarino, Arquivo Histórico Ultramarino, códice 257, folha 93v,
Sobre ordenar-se que aos mestres das embarcações da capitania de Pernambuco que vão para este Reino
dêem busca na viagem pelo ouro, assim como fazem pelo tabaco, Lisboa 07-05-1703. Registro de cartas
do Conselho Ultramarino, códice 257, folhas 120 e 120v e Sobre o que escreve o ouvidor de Pernambuco
acerca da notícia que teve do patacho português que foi de Santos para a Costa da Mina com quantidade
de ouro em pó, Lisboa 18-05-1703. Registro de cartas do Conselho Ultramarino, Arquivo Histórico
Ultramarino, códice 257, folha 126. Todos os documentos citados encontram-se no LAPEH da UFPE.
130 Vitorino Magalhães Godinho, “Portugal, as frotas do açúcar e as frotas do ouro ( 1670 – 1770 )”. In
Revista de História, São Paulo, volume VII, 1953, p. 82. Ainda segundo Godinho, “as chegadas a Lisboa
de ouro proveniente do Brasil começaram cerca de 1695, adquirindo um movimento muito rápido durante
os dois últimos anos do século e a primeira década do seguinte. De 725 kg. Em 1699 passa-se a 1.785
dois anos depois e a 4.350 em 1703. Um primeiro máximo á atingido em 1712: 14.500 kg. Uma baixa de
50% no ano seguinte é seguida pela subida a cerca de 9.000 kg em 1714 e a 12.400 kg.  Em 1715. Nova
queda nos dois anos seguintes, até atingir 3.000 kg e 1.000 kg sucessivamente, nova subida em 1718 e
1719 ao nível dos 7.500 a 8.000 kg – e todos estes números São largamente ultrapassados por um novo
máximo em 1720: mais de 25.000 kg”. Veremos que as quedas ocasionadas neste primeiro quartel do
século XVIII foram motivo para o envio de petições pedindo a diminuição dos impostos sobre o ouro.
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o ex-capitão-mor, a condição de “pedra-ímã” das minas com relação aos moradores de

localidades de onde provinham os caminhos que levavam ao Rio de São Francisco

poderia fazer com que houvesse o perigo de faltarem “a cultura dos açúcares e mais

lavouras necessárias para a conservação dos povoados (...) e que ultimamente entraram

tantos gados para as minas que faltaram carnes para o sustento dos pobres”. Além disso,

havia a conhecida questão sobre o desvio de escravos das Capitanias de Pernambuco e

Bahia para a mineração, o que deixava as lavouras de cana-de-açúcar sem braços131.

Apesar de apontar tais problemas com relação ao abastecimento de carne e ao

abandono das lavouras de cana, Pedro Taques ofereceu motivos pouco convincentes

para indicar que não era preciso proibir o acesso às minas a partir dos caminhos de São

Paulo, do Rio de Janeiro e das Capitanias do norte ao Rio São Francisco para coibir tais

práticas. Na verdade, para ele, “os senhores das lavouras pouco irão às minas por esse

caminho porque não costumam fazer viagens tão distantes das suas casas. Os escravos

dos engenhos não hão de dividi-los seus senhores antes se tiverem muito ouro só em

fabricar os ditos engenhos (...) e os gados que podem entrar para as minas são dos

confins dos sertões tão distantes das praças que poucos vem a elas”. Dessa forma,

segundo a argumentação de Pedro Taques, a proibição poderia ser realizada a partir da

idéia de que “pessoas de tal e qual qualidade”132 não pudessem entrar nas minas. Quanto

ao comércio de produtos e mantimentos, o já citado registro dos mesmos nas casas dos

quintos era suficiente para solucionar os impasses relacionados à falta de controle do

fisco régio sobre aquela movimentação econômica. Uma movimentação que, na visão

do ex-capitão-mor, não prejudicava a economia de outras regiões, ao contrário do que

muitos funcionários régios, e mais tarde até a própria Coroa, acreditavam.

Todavia, em 1702, no Regimento do Superintendente, Guarda Mor e mais

oficiais das Minas do Ouro de São Paulo, o Rei D. Pedro II estabeleceu no capítulo 14 º

“a forma seguinte (...) porque muitas pessoas da Bahia ou daquele distrito trazem ou

mandam gados para se venderem nas minas, de que se pode seguir os descaminhos dos

meus quintos, porque como o que se vende há troco de ouro em pó, toda aquela quantia

se há de desencaminhar”. Como podemos notar, não importava ao poder régio se o

comércio de gado prejudicaria o abastecimento de outras regiões, ao menos no que dizia

respeito ao Regimento analisado. O que importava para o soberano era impedir que esse

                                                
131 Carta de Pedro Taques de Almeida, que foi capitão-mor das vilas de Santos e São Paulo para D. João
de Lencastro..., op. cit., Biblioteca d’Ajuda, códice 51-IX-36, folha 465v e 466.
132 Idem.
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comércio favorecesse o desvio de ouro não quintado. Contudo, quanto ao envio de

escravos às localidades auríferas, o regimento permitia a sua entrada apenas a partir do

porto do Rio de Janeiro, para que as lavouras de açúcar não sofressem prejuízos.

Novamente, notamos como eram os emolumentos régios que não poderiam ser

prejudicados, já que o açúcar também constituía uma fonte importante de renda133.

Por outro lado, em um parecer emitido por Arthur de Sá e Meneses, respondendo

a uma carta do Governador da Capitania do Rio de Janeiro, em 1703 havia muita falta

de gado “porque a gente cresce muito por causa das minas”, por isso era necessário que

viesse “carne da Nova Colônia [ do Sacramento no Rio Grande do Sul ] em pipas,

remetendo-se nelas o sal para se haver de salgar”134. De qualquer modo, a proibição

decretada desde o ano da promulgação do Regimento para a comunicação das minas de

São Paulo com as Capitanias do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, a não ser com

relação ao envio de gado, era pouco respeitada. Havia notícias sobre diversas pessoas

que “vão para as ditas minas, com comboios consideráveis assim de negros, fazendas

secas e outros gêneros comestíveis”. Mesmo com os “ásperos castigos” aplicados para

que outros “não se atrevam a cometer semelhante delito”135, em 1705 novas notícias

sobre tais irregularidades continuavam a aparecer na documentação, mas agora com a

consideração da necessidade de tal comércio para a continuidade da extração de ouro.

 Desta vez, a proibição alcançara também o gado, e o antigo problema da falta

crônica de alimentos na região mineira agravou-se de tal maneira, que estavam todos

“desanimados (...) causa porque os homens largaram as minas, porque suposto os

primeiros sertanistas se sustentaram só com o milho e o feijão que o sítio produzia,

havia muita quantidade de mel de abelhas, e caça, e frutas agrestes que ajudavam a

sustentar o seu gentio; mas como a gente foi crescendo, diminuiu-se tudo”. Se não

houvesse impedimento para a vinda do gado, “se restituirão os homens aos seus

                                                
133 “Regimento do Superintendente, Guarda Mor e mais oficiais das Minas de ouro de São Paulo –
19/04/1702”. In Apêndice Documental, André João Antonil, Cultura e Opulência do Brasil por suas
drogas e minas 1711, introdução e comentário crítico por Andrée Mansuy. Lisboa: Comissão Nacional
para as comemorações dos descobrimentos portugueses, 2001,  pp. 398 e 399.
134 “Parecer de Arthur de Sá e Meneses sobre uma carta de D. Álvaro da Silveira [ de Albuquerque ],
Lisboa 03/03/1703”. In Apêndice Documental, André João Antonil, Cultura e Opulência do Brasil por
suas drogas e minas, op. cit., p. 441.
135 “Carta para o Governador do Rio de Janeiro Dom Álvaro da Silveira e Albuquerque”. In Documentos
Históricos, Volume XI da série e IX dos documentos da Biblioteca Nacional, op. cit., pp. 314. Segundo o
Governador Geral  Dom Rodrigo da Costa, nesta carta a Dom Álvaro da Silveira, não bastavam “todas as
diligências que tenho feito para evitar esta comunicação”, por isso pedia para que o Governador do Rio de
Janeiro fizesse “nas ditas minas exatas diligências por prender a estes três sujeitos, e a todos os mais de
que se tiver notícias”. Os sujeitos em questão a serem presos eram Joseph Correia, o Alferes João Araújo
da Costa e Estevão Ferreira, os quais estavam sendo denunciados pelo governador geral.
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intentos, descobrindo as grandezas e cabedais que ainda consideramos ocultos e os

matos em si têm” e cessaria a “grande diminuição” que estava sofrendo a Real

Fazenda136. As promessas de um incremento de riquezas citadas nesta carta eram

esperadas desde muito tempo, e constantemente relembradas ao soberano

principalmente neste início do século XVIII, quando, após décadas de infrutíferas

viagens exploradoras, o ouro foi finalmente encontrado em quantidades consideráveis.  

No ano de 1700, indicava D. João de Lencastro, após receber notícias sobre

novas descobertas de minas “nos sertões da Capitania do Espírito Santo”, o comum

desejo “que todas as terras do Brasil se convertessem em ouro para que delas

resultassem grandes aumentos à fazenda” real137. Quando as minas eram encontradas,

geralmente seus descobridores escreviam roteiros e desenhavam mapas indicando sua

localização, o que era comum desde as primeiras décadas do século XVII. No caso

destas novas minas do Espírito Santo não foi diferente, já que o Governador Geral

forneceu todas as indicações para o caminho das mesmas, as quais se encontravam 25

léguas “pouco mais ou menos das mesmas minas donde os Paulistas se acham cavando

ouro”. Para averiguar a existência de outras minas naquela localidade, “donde tem a

nascença dos Rios Pardo, Doce, das Velhas e Verde”, D. João de Lencastro ordenou aos

capitães nomeados que “explorassem nelas tudo quanto se pode achar de minerais (...)

observando (...) tudo o que houvesse fazendo mapas e roteiros com toda a clareza”138.

Contudo, cada vez mais havia uma preocupação constante com a discrição e o

cuidado relacionados a tais indicações dos caminhos que levavam às minas de ouro,

bem como sobre todas as explicações a respeito das riquezas oferecidas pela América

portuguesa. As inquietações não eram infundadas; em 1704 Ambroise Jauffret redigiu

uma informação sobre “todo o Estado do Rio de Janeiro até o Rio da Prata”

encaminhada ao governador de Caiena, na Guiana Francesa. Segundo Andrée Mansuy,

o documento era mais do que um relatório de ordem geográfico-econômica, porque seu

autor descreveu a “história da descoberta das minas de ouro e de prata em São Paulo

(...) e a técnica da sua exploração [ além de ] (...) um projeto de conquista do Rio de

Janeiro e dos principais portos da região sul”, informações complementadas através de

                                                
136 “Carta de Baltazar de Godoy Moreira a D. Pedro II, Minas Gerais 31/07/1705”. In Apêndice
Documental, André João Antonil, Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, op. cit., p. 419.
137 Carta de D. João de Lencastro para Sua Majestade tocante a ter conhecimento que as cabeceiras dos
sertões da Capitania do Espírito Santo, onde novamente se descobriram as minas de ouro, confinam com
as da vila de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia (...) Bahia, 7 de janeiro de 1700. Biblioteca d’Ajuda,
códice 51-IX –33, folhas 456 e 456v.
138 Idem.
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cartas escritas por Jauffret para o mesmo governador. O autor deste relatório chegou da

França ao Rio de Janeiro em 1673 e era sobrinho de um senhor de engenho; após a

morte do tio, instalou-se em São Paulo e por lá ficou vivendo durante mais de trinta

anos. A partir do momento em que as relações entre Portugal e França recrudesceram, e

envolveram também uma questão de limites de terras com a Guiana, Ambroise Jauffret

foi chamado para ir àquela colônia francesa na América enquanto “conselheiro”, devido

aos seus conhecimentos particularmente sobre o “Estado do Brasil”139.

Em meio às considerações de seu relatório, Ambroise Jauffret, que ocupara o

cargo de escrivão da Câmara por cinco anos na vila de São Paulo, afirmou que no início

dos descobrimentos das minas, ainda no século XVII, “os moradores dessas províncias

não [ queriam ] prometer nem consentir mineiros, ocultando e defendendo que ninguém

descobrisse nem declarasse aonde estavam as minas, com pretexto que os muitos

ministros que el Rei lhe mandaria lhes diminuiriam a liberdade com que viviam e

sempre viveram, o que eu ouvi muitas vezes dizer aos velhos defenderem a seus filhos

(...) que tal coisa não fizessem nem consentissem”140. Para Andrée Mansuy, apesar do

“excesso de liberdade” com o qual Jauffret descreveu as atitudes dos paulistas, essa

idéia era compartilhada por pessoas como o Governador Geral D. João de Lencastro.

Em uma carta a D. Pedro II citada pela autora, ele afirmou, sobre os paulistas, que era

suspeitosa a sua fidelidade na pouca obediência com que observam as leis de Vossa

Majestade, e ser gente por sua natureza absoluta (...) e a maior parte dela criminosa e

sobretudo amantíssima da liberdade em que se conservam há tantos anos quanto tem de

criação da mesma vila; e vendo-se hoje com opulência e riqueza que a fortuna lhes

ofereceu no descobrimento das ditas minas, me quero persuadir, sem o menor

                                                
139 Andrée Mansuy, Mémoire Inédit d’Ambroise Jauffret sur le Brésil à l’époque de la découverte des
mines d’or. Coimbra: V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, 1965, pp. 5 a 7. Ambroise
Jauffret nasceu em Marselha no ano de 1655. Na verdade, depois de ter vivido tantos anos no Brasil, o
francês recebeu um “convite expresso” do governador de Caiena para que deixasse a colônia portuguesa.
Sobre sua trajetória após ter deixado o Brasil, sabe-se que em 1709 Jauffret se opôs a uma das principais
autoridades do local, de nome Lefebvre d’Albon, o qual reclamou ao governador em exercício sobre as
características de “homem turbulento” do ex-escrivão de São Paulo, além de ter denunciado as
“crueldades” que Ambroise Jauffret teria cometido esfaqueando sua esposa, um cunhado e um escravo
quando ainda estava no Brasil. Quando já se encontrava em Caiena foi alvo de um escandaloso processo
no qual constava que havia deixado grávida uma de suas escravas, mas a espancara tanto que a fizera
abortar. Não houve punição para este crime apesar da “indignação” geral. Há notícias de sua morte
apenas para o ano de 1715, durante uma viagem de volta à França. Cf. pp. 8 e 9.
140 Idem, pp. 14 e 15.
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escrúpulo, são capazes de apetecer sujeitar-se a qualquer nação estrangeira que (...) os

conserve na liberdade e insolência com que vivem141.

Aproximadamente dois meses após D. João de Lencastro ter enviado esta carta

ao rei D. Pedro II, Pedro Taques de Almeida escreveu suas considerações sobre as

minas de São Paulo para este mesmo Governador. As imagens existentes sobre o caráter

insolente dos “Paulistas” são semelhantes entre os dois documentos, mas Pedro Taques

ofereceu uma alternativa para driblar as dificuldades em fazer aqueles homens

obedecerem as disposições régias, principalmente aquelas relacionadas ao ouro. Para o

ex-capitão-mor, “os Paulistas e homens moradores nos sertões não temem as leis penais

(...) porque destas lhes parece estão livres as suas pessoas nos lugares em que habitam

(...) porém muitos (...) respeitam as honras e fazendas”. Dessa forma, se os paulistas

fossem prejudicados em seus cabedais, por meio de confiscos de bens àqueles que não

quintassem o ouro, as desobediências das leis régias quanto às minas diminuiriam.

Quanto à questão das “honras”, segundo Pedro Taques, aqueles homens eram “tão

amantes delas” que aos seus delitos deveriam “sempre proceder as penas (...) de infâmia

para suas pessoas ou descendência”. Enfim, para sujeitar os moradores da região de São

Paulo bastaria “esta última (...) para os obrigar a obedecerem a mais rigorosa lei”142.

 A partir deste momento crucial, a Coroa deveria tomar atitudes definitivas a fim

de coibir os excessos e o descontrole existentes naquela região, além de aplicar o

cuidado necessário para com o perigo externo diante da cobiça estrangeira sobre as tão

esperadas descobertas auríferas mais substanciosas. Desde o ano de 1706, o francês

René Trouin, mais conhecido como o corsário Duguay-Trouin, tentava interceptar em

Lisboa os carregamentos de ouro provenientes do Brasil143. Sem sucesso nesta

empreitada e levando a cabo os antigos planos de Ambroise Jauffret, Duguay-Trouin e

sua esquadra, como já mencionado, atacaram o Rio de Janeiro em setembro de 1711.

Poucos meses antes, D. João V mandara recolher “um livro que se imprimiu com (...) o

título de cultura e opulência do Brasil”. Este escrito condensou muitas opiniões vigentes

desde algum tempo nos documentos contemporâneos, e versava sobre “as fábricas e

                                                
141 “Carta do Governador D. João de Lencastre ao Rei D. Pedro II, Bahia 07-01-1700”. In Revista do
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, volume V ( 1899 – 1900 ), pp. 294 e 295. Apud, Andrée
Mansuy, Mémoire Inedit d’Ambroise Jauffret, op. cit., p. 15.
142 Carta de Pedro Taques de Almeida, que foi capitão-mor das vilas de Santos e São Paulo para D. João
de Lencastro..., op. cit., Biblioteca d’Ajuda, códice 51-IX-36, folha 466v e 467.
143 Ronald Raminelli, “Duguay-Trouin”. In Ronaldo Vainfas ( direção ), Dicionário do Brasil colonial
( 1500 – 1808 ), op. cit., pp. 194 e 195. Ao longo de sua carreira, o francês “capturou cerca de 300
embarcações de comércio, 20 navios de guerra e tornou-se o mais célebre corsário dos tempos de Luis
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provimentos dos engenhos cultura dos canaviais e benefício dos tabacos se expõem

também muito distintamente todos os caminhos que há para as minas do ouro”. Apesar

de muitas dessas informações já existirem nos documentos produzidos na Colônia e no

Reino desde o início do século XVII, o problema maior estava relacionado com a

publicação das mesmas naquele momento em especial. Segundo o Conselho

Ultramarino, devido àquelas “particularidades e outras matérias de igual importância

que se manifestam no mesmo livro convém muito que se não façam publicar nem façam

chegar a notícia das nações estranhas pelos graves prejuízos que disso podem resultar a

conservação daquele Estado da qual depende em grande parte a deste Reino”144.

Relembremos que o “Anônimo Toscano” que escreveu o livro proibido foi

identificado depois como sendo o padre jesuíta João Antônio Andreoni. Segundo

Andrée Mansuy, André João Antonil, pseudônimo adotado pelo padre para a autoria do

livro, encontra-se  exatamente na linha das preocupações de outros jesuítas que

escreveram na mesma época, tais como o Padre Antônio Vieira, o qual Andreoni

conheceu em Roma e conviveu na Bahia, e o Padre Jorge Benci; poderíamos incluir

entre esses nomes também Frei Antônio do Rosário e o seu Frutas do Brasil145. Antonil

tinha como intuito “valorizar o açúcar” ao qual dedica metade de sua obra, justamente

pelo fato de ter vivido na Bahia. Após as descobertas auríferas das Minas Gerais, “gritos

de alarme” se multiplicaram nas regiões açucareiras, e sendo o jesuíta João Antônio

                                                                                                                                              
XIV (...) Como butim [ pelo ataque ao Rio de Janeiro ] (...) recebeu verdadeira fortuna. Por volta de 1720,
afastou-se da vida no mar e iniciou a redação de suas memórias (...) Faleceu em 1736”.
144 Sobre sua Majestade mandar recolher um livro que se imprimiu com nome suposto, com o título de
cultura e opulência do Brasil. Livro de Consulta Mista, Arquivo Histórico Ultramarino, códice 20, folhas
309 e 309v [ LAPEH – UFPE ].
145 Frei Antônio do Rosário nasceu em 1647 e foi um “obscuro português de boas letras” que entrou na
ordem franciscana do Convento de Olinda em 1689. Não se sabe ao certo a data de sua vinda ao Brasil,
mas em 1671 ainda era noviço do Convento Monte Olivete dos agostinhos descalços em Portugal. As
primieras notícias sobre Frei Antônio na América portuguesa datam de 1686, quando ele estava
catequizando índios na região Nordeste. Em 1701 deixou de ser missionário para ser guardião do
convento capuchinho de Salvador, onde morreu em setembro de 1704, tendo publicado obras literárias
desde 1675 ainda em Lisboa. Ele utilizava o “velho método medieval da pregação alegórica” e serviu-se
da flora brasileira como retórica, porém sem ingenuidade. Cf. Gerald Moser, “Frutas do Brasil – uma obra
ignorada na história dum lugar comum”. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1957.
Em um manuscrito anônimo do século XVIII, a mesma tendência da utilização da retórica religiosa a
partir das frutas pode ser encontrada em alguns trechos no qual o autor descreveu frutas tropicais como a
banana. Após comparar os diversos tipos existentes em África e São Tomé, a que existia no Brasil
apresentava o “miolo (...) mais mole (...) [ e ] tem dentro quando as cortam (...) esculpidas Imagens de
Cristo Senhor Nosso”. Na obra em questão, o autor também tratou dos rios, árvores de frutas e raízes,
todos na mesma encadernação, a qual, devido às suas características, foi considerada como sendo do
século XVIII. Algumas informações a respeito de raízes como a mandioca foram diretamente compiladas
de cronistas quinhentistas como Pero de Magalhães Gandavo. Infelizmente, grande parte do manuscrito
está completamente danificado e com suas folhas em pedaços, o que dificultou uma análise mais
aprofundada a respeito das descrições sobre a natureza da colônia efetuadas ainda no setecentismo. Vide
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Andreoni “uma das altas autoridades eclesiásticas (...) ele mantivera relações estreitas

com os governadores gerais da Capitania (...) [ portanto ] era, pois, muito natural que

conversasse com eles sobre as dificuldades econômicas e sociais que sofria o Brasil, em

particular desde a descoberta de minas de ouro”146. Dessa forma, apesar do livro tratar

sobre assuntos muito conhecidos dos colonos e das autoridades régias que governavam

a América portuguesa, a sua publicação tornava irrestrita aos olhos estrangeiros as

possibilidades que aquela localidade oferecia, e atiçava a cobiça das mesmas nações.

Estas, como pudemos notar a partir das investidas de Duguay-Trouin, já se

concretizavam mesmo sem haver existido o contato com as informações que o jesuíta

disponibilizava em sua obra, devido ao fato de ter sido proibida e confiscada.

Para este momento, interessa-nos a contribuição de Antonil no que diz respeito à

construção de idéias e de imagens a respeito dos prejuízos e conseqüências que as minas

de ouro trouxeram para as lavouras de cana das Capitanias do norte, bem como sobre os

homens que habitavam as paragens mineradoras. Assim, a “fama das minas tão

abundantes do Brasil” havia “convidado” para se dirigirem àquela região “homens de

toda a casta e de todas as partes, uns de cabedal, e outros vadios. Aos de cabedal, que

tiraram muita quantidade dele [ ouro ] nas catas, foi causa de se haverem com altivez e

arrogância, de andarem sempre acompanhados de tropas de espingandeiros de ânimo

pronto para executarem qualquer violência”147. Essa leva considerável de homens que se

dirigiram para as Minas ocasionou o aumento do trabalho nas catas, e como resultado,

segundo Antonil, houve um intenso incremento nos montantes de ouro encontrados.

A partir de então, foram direcionados de várias partes da Colônia para aquela

região “os melhores gêneros de tudo o que se pode desejar”, o que provocou um grande

acréscimo nos preços do comércio, incluindo o dos escravos. Tal acréscimo “foi causa

(...) que os senhores de engenho e os lavradores se achem grandemente empenhados, e

que por falta de negros não possam tratar do açúcar nem do tabaco, como faziam

folgadamente nos tempos passados, que eram as verdadeiras minas do Brasil e de

Portugal”. Diante de tantas modificações econômicas e sociais, e dos prejuízos nas

                                                                                                                                              
Breve Notícia das Principais Árvores de Fruto do Estado do Brasil ( pertencente al Rei de Portugal ).
Academia de Ciências de Lisboa, Série Azul, Ms 333 ² - “manuscrito do século XVIII”.
146 Andrée Mansuy ( introdução e comentário crítico ). In André João Antonil, Cultura e opulência do
Brasil por suas drogas e minas 1711, op. cit, pp. 22 a 28 e pp. 40 e 41.
147 André João Antonil, Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, op. cit., p. 310. Segundo
Antonil, a cobiça constituía um grave mal que o descobrimento do ouro trouxera ao final do século XVII;
devido a tal sentimento “se cometem os maiores sacrilégios” trazendo a vil natureza humana à tona.
Podemos notar como a idéia do castigo divino provocada pelos males da riqueza vinha sendo repetida
desde muito tempo em escritos religiosos, como em Frei Manuel Calado e o seu O Valeroso Lucideno.
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lavouras, Antonil concluiu dizendo que “nem há pessoa prudente que não confesse

haver Deus permitido que se descubra nas Minas tanto ouro para castigar com ele ao

Brasil”, idéia que remete aos sermões proferidos pelo padre Antônio Vieira ainda no

século XVII a respeito da mesma idéia de “castigo divino” advindo com o ouro148.

As considerações existentes não só a respeito dos danos ocasionados à

agricultura pelo ouro, mas principalmente sobre as características dos paulistas ou dos

moradores da região das minas em geral, sofreram um incremento a partir da virada

entre os séculos XVII e XVIII. As imagens sobre os danos provocados pelo advento do

ouro foram pouco modificadas entre os contextos mencionados, ou seja, antes e durante

as descobertas auríferas da minas gerais. Contudo, as imagens sobre os habitantes do

Planalto de Piratininga, os quais se dirigiram em massa para as regiões mineradoras ao

final do seiscentismo, apresentaram alterações extremamente visíveis.

Até as décadas de 1660 e 1670, os governadores gerais e das Capitanias que

eram assoladas pela “Guerra dos Bárbaros”, acentuados por outras dificuldades,

indicavam a “boa vassalagem” demonstrada pelos habitantes de São Paulo ao

auxiliarem com mantimentos e tropas as localidades em perigo. Mas, a partir do

momento em que estes mesmos vassalos de São Paulo passaram a constituir uma

ameaça importante, diante de uma inicial falta de controle sobre a atividade mineradora,

a imagem de seu temperamento difícil e cheio de vícios trazidos pela “liberdade” com a

qual viviam até então “naqueles matos” foram comuns. A estas imagens também foram

associadas as considerações produzidas pela “legenda negra” dos jesuítas ao condenar

os sertanistas e suas expedições de apresamento aos indígenas. Enfim, por um lado, era

o receio de perder uma fonte de riqueza tão almejada desde tempos imemoriais que

alimentava os argumentos utilizados por funcionários régios para alertar a Coroa sobre

os danos que a falta de obediência às deliberações régias na região das minas gerais

poderia ocasionar. Por outro lado, os defensores da agricultura utilizavam não só a idéia

de castigo divino para os efeitos danosos da descoberta de ouro, mas, a partir do século

XVIII, passaram a citar também o caráter dos habitantes daquela localidade para

denegrir ainda mais os efeitos daquele metal valioso para a economia e a sociedade

coloniais, o que poderia colocar em risco a própria posição de conquista portuguesa.

Diante de tantas imagens semelhantes sobre o caráter dos “Paulistas” existentes

em documentos oficiais e em escritos diversos, não podemos deixar de pensar que a

                                                
148 Idem, p. 311. Sobre o assunto, conferir as análises existentes no item “As expectativas de um negócio
incerto”, neste Capítulo V – Contextos e Identidades.
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dificuldade em fazer valer o cumprimento das leis era uma realidade existente na região.

Todavia, essa realidade estava vinculada a um posicionamento que acreditamos existir

em colonos de todas as regiões, estimulados diante de situações que ameaçassem a sua

parte nos lucros das atividades econômicas realizadas por eles, como vimos no caso da

Revolta de Beckman no Maranhão, do Maneta na Bahia e de Filipe dos Santos nas

Minas Gerais. O fato dos escritos dos contemporâneos, a partir da virada entre os

séculos XVII e XVIII enfatizarem o tal caráter dos “paulistas” está vinculado, ao nosso

ver, com a situação proporcionada pelas recentes modificações trazidas pelo ouro.

Todos os “exageros” mencionados por Andrée Mansuy no caso das idéias de

Ambroise Jauffret sobre a “liberdade” com a qual viviam os moradores do Planalto

foram repetidos em diversas obras escritas no decorrer daquele mesmo século XVIII,

como no caso da Cultura e Opulência do Brasil de Antonil e mais tarde da História da

América Portuguesa escrita por Sebastião da Rocha Pita. Este autor em especial estava

muito próximo de um período no qual, segundo Vitorino Magalhães Godinho, depois de

sofrer uma queda brusca no resultado do trabalho com as primeiras minas da região das

“gerais”, a partir de 1720 houve um incremento na produção de ouro com a descoberta

de novos veios149. Até que a mineração não apresentasse este novo fôlego, após a

criação da “Vila Rica de Albuquerque” em julho de 1711 – antes denominada “arraial

das Minas Gerais do Ouro Preto” – os vereadores da Câmara da nova vila preocuparam-

se constantemente com a expedição das “ordens necessárias para se por em arrecadação

(...) os reais quintos”, o que ocasionou reclamações devido à queda nos rendimentos150.

Além disso, apesar dos cuidados e ordens dos vereadores de Vila Rica quanto a

arrecadação régia nas minas, em 1713, o “Desembargador da Relação e Casa do Porto

Ouvidor Geral da Cidade de São Paulo” Doutor Sebastião Galvão Rasquinho emitiu um

“edital  (...) sobre os quintos e descaminhos do ouro em pó”. Após uma devassa sobre o

assunto, o desembargador fora informado de que “ficaram culpados quase todos os

moradores desta cidade seu termo e comarca”, o que certamente incentivava ainda mais

                                                
149 Vitorino Magalhães Godinho, “Portugal, as frotas do açúcar e as frotas do ouro”, op. cit., p. 82
150 “Atas da Câmara Municipal de Vila Rica”. In Anais da Biblioteca Nacional, op. cit., vol. XLIX,
[ Apresentação de Rodolfo Garcia, p. 201 ] e p. 327.  Tendo em vista as medidas tomadas pelos
vereadores de Vila Rica, além dos indícios fornecidos por documentos como a carta de Pedro Taques,
entre outros, devemos atentar para o fato de que partir de 1700 na região das minas, estava cada vez mais
clara e patente a existência de uma solicitação permanente para que houvesse uma administração local
que “pudesse manter a ordem e a justiça, tudo para facilitar a ação fiscal, após fazer face às desordens e à
auto-determinação do grupo mais forte, o dos Emboabas”. Cf. Beatriz Ricardina de Magalhães, “La
société ouroprétaine selon les inventaires ‘post – mortem’ ( 1740 – 1770 )”. Tese de Doutorado
apresentada à Universidade de Paris, 1986, p. 14.
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o conteúdo dos escritos de época sobre o caráter dos moradores da Capitania de São

Paulo e Minas do Ouro. Porém, apesar do “universal castigo” que todos mereciam,
se não podia executar sem grande ruína desta cidade e mais comarcas que Sua

Majestade com tanto desvelo e empenho procura aumentar, considerando juntamente o

paternal amor e  (...) piedade com que o mesmo senhor tem respondido particularmente

a todas estas repúblicas perdoando-lhes os erros e ignorância com que tem faltado à

observância das leis pela falta de justiça com que foram criados (...) de cuja real

clemência devemos esperar o perdão dos descaminhos até a data desta (...) sendo certos

que de hoje em diante não poderão alegar ignorância nesta matéria em a qual se há de

proceder com a maior exatidão e rigor dando-se buscas nas casas e mais partes donde

constar por denunciações manifestas, ou em segredo, que há descaminhos dos quintos151

 

Em 1715, mesmo com a mencionada diminuição no resultado dos trabalhos com

as minas até então encontradas, os vereadores de Vila Rica refizeram os cálculos dos

quintos e impostos a serem pagos pelos moradores da localidade aumentando os

montantes152. Já em 1719, os oficiais da Câmara de São Paulo declararam de forma mais

enfática que “muitos anos há que toleramos o pagamento dos quintos do ouro mais pelo

que temos de obedientes do que pela obrigação que o direito nos ensina, porém agora

que as minas estão acabadas e destruídas desejamos que o dito Senhor [ o Rei D. João

V ] nos alivie deste encargo em satisfação dos serviços que fizemos em as descobrir e

cultivar a custa das vidas de nossos pais e com as despesas de nossas fazendas”153.

Como resposta aos apelos dos vereadores de São Paulo sobre a opressão dos

impostos do ouro, D. João V promulgou no mesmo ano uma lei “desejando evitar a

opressão que experimentam os moradores das minas (...) pela desiguladade e excesso

com que são fintados para a contribuição do computo das arrobas de ouro”. A lei

diminuia a contribuição, mas reforçava as proibições quanto a existência de ouro em pó

fora “dos distritos das mesmas minas”. Esta situação de um retrocesso na posição real

quanto a arrecadação de seus emolumentos sobre o ouro, deveria ter efeito até que dos

                                                
151 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit., volume IV, pp. 54 a 56.
152 “Atas da Câmara Municipal de Vila Rica”. In Anais da Biblioteca Nacional, op. cit., vol. XLIX, pp.
384 a 386. Para os vereadores, deveria haver um acréscimo com relação ao ano anterior de 1714, devido a
maior entrada de gado na região. Dessa forma, esse acréscimo foi dividido entre as freguesias de Nossa
Senhora da Conceição de Antônio Dias, de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, de São Bartolo, de
Nossa Senhora de Nazaré da Cachoeira e Itobira e a de Nossa Senhora da Conceição de Congonhas.
153 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, op. cit., volume IV p. 368.
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“descobrimentos em que se anda pelos sertões (...) se tire algum ouro”, já que “o tempo

mostrará se nos ditos descobrimentos”154 existiam novos e rendosos veios.

Os serviços prestados pelos paulistas no descobrimento e trabalho com as minas

de ouro, reivindicados pelos vereadores da cidade para solicitar a diminuição dos

impostos ao Rei D. João V, já haviam sido enaltecidos pelo Conde de Assumar em seu

discurso de posse do Governo da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro no ano de

1717. Para D. Pedro de Almeida, - após relembrar que “os memoráveis portugueses de

São Paulo ajudaram a abater as cabeças das hidras rebeldes (...) dos Palmares de

Pernambuco” -, aqueles “homens valorosos capazes de qualquer empresa” e que haviam

adquirido ao soberano os “maiores tesouros”, deveriam “com menos avarezas e mais

generosidade aumentar-se os seus erários com mais quintos tão devidos pelas humanas

leis, quanto pelas divinas”. Dessa forma, para o recém empossado governador, “não há

nação, por bárbara que seja, que não respeite, e submissamente não venere aquele que

reconhece por cabeça”, ou seja, “havendo obediência” nasceria “a boa ordem das

repúblicas”, e, por conseqüência, “choverão em número as graças e as honras de Sua

Majestade”155. O Conde de Assumar estava claramente se referindo às muitas notícias

existentes na documentação daquele início do século XVIII sobre os problemas que a

índole dos paulistas estava trazendo principalmente com relação a obediência devida

pelos vassalos à soberania régia, e também aos prejuízos ao erário metropolitano.

                                                
154Idem, pp. 380 a 384. A menção à opressão que sentiam “principalmente os que são mais pobres” por
parte de D. João V na promulgação da referida lei, remete à idéia de que “a riqueza [ da região ] era
acentuadamente concentrada em poucas mãos, [ e ]  a miséria fazia parte da vista cotidiana dos núcleos
urbanos e de áreas rurais”. Cf. Eduardo França Paiva, Escravidão e Universo Cultural na Colônia –
Minas Gerais, 1716 – 1789. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001, p. 26.
155 “Discurso que o Exmo D. Pedro de Almeida Conde de Assumar fez no dia 4 de setembro do ano de
1717 em que tomou posse do governo da cidade de São Paulo assistindo o senado, os Nobres, o povo e
alguns Procuradores das Vilas da sua Comarca”. Apud Laura de Mello e Souza, Norma e Conflito –
Aspectos da História de Minas no século XVIII. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999, pp. 34 a 40.
Segundo a autora, o documento é “dividido em duas partes e uma introdução . Nesta, o conde aborda um
tema caríssimo aos administradores coloniais: o do sacrifício representado pelo abandono da metrópole
(...) Hábil, contrapõe tal sacrifício à honra representada pelo ato de governar vassalos tão heróicos quanto
os paulistas (...). A obediência ao soberano é o tema central da segunda parte (...). Monarcas legítimos, os
portugueses tinham tal legitimidade melhor afirmada devido à extrema brandura e compreensão com que
governavam, perdoando sempre que necessário (...) Sem obediência não há paz nem sossego,
imprescindíveis para que tudo entre nos eixos, sob o ponto de vista da lógica metropolitana: os colonos
trabalhando as minas já descobertas e achando outras, novas; as autoridades cobrando os quintos; o ouro,
‘nervo principal’ do comércio, fluindo para Portugal e pagando as alianças políticas necessárias”. Cf. pp.
32 e 33. Não podemos nos esquecer da constatada certeza, em outro estudo da autora, sobre o fato de que
D. Pedro de Almeida escreveu também o Discurso histórico e político sobre a sublevação que nas Minas
houve no ano de 1720, momento no qual destacou apenas as imagens que denegriam os moradores da
região das minas. Na verdade, e durante vários momentos, indicamos como as circunstâncias
modificavam as falas dos contemporâneos, o que se repetiu no caso entre este discurso de posse proferido
em São Paulo e a defesa do Governador sobre suas atitudes contra Filipe dos Santos.
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No ano seguinte, em 1718, José da Cunha Brochado, membro do Conselho da

Fazenda, emitiu em Lisboa uma consulta sobre o estabelecimento de novas minas recém

descobertas nas regiões compreendidas por Cuiabá, Mato Grosso e Bahia. No

documento, ele discorreu sobre medidas para não serem repetidos os erros cometidos

nas “minas gerais”. A primeira medida versava sobre a “maior circunspecção” no

negócio que envolvia “a permissão geral para trabalhar” nos veios encontrados. Sobre

este assunto,  era necessário “empregar (...) alta prudência” a fim de, ao mesmo tempo,

“melhorar os interesses dos vassalos” e conservar o “repouso de uma paz segura e

proveitosa” na Colônia. A segunda questão apresentada no parecer dizia respeito ao

problema enfrentado “no estabelecimento ou primeira freqüência das minas gerais

[ quando ] se considerou que os gêneros de todo o Estado do Brasil haviam de diminuir

e encarecer, e assim o mostrou a experiência em notória perda do comércio do Reino,

porque o trato comum daqueles gêneros é o que mais solidamente e com maior

segurança utiliza o Reino e o Estado, sendo de maior lucro e de menos sobressalto para

a fazenda de Vossa Magestade”156. Para alguns funcionários régios como Brochado,

mesmo diante do novo fôlego proporcionado principalmente pelas descobertas em

Cuiabá, ainda era a agricultura que ocupava o posto mais seguro da economia colonial.

Além de tais problemas já enfrentados no início do século nas Minas Gerais, era

patente o interesse que as notícias sobre as novas minas iriam provocar aos estrangeiros,

tanto da Inglaterra, quanto da França e até os de Holanda. Para o conselheiro, relembrar

episódios recentes como o do ataque dos franceses no Rio de Janeiro, e alguns nem

tanto, como a “sanguinolenta” expulsão dos holandeses de Pernambuco, bastava para

influenciar a decisão “de tão importante negócio”, como era a da permissão para a

exploração aurífera das novas localidades mencionadas. Assim, segundo o documento,

é verdade que as minas gerais, que já temos descoberto, são poderoso incentivo para

levar ao Brasil alguma das Potências da Europa, e até agora se contiveram todas

deixando-nos desfrutar pacificamente todo o ouro de que vem carregadas as nossas

frotas. Desta dissimulação se pretende inferir que não deve temer-se que a nova abertura

lhes desperte maior inveja. Este fundamento (...) faz o maior peso para a nova permissão

(...) [ já ] que cresce a cobiça do ouro a mesma proporção que ele vai crescendo157.

                                                
156 Parecer que José da Cunha Brochado apresentou numa consulta do Conselho da Fazenda sobre as
novas minas do Brasil, Lisboa 5 de março de 1718. Biblioteca d’Ajuda, códice 51-X-30, folhas 67 a 70v.
157 Idem.
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Ao lado do problema sobre a “inveja” de outros países sobre as notícias de novas

minas descobertas, da mesma forma em que ocorrera nas Minas Gerais, poderia haver

“uma multidão excessiva de homens sem disciplina, sem coação e ainda sem religião

(...) sobre os quais os ministros e governadores confessam que não tem, nem podem

exercitar jurisdição”. Ainda era possível que “alguma proteção estrangeira lhes (...)

inspire uma inteira rebelião com promessas de melhor trato e de melhor uso para suas

riquezas”. Contudo, não havia mais como impedir o acesso àquelas novas minas, já que

lá se encontravam naquele momento cerca de dois mil homens, cuja “cobiça (...) rompe

todas as dificuldadese nenhum há que possa impedir a que não vão buscar ouro”.

Mesmo com tal convicção e com a certeza de que as minas já estavam sendo

devassadas, o conselheiro resolveu pela “justa resolução”, diante de todos os fatos

apontados, de que D. João V deveria “mandar observar com a mais exata diligência (...)

a proibição desta abertura” para “extinguir (...) tanta cobiça coroada”158.

Este documento elaborado em 1718 por um funcionário régio que se encontrava

distante da realidade da América portuguesa, indica que a leitura das idéias e imagens

constantes nas cartas, pareceres e relatórios dos administradores coloniais influenciou

sobremaneira as considerações enviadas a D. João V sobre as novas minas descobertas.

Contudo, notamos que o ponto de vista particular existente sobre a proibição da abertura

das novas minas considerava mais o perigo da perda da colônia aos estrangeiros, do que

as renovadas oportunidades de enriquecimento da Coroa. Seriam estes os ecos das

palavras proferidas por Antônio Vieira desde meio século atrás? Ou estas eram apenas

opiniões de quem temia as conseqüências que a riqueza poderia impingir nos ânimos de

vassalos descontentes com o “pacto entre partes”?

O que podemos afirmar com certeza é o fato de que essas imagens repetidas

constantemente na documentação de época sobre as perigosas características dos

colonos mineradores, advindos em sua maioria da região do Planalto de Piratininga,

foram perpetuadas em documentos posteriores à segunda metade do século XVIII.. Tais

memórias compunham formas de expressar a diversidade da percepção dos colonos

como sendo paulistas, mineiros, baianos ou pernambucanos, a qual indicava a existência

de um “processo de emergência de identidades coletivas”. Dessa forma, no decorrer, e

principalmente ao final, do Antigo Regime português, houve “uma construção de

                                                
158 Ibid.
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territórios ( e da sua conseqüente representação ) dotados de tessituras sociais próprias”

o que estabeleceu “marcos de identidades coletivas no universo luso-americano”159.

Segundo István Jancsó e João Paulo Garrido Pimenta, “a formação do Estado

brasileiro foi um processo de grande complexidade”, o qual “vivido pelo Império em

fase acelerada de dissolução” indicou uma tendência “que tende a romper com a idéia

de já ter existido, nos séculos que antecederam a emancipação política, uma identidade

‘brasileira’ ou mesmo uma ‘consciência nacional dos colonos’ ”. Portanto, “para os

homens que viveram a dissolução do Império português na América, a percepção da

crise não se deu de modo uniforme, com o que das diferentes percepções resultaram

múltiplos projetos políticos”160. Nesse sentido, compreender a especificidades da

percepção dos contemporâneos sobre os acontecimentos vividos por eles é primordial

para identificarmos contruções históricas próprias de seu tempo, as quais, ao serem mal

interpretadas, podem dar margem a elaboração de idéias que  correspondem às

expectativas de interlocutores envolvidos em outros contextos.

Como procuramos mostrar, no princípio e durante boa parte do processo de

colonização, houve uma indistinção entre as diferenciações regionais, devido ao fato de

que tais regiões apresentavam um substrato em comum, relacionado aos interesses

presentes no processo engendrado de maneira geral na América portuguesa. O substrato

em questão visava o sucesso da empresa colonial mediante a aquisição de lucros, tanto

para a Coroa quanto para os súditos. Mas também pudemos notar que nem sempre as

partes estavam de acordo em determinados momentos em que o “pacto” ficava evidente

na solução dos problemas que envolviam a empresa colonial. Foi a partir de uma

complexidade crescente no decorrer do agravamento das discordâncias entre as partes

envolvidas no processo de colonização, que as diferenciações regionais se constituíram.

Assim, a percepção sobre essa complexa construção de caracteres regionais e de

distinção entre os portugueses e os “naturais” presente nos discursos de época não foi

evidente para os contemporâneos. Tempos depois, a ausência dessa mesma percepção

ocasionou a utilização de todas essas imagens por historiadores que, inseridos em um

outro contexto que envolvia as disputas pelo poder na República Velha, alimentaram

                                                
159 István Jancsó e João Paulo G. Pimenta, Peças de um mosaico – ou apontamentos para o estudo da
emergência da identidade nacional brasileira. Coimbra: Separata da Revista de História das Idéias –
Faculdade de Letras, vol. 21, 2000, pp. 398 a 400.
160 Idem, pp. 391 a 397.
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toda uma tradição que interpretou representações enquanto realidade161. Assim, nossa

contribuição para o desvendamento de duas faces do mundo ultramarino português, foi

elaborada no sentido de identificar e analisar os contextos específicos que constituíram

os modos de agir e de pensar daqueles homens do passado, os quais influenciaram

outros homens a construírem suas interpretações sobre a época colonial.

                                                
161 Consideramos que as memórias redigidas no decorrer do século XVIII merecem um estudo a parte. Da
mesma forma, pensamos ser necessária uma análise minuciosa da construção das imagens citadas sobre
São Paulo e Pernambuco essencialmente nos artigos das Revistas dos Institutos Históricos, ao menos
desde a sua fundação até os críticos anos 1930, levando-se em conta os mesmos cuidados referentes aos
contextos e conjunturas próprias e extremamente complexas existentes entre os séculos XIX e XX.



REFLEXÕES FINAIS

“Fez Deus o homem à sua imagem e semelhança, e como já

sabia, que o havia de remir, e julgar, fabricou-o como uma

imagem, e semelhança de um engenho, e na alma lhe infundiu

três potências, como três palitos, e eixos da moenda, para

neles moer os pensamentos, palavras e obras do homem

que criou e remiu para julgar, e moer nele as duas tarefas

da conta que se nos há de pedir

tão apertada, como se vê na moenda de um engenho: a conta

dos pecados que cometemos,

e dos benefícios que recebemos”.

Frei Antônio do Rosário, Frutas do Brasil, 1702, pp. 76 e

77.
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No ano de 1620, uma consulta do Conselho da Fazenda ao Rei Felipe II

deliberava sobre um determinado contrato relacionado aos provimentos “da gente de

mar e guerra da armada e naus da Índia”. Contudo, o conselheiro responsável  escreveu

um desabafo sobre os procedimentos para a mais rápida e eficiente elaboração das

consultas que se referiam à administração das colônias. Segundo ele, o problema mais

grave estava relacionado com a demora em se responder aos pedidos reais, já que,

apesar daquele “correio” referente às naus da Índia ter chegado “de um dia para outro”,

muitas resoluções estiveram em pauta antes daquela em especial. Na verdade, para o

conselheiro, “ocorrem tantas coisas juntas em que por as mãos e o cuidado que o melhor

modo de satisfazer a todas (...) é pedir perdão do que não entendo e do que não posso,

porque de tudo mais (...) se funda em desejo de acertar verdadeiramente”1.

A percepção deste conselheiro sobre a diversidade de acontecimentos e assuntos

que deveriam ser consultados pelos funcionários régios encarregados deste mister, –

infinidade que dificultava tanto uma rápida resolução por parte da Coroa, quanto uma

coerente opinião por parte dos Conselhos – demonstra a complexidade que envolvia o

Império Ultramarino. As várias localidades pertencentes a este mundo colonial

apresentavam tantas variações em seu cotidiano, que era difícil, conforme confessou o

nosso conselheiro amargurado, saber sobre tantos assuntos ao mesmo tempo.

Portanto, o embaraço confessado pelo funcionário régio diante da falha em sua

obrigação de responder as muitas consultas existentes, indica que é necessário uma

elasticidade mais abrangente no que diz respeito à utilização de conceitos elaborados

para se compreender a realidade vivida naquelas localidades . Durante todo o percurso

de nossos estudos, procuramos dialogar com parte da historiografia que discute as

características econômicas da empresa colonial ibérica encetada por Reis e súditos. Tal

discussão está baseada no contraponto entre os chamados “mercado interno” e

“mercado externo” coloniais, os quais reunem as principais atividades existentes na

América portuguesa. Por isso, as imbricações decorrentes da teoria e da metodologia

relacionadas aos estudos ultramarinos, mais especificamente sobre São Paulo e

Pernambuco, foram analisadas nos itens do Capítulo I – Os Conceitos e os Lugares.

                                                
1 “Consulta sobre o contrato que se fez com Manuel Moreno de Chaves (...) dos provimentos da gente de
mar e guerra da armada (...) e naus de Índia, 11-01-1620”. Secretarias Provinciales, libro 1552, Cartas
originales del Rey de Portugal y otras personas sobre diversos negócios à SM el año de 1620, Archivo
General de Simancas.
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Diante dos fatos encontrados, ao analisarmos nos capítulos seguintes uma gama

de documentos tendo em vista a percepção de outras realidades, consideramos o

conceito de “comércio local” ou “a longa distância” como uma alternativa para repensar

as discussões historiográficas existentes. Nesse sentido, segundo as idéias elaboradas

por Karl Polanyi2 e por nós verificadas nas fontes, podemos afirmar que não havia

“mercado” ou “comércio interno” na América portuguesa, já que esta modalidade

econômica está centrada na competição entre os envolvidos. Especialmente no Capítulo

III – Diferenças e Semelhanças demonstramos como tal competição não existia entre as

economias de São Paulo e de Pernambuco, as quais interagiram em vários momentos.

Antes disso, ao analisarmos as características de cada uma das regiões por nós

privilegiadas a fim de evidenciar as suas especificidades, mais precisamente no Capítulo

II – O Trigo e o Açúcar, indicamos a necessidade de se compreender que apesar das

diferenças, essas regiões foram marcadas de forma constante pela complementaridade

durante o processo de colonização do território português na América, devido ao fato de

que elas tinham um mesmo fim em comum: o de promover a obtenção de lucros

concomitante à aquisição de posição social nas hierarquias existentes.

Enfim, consideramos que as correntes historiográficas com as quais dialogamos,

apesar de em um primeiro momento se posicionarem em pólos opostos, apresentam

explicações complementares. Ao enfatizarem a idéia sobre o fato de que é nas

“articulações internas da estrutura colonial” que se percebe “o papel decisivo assumido

pelo mosaico de produções capitalistas”, João Fragoso e Manolo Florentino indicaram

que havia  um “sentido maior” sobre o fim último da empresa colonial, relacionado à

necessidade da “constituição de relações de poder” que ultrapassavam a dependência da

economia colonial sobre as “diversas conjunturas do mercado internacional”3.

Ao mesmo tempo, Fernando Novais indicou a existência de uma “variedade de

formas que o povoamento ia necessariamente assumindo (...) na imensidão do

território”. Para exemplificar “tal espectro”o autor partiu “dos extremos: de um lado o

Nordeste açucareiro” o qual formava “o eixo mesmo da colonização portuguesa (...). No

polo oposto, na periferia do sistema, uma paisagem social como a de São Paulo, com

um povoamento rarefeito, em permanente mobilidade. (...) Podemos, então, entender

como um observador arguto como Roger Bastide pode falar em ‘terra de contrastes’,

                                                
2 Vide Karl Polanyi, A grande transformação – As origens de nossa época. 1 º Edição 1944, Rio de
Janeiro: Editora Campus, 1980, especialmente as páginas 393 e 394.
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para nos caracterizar”. Ao largo do “Antigo Sistema Colonial”, Novais percebeu que

entre os muitos polos opostos existentes nas condições de vida, nas atribuições

econômicas e nas atitudes políticas dos habitantes daquelas localidades, havia “toda

uma imensa gama de situações intermediárias”4 que permitiam nuances e modificações.

Este fator indica que as relações de poder constituíam parte intrínseca do

“exclusivo metropolitano”, já que era a partir das mercês concedidas em forma de

agradecimentos por serviços prestados à Coroa – devido a atuação dos colonos e

funcionários régios na administração ou na economia –, que as possibilidades para a

ascenção social se concretizavam. A análise do que consideramos enquanto “pacto entre

partes” no Capítulo IV -  Intervenções e Conflitos está diretamente vinculada às

negociações presentes no desenrolar do processo colonizador, as quais visavam tanto os

acordos pacíficos nas trocas de favores, quanto as mudanças nas disposições reais, bem

como nas reações dos vassalos, o que dependia das conjunturas existentes.

De forma concomitante, as mudanças ocorridas mais especificamente no âmbito

econômico, no que dizia respeito à preferência entre o açúcar e o ouro ( ou a sua mera

cogitação ) desencadearam discussões durante todo o período aqui estudado,

recrudescidas a partir das descobertas auríferas do final do século XVII. Tal conjuntura

e os seus escritos, analisados de forma cuidadosa no Capítulo V – Contextos e

Identidades, originaram muitas imagens propagadas pelos estudiosos de ambas as

regiões séculos depois, os quais estavam preocupados em estabelecer o momento da

constituição de um “caráter nacional”, formado a partir de várias regionalidades.

Em Peças de um mosaico, István Jancsó e João Paulo Pimenta indicaram que a

análise atenta da documentação sobre o assunto “revela que a instauração do Estado

brasileiro se dá em meio a coexistência, no interior do que fora anteriormente a América

portuguesa, de múltiplas identidades políticas, cada qual expressando trajetórias

coletivas que, reconhecendo-se particulares, balizam alternativas de seu futuro”5. Para

Fernando Novais, a percepção dessa “tomada de conscência – , isto é, os colonos

descobrindo-se como ‘paulistas’, ‘pernambucanos’, ‘mineiros’ etc., para afinal

identificarem-se como ‘brasileiros’ – constitui, evidentemente, o que há de mais

                                                                                                                                              
3 João Fragoso e Manolo Florentino, O Arcaísmo como Projeto – Mercado Atlântico, Sociedade Agrária
e Elite Mercantil no Rio de Janeiro, c. 1790-c.1840. Rio de Janeiro: Diadorim, 1993, pp. 103 e 107.
4 Fernando Antônio Novais, “Condições da Privacidade na Colônia”. In Fernando Antônio Novais
( direção ) História da Vida Privada no Brasil – Cotidiano e vida privada na América portuguesa, t. 1
São Paulo: Companhia das Letras, 1997,cf. pp. 25- 27 [ Volume organizado por Laura de Mello e Souza ]
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importante na história da colônia, porque situa-se no cerne da constituição de nossa

identidade”6. Para nós, a relação contraditória que envolvia a constituição das regiões,

as quais, no período colonial, se assemelhavam por uma mesma finalidade no processo

colonizador, mesmo apresentando profundas diferenças, é o que mais tarde permitirá a

formação das unidades e da consciência sobre as características regionais.

 Enfim, apesar de em um primeiro momento as economias de São Paulo e de

Pernambuco apresentarem-se contrastantes, o moinho – relacionado aqui aos

mantimentos  –  e o engenho  –  caracterizado pelo açúcar  –, mantinham em conjunto

uma lógica integrada da exploração dos recursos da colônia e da busca por ganhos

econômicos. Uma busca efetuada tanto pela Coroa como pelos seus súditos, apesar de

muitas vezes  existirem discordâncias, expressas também nas discussões mencionadas.

Afinal, “moinho” pode ser entendido como “ um engenho para moer cereais”, e o

“engenho” em si possui o significado de “qualquer máquina ou aparato” utilizado nos

“estabelecimentos agrícolas”7. Dessa forma, ambas as maquinárias tinham a mesma

função: transformar o que a natureza oferecia em produtos ou mercadorias lucrativos.

Mas, após as mudanças proporcionadas pela efetivação das descobertas de ouro,

a importância atribuída ao moinho foi lentamente substituída pela da batéia, e o

significado econômico do engenho, pelo do curral, apesar de o açúcar não ter perdido

seu espaço e de o cultivo de mantimentos estar sempre gravitando entre todas essas

atividades. O Império Colonial Português possuía, de fato, essa lógica conflitante que

unia, mas ao mesmo tempo diferenciava, as suas regiões, tendo em vista as diversas

condições econômicas e os muitos contextos históricos presentes, além dos distintos

interesses dos contemporâneos e de um mundo de oportunidades a serem exploradas.

                                                                                                                                              
5 István Jancsó e João Paulo G. Pimenta, Peças de um mosaico, ou apontamentos para o estudo da
emergência da identidade nacional brasileira. Coimbra: Separata da Revista de História das Idéias –
Faculdade de Letras, vol. 21, 2000, p. 392.
6 Fernando Antônio Novais, “Condições de Privacidade na Colônia”, op. cit., p. 23.
7 Cf. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1977, pp. 183 e
320 e Dicionário Houaiss – Sinônimos e Antônimos. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2003, p. 454.



365



FONTES E BIBLIOGRAFIA



365

FONTES MANUSCRITAS

Biblioteca do Palácio d’Ajuda - Lisboa

CÓDICES: 44-XIII-32, 50-V-36, 50-V-39, 51-V-42, 51-V-44, 51-V-49, 51-VI-43,

51-VI-54, 51-VII-15, 51-VIII-42, 51-IX-6, 51-IX-33, 51-IX-45, 51-X-1, 51-X-2, 51-X-5,

51-X-30, 54-IX-15, 54-IX-46.

Academia de Ciências – Lisboa

SÉRIE AZUL:  MSS. 382 – “Miscelânea”   e  MSS. 333².

Archivo General de Simancas – Espanha

 Secretarias Provinciales, LIBROS: 1476,1477, 1478, 1524, 1552,1575.

Arquivo Histórico Municipal de São Paulo – São Paulo / SP

Documentos Avulsos, CAIXAS: 2 e 14.

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – Rio de Janeiro / RJ

REGISTRO de cartas comerciais escritas de Luanda 1698 – 1701, lata 72 –

pasta 8, [ transcrição realizada e cedida por Silvana Godoi ].

Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano – Recife / PE

LIVROS primeiro, segundo, terceiro e quarto de Ordens Reais ( 1655 – 1693 )

Laboratório de Pesquisa e Ensino de História – CFCH / UFPE – Recife / PE

CÓDICES 13, 14, 15, 16, 21,34, 35, 35 B, 40, 41, 44, 44-XIV-4, 46, 51-V-24, 92,

94, 95, 256, 257, 258, 265, 275, 276, 278, 296, 476, 504, 907, 1192.

MAÇO 5, documentos em organização.



366

PAPÉIS avulsos, caixas 1, 3-A, 5, 8, 11, 13, 14, 15.

CHANCELARIA de Felipe II, livros 7 e 32.

CHANCELARIA de Felipe III, livro 5.

Arquivo Público Estadual de Pernambuco – Recife / PE

ORDENS Régias, O.R. 2.

FONTES IMPRESSAS

ANTONIL, André João, Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e Minas

– 1711. Introdução e comentário crítico por Andrée Mansuy Diniz Silva. Lisboa:

Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001.

ANÔNIMO, A Arte de Furtar ( 1652 ). Lisboa: Editorial Estampa, 1970.

“ATAS da Câmara Municipal de Vila Rica”. In Anais da Biblioteca Nacional

Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional, vol. XLIX, 1936, pp. 199-391

ATAS da Câmara Municipal da vila de São Paulo. São Paulo: Prefeitura

Municipal, 1914 -, volumes 1-2, 3-4, 5, 6, anexo ao volume 6 e 7.

AZEVEDO, João Lúcio ( coordenação e notas ), Cartas do Padre Antônio

Vieira. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1925.

BARLAEUS, Gaspar, História dos feitos recentemente praticados durante oito

anos no Brasil e noutras partes sob o governo do ilustríssimo João Maurício Conde de

Nassau, etc ( 1646 ). São Paulo: Edusp, Belo Horizonte: Ed. Itatiaia Limitada, 1974.

BARRIGA, Luís Alvares, “Advertências que de necessidad forçada imposta al

servicio de su Magestad que se consideren em la Recuperación de Pernambuco (...) en

que se deve fundar la conservación del Estado del Brasil la restauración del comércio de

las minas y Guinea (...) y desinfestación de nuestros mares”. In Anais da Biblioteca

Nacional Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional, vol. XIX, 1950.

BENCI, Jorge, Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos

( 1711 ). São Paulo: Editorial Grijalbo, 1977.

BRANDÃO, Ambrósio Fernandes, Diálogos das Grandezas do Brasil – 1618.

São Paulo: Edições Melhoramentos, 1977.

CALADO, Frei Manuel, O Valeroso Lucideno e o triunfo da liberdade ( 1648 ).

São Paulo: Edusp; Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada, 1987.



367

“CONSULTAS do Conselho Ultramarino”, in Documentos Históricos. Rio de

Janeiro: Braggio & Reis, 1928 - e Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Rio

de Janeiro: Tipografia G Leuzinger & Filhos, 1876.

“CORRESPONDÊNCIA do Governador Dom Diogo de Meneses ( 1608 -1612).

In Anais da Biblioteca Nacional Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas da Biblioteca

Nacional, vol. LVII, 1935, pp. 29-81.

“DEPOSIÇÃO de Jerônimo de Mendonça Furtado governador de Pernambuco,

1666”. In Anais da Biblioteca Nacional Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas da Biblioteca

Nacional, vol. LVII, 1935, pp. 111-142.

“DIÁRIO de Henrique Haecxs ( 1645 – 1654 )”. In Anais da Biblioteca

Nacional Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional, vol. LXIX, 1950.

DISCURSO histórico e político sobre a sublevação que nas Minas houve no ano

de 1720. Estudo crítico de Laura de Mello e Souza, Belo Horizonte: Fundação João

Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1994.

DOCUMENTOS Históricos. Rio de Janeiro: Augusto Porto e Cia, vários vols.

DUSSEN, Adriaen Van der, Relatório sobre as Capitanias conquistadas no

Brasil pelos holandeses ( 1639 ) – Suas condições econômicas e sociais. Rio de Janeiro:

Instituto do Açúcar e do Álcool, 1947.

GANDAVO, Pero de Magalhães, Tratado da Terra do Brasil – História da

Província de Santa Cruz ( 1576 ). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo;

Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada, 1980.

“INFORMAÇÃO Geral da Capitania de Pernambuco”. In Anais da Biblioteca

Nacional Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional, vol. XXVIII, 1908.

INVENTÁRIO  de Amador Bueno da Veiga, o Cabo Maior dos Paulistas na

Guerra com os Emboabas, iniciado em 1720. São Paulo: Separata da Revista do

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, volume LXIX, 1971.

INVENTÁRIOS e testamentos, vários volumes. Documentos da Sessão do

Arquivo Histórico Municipal, São Paulo: Prefeitura Municipal.

KNIVET, Anthony, Vária Fortuna e estranhos fados. São Paulo: Editora

Brasiliense, 1947.

LAET, Joannes de, “História ou Anais dos feitos da Companhia integrada das

Indias Ocidentais desde o seu começo até o fim do ano de 1636”. In Anais da Biblioteca

Nacional. Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional, 1912.



368

LIMA, Helder Fernando Parreira de Sousa ( transcrição e notas ), Livro Terceiro

da Fênix Agrence – Animado nos sucessos notáveis acontecidos na Ilha Terceira e

ministros que a regeram até o ano de 1630. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da

Ilha Terceira, 1990.

MORENO, Diogo de Campos, Livro que dá razão ao Estado do Brasil. Edição

comemorativa do V centenário de nascimento de nascimento de Pedro Álvares Cabral [

manuscrito do século XVII, conservado no IHGB, Cartografia atribuída a João Teixeira

Albernaz ], Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1968.

NIEUHOF, Joan, Memorável viagem marítima e terrestre ao Brasil. São Paulo:

Livraria Martins Editora, sd. [ 1O. Edição Holandesa 1682 ]

“O MACHADÃO do Brasil ou diálogo sobre a decadência do Brasil, entre Kees

Jansz Schott, recém chegado daquele país, e Jan Maet, caixeiro de negociante, que ali

também esteve com aquele. Ano do Nosse Senhor de 1647”. In Documentos para a

História Pernambucana ( Época Holandesa ). Recife, vol. I, 1944.

PAULICEAE Lusitana Monumenta Histórica, I volume ( 1494-1600 ).

Publicações do Real Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro [ Edição comemorativa do

IV centenário de fundação da Cidade de São Paulo ] Lisboa, 1956.

PITA, Sebastião da Rocha, História da América Portuguesa ( 1730 ). Bahia:

Livraria Progresso Editora, 1950.

REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo: Prefeitura

Municipal, volumes 1, 2  e 3, 1917.

RELAÇÃO da Aclamação que se fez na Capitania do Rio de Janeiro do Estado

do Brasil, e nas mais do Sul, ao senhor Rei Dom João o IV, por verdadeiro Rei, e

Senhor de seu Reino de Portugal, com a felicíssima restituição, que dele se fez a Sua

Magestade que Deus guarde, etc. – Em Lisboa. Por Jorge Rodrigues, ano 1641, a custa

de Domingos Alves Livreiro.

“REPRESENTAÇÃO do Governador Antônio Luís Gonçalves da Câmara

Coutinho ao Rei sobre o Estado do Brasil 1692”. In Anais da Biblioteca Nacional Rio

de Janeiro: Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional, vol. LVII, 1935, p. 143-153.

ROSÁRIO, Frei Antônio, Frutas do Brasil ( 1702 ). Lisboa: Oficina de Antônio

Pedrozo Gabram [ mandando-a imprimir o Comissário Geral da Cavalaria de

Pernambuco ].

SALVADOR, Frei Vicente do, História do Brasil: 1500 – 1627. São Paulo:

Editora da Universidade de São Paulo, 1982.



369

SÉRGIO, Antônio ( ed. ), Antologia dos economistas portugueses. Lisboa: 1974.

______________ e CIDADE, Hernani [ prefácios e notas ] « Padre Antônio

Vieira – Obras Escolhidas », Vol. X, Sermões I, Lisboa : Livraria Sá da Costa, 1954.

SILVA, J. Gentil da, Stratégie des Affaires à Lisbonne entre 1595 et 1607 –

Lettres marchandes des Rodrigues d’Évora et Veiga. Paris : École Pratique des Hautes

Études, Librairie Armand Colin, 1956.

SOUZA, Gabriel Soares de, Tratado Descritivo do Brasil em 1587. São Paulo:

Companhia Editora Nacional – EDUSP, 1971.

SCHWARTZ, Stuart B. e PÉCORA, Alcir ( organizadores ), O panegírico

fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra ( Bahia, 1676 ). São Paulo:

Companhia das Letras, 2002.

STELLA, Roseli Santaella ( organização ), Sobre a Capitania de São Vicente

Séc. XVI – XVII. São Paulo: Academia Lusíada de Ciências, Letras e Artes, 1999.

TEENSMA, B. N., Brasil Holandês – Dezessete cartas de Vicente Joaquim

Soler 1636 – 1643. Rio de Janeiro: Editora Index, 1999.

“TESTIMÓNIO de una información hecha por el Provincial de la Compañia de

Jesus em el Paraguay Francisco Vasques Trujillo sobre los excessos cometidos por los

portugueses de San Pablo del Brasil en las reduciones de índios, y pueblos de aquella

província – sacado del original que quedó en proceso contra D. Luís Céspedes Xéria –

declarán 7 individuos – La Plata 02 de marzo de 1632”. In Anais do Museu Paulista,

São Paulo: Tomo 2, 1925.

VIEIRA, Antônio, S. J., Cartas. Organização João Lúcio de Azevedo, Coimbra:

Imprensa da Universidade, 1925 – 8, 3 vols.

___________________, “Anua ou Anais da Província do Brasil dos dois anos de

1624 e 1625”. In Anais da Biblioteca Nacional Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas da

Biblioteca Nacional, vol. XIX, 1897, pp. 175-217.

VOCABULÁRIO Português e Latino D. Raphael Bluteau. Coimbra: Colégio das

Artes da Companhia de Jesus, 1712.



370

BIBLIOGRAFIA

ABREU, Capistrano de, Capítulos de História Colonial e os Caminhos Antigos e

o Povoamento do Brasil. Brasília: Editora da UNB, sd.

ABUD, Kátia Maria, “A idéia de São Paulo como formador do Brasil”. In

Antônio Celso Ferreira ( et  allii ), Encontros com a História – Percursos históricos e

historiográficos de São Paulo, São Paulo: Editora da UNESP, 1999.

__________________, O sangue intimorato e as nobilíssimas tradições – a

construção de um símbolo paulista: o bandeirante. São Paulo, Tese de doutorado

apresentada ao Departamento de História da FFLCH / USP, 1985.

ACIOLI, Vera Lúcia Costa, A escrita no Brasil Colônia. 2o edição, Recife:

Fundação Joaquim Nabuco e Editora Massangana, 2003.

_______________________, Negociação e Conflito – Aspectos da

Administração Colonial. Recife: Editora da UFPE, 1997.

ALENCASTRO, Luís Felipe de, O trato dos viventes – Formação do Brasil no

Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

ALGANTI, Leila Mezan, “Famílias e vida doméstica”. In NOVAIS, Fernando

Antônio ( direção ), História da vida privada no Brasil – Cotidiano e vida privada na

América portuguesa, vol. 1, São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

AMED, Fernando José e NEGREIROS, José Labriola de Campos, História dos

tributos no Brasil. São Paulo: SINAFRESP / Nobel, 2000.

AMBIRES, Juarez Donizete, Os jesuítas e a administração dos índios por

particulares em São Paulo, no último quartel do século XVII. Dissertação de Mestrado

apresentada ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da FFLCH / USP, 2000.

ANDRADE, Manuel Correia de, “Gilberto Freyre e o impacto dos anos 30”. In

Revista USP – Dossiê Intérpretes do Brasil, anos 30, São Paulo: USP / CCS, número

38, junho, julho, agosto de 1998.

ARAÚJO, Ricardo Benzaquen, “Ronda Noturna: Narrativa, crítica e verdade em

Capistrano de Abreu”. In Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n.1, 1988.

ARRUDA, José Jobson Andrade, “Exploração Colonial e Capital Mercantil”. In

SZMRECSÁNYI, Tamás ( organizador ), História Econômica do Período Colonial,

São Paulo: Hucitec, 2002.



371

ASSIS, Virgínia Maria Almoedo, Palavra de Rei... Autonomia e Subordinação

da Capitania Hereditária de Pernambuco. Tese de doutorado em História apresentada

ao Programa de Pós Graduação do CFCH, UFPE.

AZEVEDO, Aroldo de, Vilas e Cidades do Brasil Colonial – ensaio de

geografia urbana retrospectiva. São Paulo: Universidade de São Paulo / Faculdade de

Filosofia Letras e Ciências Humanas – Boletim n. 208 / Geografia n.11, 1956.

BELLUZZO, Ana Maria de Moraes, O Brasil dos Viajantes – Imaginário do

Novo Mundo ( volume I ), Rio de Janeiro: Metalivros, 1994.

BERTOLETTI, Esther Caldas Guimarães, “Brasil Colônia: 300 anos de História

em documentos organizados e acessíveis”. In Oceanos - A formação territorial do

Brasil, Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos

portugueses, número 40 – outubro / dezembro 2000.

BICALHO, Maria Fernanda Baptista, A cidade e o império – o Rio de Janeiro

no século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

BLAJ, Ilana, A trama das tensões – O processo de mercantilização de São Paulo

colonial ( 1681 – 1721 ). São Paulo: Humanitas, 2002.

__________, “Agricultores e comerciantes em São Paulo nos inícios do século

XVIII: O processo de sedimentação da elite paulistana”. In Revista Brasileira de

História, Dossiês – Ensino de História: Novos Problemas e Do Império de Portugal ao

Império do Brasil. São Paulo: ANPUH / Humanitas Publicações, vol. 18, n. 36, 1998.

BLOCH, Marc, “Pour une histoire comparée des societés europeénes”. In Revue

de Synthèse Historique, nouvelle série, vol. 20, dec. 1928.

____________, Introdução à História. Lisboa: Publicações Europa-América, sd.

____________, Os Reis Taumaturgos – O caráter sobrenatural do poder régio

França e Inglaterra. São Paulo: Companhia das Letras, 1993  [ 1. edição 1924 ].

BORGES, Vavy Pacheco, “Anos trinta e política: História e Historiografia”. In

Marcos Cezar de Freitas ( org. ) Historiografia Brasileira em Perspectiva São Paulo:

Editora Contexto, 1999.

BOXER, Charles Ralph, A Idade do Ouro do Brasil. São Paulo, 1969.

_____________, The portuguese seaborne empire, 1415 – 1825. Londres, 1969.

_____________, Portuguese society in the tropics: the municipal councils of

Goa, Macao, Bahia and Luanda, 1510 – 1800. Madison: University of

Wisconsin Press, 1965.



372

_____________, Salvador de Sá e a luta pelos Brasil e Angola ( 1602 – 1686 ).

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1973.

______________, A Índia Portuguesa em meados do século XVII. Lisboa:

Edições 70, 1980.

_______________, Os holandeses no Brasil 1624 - 1654. São Paulo:

Companhia Editora Nacional, sd.

BRAUDEL, Fernand, Civilização Material, Economia e Capitalismo / Séculos

XV – XVIII. Volume I, As Estruturas do Cotidiano, e Volume II Os jogos das trocas,

São Paulo: Martins Fontes, respectivamente 1995 e 1998.

_________________, La Mediterranée et le monde mediterraneén à l´époque de

Philippe II. 1. edição 1966, Paris: Armand Colin, 1990.

BURGUIÈRE, André, “Les Annales, 1929 - 1979 – La naissance des Annales”.

In  Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, Armand Colin, n.6, nov. dez. 1979.

BURKE, Peter, A Escola dos Annales 1929 – 1989, A Revolução Francesa da

Historiografia. São Paulo: Editora da UNESP, 1991.

____________, “Abertura: a nova história, seu passado, seu futuro”. In Peter

Burke ( org. )  A escrita da História, São Paulo: Editora da UNESP, 1992 [ 1. ed 1991 ].

____________, “Gilberto Freyre e a nova história”. In Tempo Social; Revista de

Sociologia da USP, São Paulo, vol. 9, outubro de 1997.

CALMON, Pedro, História do Brasil, 3 vols. São Paulo: Companhia Editora

Nacional, 1941.

CANABRAVA, Alice Piffer, O Comércio Português no Rio da Prata ( 1580 –

1640 ). Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada, 1984.

CAPELATO, Maria Helena Rolim, O movimento de 1932 – a causa paulista.

São Paulo: Brasiliense, sd.

CARDOSO, Ciro Flamarion, “As concepções acerca do ‘Sistema Econômico

Mundial’ e do ‘Antigo Sistema Colonial’: A preocupação obsessiva com a ‘extração de

excedente’ ”. In LAPA, José Roberto de Amaral ( org. ), Modos de produção e

realidade brasileira, Petrópolis: Vozes, 1980.

CAROLLO, Denise H. M. de Barros, “Além do Atlântico e do Mediterrâneo –

Atuação de uma rede comercial no século XVIII”. In FURTADO, Junia Ferreira,

Diálogos Oceânicos – Minas Gerais e as novas abordagens para uma história do

Império Ultramarino Português. São Paulo: Humanitas, Belo Horizonte: UFMG, 2001.



373

CHAVES, Cláudia Maria das Graças, Perfeitos negociantes – mercadores das

minas setecentistas. São Paulo: Annablume, 1999.

CORDEIRO, J.P. Leite, São Paulo e a Invasão Holandesa no Brasil.

São Paulo: 1949.

COSTA, Cleonir Xavier de Albuquerque da Graça e, Receita e Despesa do

Estado do Brasil no Período Filipino. Dissertação de Mestrado apresentada ao

Programa de Pós Graduação do CFCH / UFPE, 1985.

CURTO, José C., “Vinho verso Cachaça – A luta Luso-Brasileira pelo comércio

do álcool e de escravos em Luanda, c. 1648  - 1703”. In PANTOJA, Selma e

SARAIVA, José Flávio Sombra (organizadores), Angola e Brasil nas rotas do Atlântico

Sul. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.

DIEHL, Astor Antônio, A Cultura Historiográfica Brasileira – Do IHGB aos

anos 1930. Passo Fundo: Editora Universitária da Universidade de Passo Fundo, 1998.

DOSSE, François, A História em Migalhas – Dos Annales à Nova História.

Campinas: Editora da Unicamp, 1994 [ 1. edição francesa 1987 ].

DUTRA, Francis A., “Centralization vs. Donatarial privilege: Pernambuco 1602

– 1630”. In ALDEN, Dauril, ed. Colonial roots of modern Brazil, Berkerley,1973.

FALCON, Francisco Calazans, “Comércio Colonial e Exclusivo Metropolitano:

Questões Recentes”. In Tamás Szmrecsányi ( org. ), História Econômica do Período

Colonial. São Paulo: Hucitec, 2002.

FARIA, Sheila Siqueira de Castro, A Colônia em Movimento: Fortuna e Família

no Cotidiano Colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

FEBVRE, Lucien, “Febvre, in memoriam de Marc Bloch. Lembranças de uma

Grande História”. In Mota, Carlos Guilherme ( org ) Febvre – História, São Paulo:

Editora Ática, 1978.

FERLINI, Vera Lúcia Amaral, A civilização do açúcar – séculos XVI a XVIII.

São Paulo: Brasiliense, 1984. [ Coleção Tudo é História ].

____________________, Terra, trabalho e poder. São Paulo: Brasiliense, 1988.

FERREIRA, Roquinaldo, “Dinâmica do comércio intracolonial: Geribitas, panos

asiáticos e guerra no tráfico angolano de escravos ( século XVIII )”. In FRAGOSO,

João, BICALHO, Maria Fernanda e GOUVEIA, Maria de Fátima ( organizadores ), O

Antigo Regime nos Trópicos: a Dinâmica Imperial Portuguesa ( séculos XVI – XVIII ),

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.



374

FERRONHA, Antônio Luís Alves, “Angola – A revolta de Luanda de 1667 e a

expulsão do Governador Geral Tristão da Cunha”. In FURTADO, Junia Ferreira,

Diálogos Oceânicos – Minas Gerais e as novas abordagens para uma história do

Império Ultramarino Português. São Paulo: Humanitas, Belo Horizonte: UFMG, 2001.

FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida, Revoltas, fiscalidade e identidade

colonial na América portuguesa: Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, 1640 – 1761.

Tese de doutorado apresentada a FFLCH / USP, 1996.

____________________________________, “O Império em apuros: notas para

o estudo das alterações ultramarinas e das práticas políticas no Império Colonial

Português séculos XVII e XVIII”. In FURTADO, Junia Ferreira ( organizadora ),

Diálogos Oceânicos: Minas Gerais e as novas abordagens para uma história do

Império Ultramarino Português, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001.

FLORENTINO, Manolo, Em costas negras – Uma história do tráfico de

escravos entre a África e o Rio de Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

FRAGOSO, João, Homens de Grossa Aventura – Acumulação e Hierarquia na

Praça Mercantil do Rio de Janeiro 1790 – 1830. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,

1998 [ 2. edição revista ]

______________, e FLORENTINO, Manolo, O arcaísmo como projeto:

mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma sociedade colonial

tardia ( Rio de Janeiro, 1770 – 1840 ). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993.

FRANÇA, Eduardo D’Oliveira, Portugal na época da Restauração. Coleção

Estudos Históricos, São Paulo: Hucitec, 1997.

FRANCO, Francisco de Assis Carvalho, História das Minas de São Paulo –

Administradores Gerais e Provedores ( séculos XVII e XVIII ). São Paulo: Conselho

Estadual de Cultura, sd.

FRENCH, John, “Riqueza, poder e mão de obra numa economia de subsistência:

São Paulo, 1596 - 1625”. In Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, São Paulo:

Arquivo Municipal, janeiro / dezembro de 1982, vol. 195.

FREYRE, Gilberto, Sobrados e Mucambos – Decadência do Patriarcado Rural

e Desenvolvimento do Urbano. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1961.

FURTADO, Celso, Formação Econômica do Brasil. 1. edição 1954, São Paulo:

Companhia Editora Nacional, sd. [ 15. edição ].

FURTADO, Junia Ferreira, Homens de Negócio – A interiorização da

Metrópole e do comércio nas Minas setecentistas. São Paulo: Hucitec, 1999.



375

GODINHO, Vitorino Magalhães, Mito e Mercadoria, Utopia e Prática de

navegar séculos XIII – XVIII. Lisboa: Difusão Editorial Ltda, sd.

____________________________, “Portugal, as frotas do açúcar e as frotas do

ouro ( 1670 – 1770 ). In Revista de História, vol. II, São Paulo: Departamento de

História da USP, 1953, pp. 69-88.

GOUVÊA, Fernando da Cruz, Maurício de Nassau e o Brasil Holandês –

Correspondência com os Estados Gerais. Recife: Editora Universitária da UFPE, Diário

de Pernambuco, 1998.

GREW, Raymond, “The case for Comparing Histories”. In Comparative studies

in society and history, Cambridge: Cambridge University Press, vol. 22, n.4, oct. 1980.

HANSON, Carl A., Economia e sociedade no Portugal Barroco 1668-1703.

Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1986.

HERMANN, Christian et MARCADÈ, Jacques, Les royaumes ibériques au XVII

siècle. Liège: SEDES / SNEL, 2000.

HERMANN, Jacqueline, 1580 – 1600, O sonho da salvação. Coleção Virando

Séculos, SOUZA, Laura de Mello e SCHWARCZ, Lilia Moritz ( coord. ), São Paulo:

Companhia das Letras, 2000.

HESPANHA, Manuel, “A constituição do Império Português. Revisão de alguns

enviesamentos correntes”. In FRAGOSO, João, BICALHO, M. Fernanda e GOUVEIA,

Maria de Fátima ( org. ), O Antigo Regime nos Trópicos: a Dinâmica Imperial

Portuguesa ( séculos XVI – XVIII ), Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

HILDESHEIMER, Françoise, Du siècle d’or au Grand Siècle – L’Etat en

France et en Espagne, XVIe – XVIIe siécle. Paris: Champs Université / Flamarion, 2000

HILL, Arlette Olin and Hill, Boyd H. Jr., “Marc Bloch and Comparative

History”. In Comparative Studies in Society and History, Cambridge University Press,

vol. 85, n.4, oct. 1980.

HOBSBAWN, Eric, e RANGER, Terence, A invenção das tradições. Rio de

Janeiro: Editora Paz e Terra, 1984

HOLANDA, Sérgio Buarque de, Caminhos e Fronteiras. 3. edição, São Paulo:

Companhia das Letras, 1994.

______________________, “Movimentos de população em São Paulo no século

XVIII”. In Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 1, São Paulo: USP, 1996.

HOLANDA, Firmino, Capistrano de Abreu. Fortaleza:Edições Demócrito

Rocha, 2002 [ Coleção Terra Bárbara ].



376

JANCSÓ, István e PIMENTA, João Paulo, Peças de um mosaico – ou

apontamentos para o estudo da emergência da identidade nacional brasileira.

Coimbra: Separata da Revista de História das Idéias, vol. 21, 2000.

JUNIOR, Alfredo Ellis, Capítulos de História Social de São Paulo. São Paulo:

Companhia Editora Nacional, 1944.

___________________, Os primeiros troncos paulistas. Brasília: Companhia

Editora Nacional, 1976.

___________________, Raça de Gigantes – Civilização do Planalto Paulista.

São Paulo: Oficinas da Editorial Helios Limitada – Novíssima Editora, 1926.

____________________, Capítulos de História Psicológica de São Paulo. São

Paulo: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, Boletim LIII, 1945

JUNIOR, Caio Prado, Formação do Brasil Contemporâneo – Colônia. São

Paulo: Brasiliense, 1965 [ 8. edição ].

KERN, Arno Alvarez, “Nas fronteiras do Brasil Meridional: Jesuítas,

Bandeirantes e Guaranis”. In Oceanos - A formação territorial do Brasil, Lisboa:

Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos portugueses, número

40 – out. / dez 2000.

LAGO, Beatriz Correa do ( organização e textos ), Frans Post e o Brasil

Holandês na coleção do Instituto Ricardo Brennand. Recife: Instituto Ricardo

Brennand, 2003.

LAPA, José Roberto do Amaral, A Bahia e a Carreira da Índia, edição “fac

similada”, São Paulo: Editora Hucitec; Campinas: Editora da UNICAMP, 2000.

_________________, Economia Colonial. São Paulo: Editora Perspectiva, 1973.

_________________, O Antigo Sistema Colonial. São Paulo: Brasiliense, 1972.

LEITE, José Roberto Teixeira, A pintura no Brasil Holandês. Rio de Janeiro:

Edições GRD, 1967.

LINHARES, Maria Yedda Leite, “Pecuária, alimentos e sistemas agrários no

Brasil ( Séculos XVII e  XVIII )”. In Tempo – Revista do Departamento de História da

UFF, Rio de Janeiro: Relume-Dumará.

MACHADO, Alcântara, Vida e Morte do Bandeirante. 1. ed. 1929, São Paulo:

Editora da Universidade de São Paulo; Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada, 1980.

MAGALHÃES, Beatriz Ricardina de, La société ouroprétaine selon les

inventaires ‘post-mortem’ ( 1740 – 1770 ). Tese de doutoramento apresentada à

Universidade de Paris, 1986.



377

MANSUY, Andrée, Mémoire Inédit d’Ambroise Jauffret sur le Brésil à l’époque

de la découverte des mines d’or ( 1704 ). Coimbra: 1965.

MARANHO, Milena Fernandes, A Opulência Relativizada – significados

econômicos e sociais dos níveis de vida dos habitantes da região do Planalto de

Piratininga ( 1648 – 1682 ). Campinas: Dissertação de Mestrado apresentada ao

Departamento de História do IFCH / UNICAMP, 2000.

___________________________, Vivendas Paulistas: Padrões econômicos e

sociais de vida em São Paulo de meados do século XVII ( 1648 – 1658 ). Monografia

premiada no IX Concurso de Monografias ( 1998 ) de alunos do Instituto de Filosofia e

Ciências Humanas – UNICAMP, Campinas: Setor de Publicações, 2003.

MARQUESE, Rafael de Bivar, Administração & Escravidão – Idéias sobre a

gestão da agricultura escravista brasileira. São Paulo: Hucitec, 1999.

__________________________,  Feitores do corpo, missionários da mente –

História das idéias da administração de escravos nas Américas, séculos XVII – XIX.

São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

MATTOS, Ilmar Rohloff de, O Tempo Saquarema. São Paulo: Editora Hucitec.

MAURO, Frédéric ( coord. ), Nova História da Expansão Portuguesa – O

Império Luso Brasileiro ( 1620 – 1750 ). Lisboa: Editorial Estampa, 1991.

______________, Portugal, o Brasil e o Atlântico ( 1570 – 1670 ). Lisboa:

Editorial Estampa, 1989.

MCMICHAEL, Philip, “Incorporating comparison within a world-historical

perspective: na alternative comparative method”. In American Sociological Review:

Volume 55, number 3, june 1990.

MELLO, Evaldo Cabral, Rubro Veio: o Imaginário da Restauração

pernambucana. 1. edição 1985, Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.

_______________________, Um imenso Portugal: História e Historiografia.

São Paulo: Editora 34, 2002.

_____________________, A Fronda dos Mazombos – Nobres contra Mascates,

Pernambuco 1666 – 1715. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

___________________, Olinda Restaurada – Guerra e Açúcar no Nordeste

1630 / 1654. São Paulo: Editora da USP, 1975.

___________________, O Negócio do Brasil – Portugal, os países Baixos e o

Nordeste ( 1641 – 1669 ). Rio de Janeiro: Topbooks, 1998.



378

___________________, “Os Holandeses no Brasil”. In Paulo Herkennhoff, (

org. ), O Brasil e os Holandeses 1630 – 1654, Rio de Janeiro: Sextante Artes, 1999.

________________, “Açúcar”. In A Construção do Brasil 1500 – 1825. Lisboa:

Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000.

MELLO, José Antônio Gonçalves de, Tempo dos Flamengos – Influência da

ocupação holandesa na vida e na cultura do norte do Brasil. [ 1. edição 1947 ] Rio de

Janeiro: Topbooks, 2001.

________________________________, João Fernandes Vieira. Mestre-de-

Campo do Terço de Infantaria de Pernambuco. Lisboa: Comissão Nacional para as

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000 [ 1. edição portugesa ].

__________________,“Companhia das Índias Ocidentais”. In HERKENHOFF,

Paulo, O Brasil e os Holandeses 1630-1654. São Paulo: Sextante, 1999.

MESGRAVIS, Laima, “Os aspectos estamentais da Estrutura Social do Brasil

Colônia. In Estudos Econômicos, n. 13, 1983.

MILLER, Joseph C., “A economia política do tráfico angolano de escravos no

século XVIII”. In PANTOJA, Selma e SARAIVA, José Flávio Sombra (organizadores),

Angola e Brasil nas rotas do Atlântico Sul. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.

MONTEIRO, John Manuel, Negros da Terra – Índios e Bandeirantes nas

origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

_____________________, “Caçando com gato – raça, mestiçagem e identidade

paulista na obra de Alfredo Ellis Junior”. In Novos Estudos – Cebrap, São Paulo:

CEBRAP, n. 38, março de 1994.

______________________, “Manuel de Borba Gato”. In Cadernos Paulistas –

História e Personagens, São Paulo: Editora Senac e Imprensa Oficial do Estado, 2002.

MONTEIRO, Nuno Gonçalo, “Trajetórias sociais e governo das conquistas:

Notas preliminares sobre os vice-reis e governadores-gerais do Brasil e da Índia nos

séculos XVII e XVIII”. In FRAGOSO, João, BICALHO, M. Fernanda e GOUVEIA,

Maria de Fátima ( org. ), O Antigo Regime nos Trópicos: a Dinâmica Imperial

Portuguesa ( séculos XVI – XVIII ), Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

_______________________, “A consolidação da dinastia de Bragança e o

apogeu do Portugal Barroco: Centros de poder e trajetórias sociais ( 1668 – 1750 ). In

TENGARRINHA, José ( org. ), História de Portugal, São Paulo: Ed. UNESP, sd.

MONTEIRO, Rodrigo Bentes, O Rei no Espelho – A Monarquia portuguesa e a

colonização da América 1640 – 1720. São Paulo: Hucitec, 2002.



379

NEME, Mário, Formas políticas no Brasil Holandês. São Paulo: Difusão

Européia do Livro, Editora da Universidade de São Paulo, 1971.

NETCHER, Petrus Marinus, Os holandeses no Brasil – Notícia Histórica dos

Países Baixos e do Brasil no século XVII. São Paulo: Editora Nacional, 1942.

NOVAIS, Fernando Antônio, Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema

Colonial ( 1777 – 1808 ). São Paulo: Editora Hucitec, 1979.

________________________, “Condições de privacidade na colônia”. In

Fernando Antônio Novais ( direção ), História da vida privada no Brasil – Cotidiano e

vida privada na América portuguesa, vol. 1, São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

_________________________, Aproximações – Estudos de História e

Historiografia. São Paulo: Cosacnaify, 2005.

PAIM, Antônio, “Oliveira Vianna de corpo inteiro”. In Oliveira Vianna,

Populações Meridionais do Brasil – Populações rurais do centro-sul. Niterói: Editora

da Universidade Federal Fluminense, 1987 [ 7. edição ], texto de capa.

PAIVA, Eduardo França, Escravidão e Universo Cultural na Colônia – Minas

Gerais, 1716 – 1789. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001.

PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia, As muitas faces da história – Nove

entrevistas. São Paulo: Editora da UNESP, 2000.

PÉCORA, Alcir, Teatro do Sacramento – A unidade teológico-retórico-política

dos sermões de Antônio Vieira. São Paulo: Edusp, Editora da UNICAMP, 1994.

POLANYI, Karl, A Grande Transformação – As origens de nossa época. Rio de

Janeiro: Editora Campus Ltda, 1980.

PUNTONI, Pedro, A Mísera Sorte – a escravidão africana no Brasil holandês e

as guerras do tráfico no Atlântico Sul, 1621- 1648. São Paulo: Hucitec, 1999.

_______________, Guerras do Brasil ( 1504 – 1654 ) – Ataques e invasões

durante o Brasil-Colônia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1992.

_______________, A Guerra dos Bárbaros – povos indígenas e a colonização

do sertão nordeste do Brasil, 1650 – 1720. São Paulo: Hucitec, 2002.

QUEIROZ, Suely Robles Reis de, “Algumas notas sobre a lavoura do açúcar em

São Paulo no período colonial”. In AMP, 21, 1967.

RAMOS, Fábio Pestana, No tempo das especiarias – O império da pimenta e do

açúcar. São Paulo: Editora Contexto, 2004.



380

REIS, Nestor Goulart, “As principais cidades e vilas do Brasil – importância da

vida urbana colonial”. In Oceanos – A construção do Brasil Urbano, Lisboa: Comissão

Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos portugueses, n. 41 – jan/mar2000.

REVIGLIO, Laura, “Frans Post – O primeiro paisagista do Brasil”. In Revista do

Instituto de Estudos Brasileiros, n. 13 – Separata, 1972.

RIBEIRO, Maria Conceição Martins, “Fontes primárias para a história das

povoações paulistas”. In Seminário de estudos das fontes primárias para a história de

São Paulo no século XVI, São Paulo: 1948.

RIBEMBOIM, José A., Senhores de engenho judeus em Pernambuco colonial

1542 – 1654. 6o edição, Recife: 20-20 Comunicação e Editora, 2002.

RIETBERGEN, P. J. A. N., A short story of the Netherlands – from prehistory to

the present day. 1 º Edição 1992, Amersfoort: Bekking Publishers, sd.

RODRIGUES, José Honório,“Explicação”. In João Capistrano de Abreu,

Capítulos de História Colonial, Brasília: Editora da UNB.

ROMEIRO, Adriana, Um visionário na Corte de D. João V, revolta e

milenarismo nas Minas Gerais. Tese de Doutoramento apresentada ao Departamento de

História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de

Campinas – UNICAMP, Campinas: 1996.

RUETBERGEN, P. J. A. N., A short history of the Netherlands from prehistory

to the present day. 1. edição 1992, Amsterdam: Bekking Publishers Amersfoort, 1995.

RUSSELL-WOOD, A. J. R, “Fronteiras no Brasil Colonial”. In Oceanos – A

formação territorial do Brasil, Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos

Descobrimentos portugueses, número 40 – outubro / dezembro 2000.

SALDANHA, Antônio Vasconcelos de, As capitanias do Brasil: Antecedentes,

desenvolvimento e extinção de um fenômeno atlântico. 2 º Edição 1992, Lisboa:

Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobeimentos Portugueses, 2001.

SILVA, Maria Beatriz Nizza da, “A saga dos sertanistas”. In Oceanos - A

formação territorial do Brasil, Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos

Descobrimentos portugueses, número 40 – outubro / dezembro 2000.

____________________, "Pobreza feminina no Brasil colonial". Revista de

Ciências Históricas: Universidade Portucalense, vol. XI, 1996.

____________________, “História do Brasil Colonial: Inovações e Modismos”.

In Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica ( SBPH ). Florianópolis, 1993.



381

SILVA, Janice Theodoro da, São Paulo 1554 – 1880: Discurso ideológico e

organizaqção espacial. São Paulo: Editora Moderna, 1984.

SILVA, Leonardo Dantas, “Para entender o Brasil Holandês”. In Continente

Documento. Recife: Companhia Editora de Pernambuco, ano 1, n. 1, 2002.

_____________________, “O Brasil Nassoviano”. In HERKENHOFF, Paulo, O

Brasil e os Holandeses 1630-1654. São Paulo: Sextante, 1999.

SILVEIRA, Luís ( organizador ), Cartas de Capistrano e Abreu a Lino de

Assunção. Lisboa, 1946.

SCHAMA, Simon. O desconforto da riqueza, a cultura holandesa na Época de

ouro. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

SCHWARCZ, Lilia Moritz, O Espetáculo das Raças – cientistas, instituições e

questão racial no Brasil ( 1870 – 1930 ). São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

SOUZA, Laura de Mello e, e BICALHO, Maria Fernanda, 1680 – 1720 o

império deste mundo. Col. Virando Séculos, São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

______________________, Desclassificados do ouro – A Pobreza Mineira no

Século XVIII. 2. edição, Rio de Janeiro: Editora Graal, 1986.

______________________, “Vícios, Virtudes e sentimento regional: São Paulo,

da lenda negra à lenda áurea”, São Paulo: FFLCH / USP. [ exemplar mimeografado ]

______________________, “A conjuntura crítica no mundo luso-brasileiro de

inícios do século XVIII”, São Paulo: FFLCH / USP [ exemplar mimeografado ]. Este

texto constitui o Capítulo II de O Sol e a Sombra – política e administração no Império

Português do século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, no prelo.

______________________, Norma e conflito – Aspectos da história de minas

no século XVIII. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.

_______________________, “Formas provisórias de existência: a vida cotidiana

nos caminhos, nas fronteiras e nas fortificações”. In NOVAIS, Fernando Antônio (

direção ), História da vida privada no Brasil – Cotidiano e vida privada na América

portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

STELLA, Roseli Santaella, O domínio espanhol no Brasil durante a monarquia

dos Felipes 1580 – 1640. São Paulo: UNIBERO, 2000.

SCHWARTZ, Stuart B., Segredos Internos – Engenhos e escravos na sociedade

colonial. 1. edição 1985, São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

___________________, “Depois da dependência: caminhos novos da

historiografia brasileira”. In Da América Portuguesa ao Brasil, Lisboa: Difel, 2003



382

TAUNAY, Afonso de E., S. Paulo no século XVI – história da villa

piratiningana. São Paulo: Tours E. Arrault & Cia, 1921.

WEHLING Arno, De Varnhagen a Capistrano – Historicismo e Cientificismo

na constituição do conhecimento histórico. Tese apresentada ao concurso de professor

titular de Metodologia da História / IFCS – UFRJ.

WÄTTJEN, Hermann, O domínio colonial holandês no Brasil – Um capítulo de

história colonial do século XVII. São Paulo: Companhia Editora Nacional, sd.

WESSELING, Henk, “História de Além-Mar”. In Peter Burke ( org. ) A Escrita

da História  – novas perspectivas, São Paulo: Editora da Unesp, 1992.

VENÂNCIO, Renato Pinto, “Comércio e Fronteira em Minas Gerais colonial”.

In FURTADO, Junia Ferreira ( organizadora ), Diálogos Oceânicos: Minas Gerais e as

novas abordagens para uma história do Império Ultramarino Português, Belo

Horizonte: Editora UFMG, 2001.

VERGER, Pierre, Flux et Reflux de la traite des nègres entre le Golfe de Benin

et Bahia de todos os Santos du XVIIe au XIXe siècle. École Pratique des Hautes Études

– Sorbonne, VI Séction: Sciences Économiques et Sociales, Paris: Mouton & Co, 1968

VIANNA, Helio, Capistrano de Abreu – ensaio bibliográfico. Ministério da

Educação e Cultura – Serviço de Documentação, 1953.

VIANNA, Oliveira, Populações Meridionais do Brasil – Populações rurais do

centro-sul. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 1987 [ 7. edição ].

VIEIRA, Alberto, “Da Madeira ao Brasil: um percurso de ida e volta”. In A

Madeira e o Brasil – colectânea de estudos, Região Autônoma da Madeira: Secretaria

Regional do Turismo e cultura, Centro de estudos de História do Atlântico, 2004.

ZEMELLA, Mafalda, O abastecimento da Capitania das Minas Gerais no

século XVII. 2 º Edição, São Paulo: Hucitec e Edusp, 1990.

Obras de referência

ACABAYA, Marlene Milan ( coord. ), Equipamentos, usos e costumes da casa

brasileira – Fichário Ernani Silva Bruno. Cinco volumes ( Alimentação, Construção,

Costumes, Equipamentos e Objetos ). São Paulo: Museu da Casa Brasileira, 2000.

AMARAL, Antônio Barreto do, Dicionário de História de São Paulo. São

Paulo: Coleção Paulística, 1980.



383

BOSCHI, Caio C., Roteiro-sumário dos arquivos portugueses de interesse para

o pesquisador de História do Brasil, 1986.

FERREIRA, Carlos Alberto, Inventário dos manuscritos da Biblioteca d’Ajuda

referentes à América do Sul. Universidade de Coimbra, 1946.

FRANCO, Francisco de Assis Carvalho, Dicionário de Bandeirantes e

Sertanistas do Brasil. São Paulo: Comissão do IV Centenário de São Paulo, 1954.

GUIA de Fontes Portuguesas para a História da América Latina. Lisboa:

Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Comissão Nacional para as

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Imprensa Nacional, 1997.

JANKSÓ, Istvan ( orientador ), Cronologia de História do Brasil Colonial

( 1500 – 1831 ). São Paulo: Departamento de História da USP, 1994.

RODRIGUES, José Honório, História da História do Brasil – Historiografia

Colonial. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979.

_______________________, Historiografia e Bibliografia do Domínio

Holandês no Brasil. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1949.

SERRÃO, Joel ( org. ), Dicionário de História de Portugal. Porto, sd.

VAINFAS, Ronaldo ( direção ), Dicionário do Brasil Colonial ( 1500 – 1808 ).

Rio de Janeiro: Objetiva, 2000.

VELOSO, Julio Caio, Manuscritos da Academia de Ciências de Lisboa relativos

ao Brasil. Série Azul, 2 º Parte, exemplar mimeografado.



384


	O Moinho e o Engenho. São Paulo e Pernambuco em diferentes contextos e atribuições no Império Colonial Português (1580-1720)
	APRESENTAÇÃO
	SUMÁRIO
	Prólogo
	Introdução
	RESUMO
	ABSTRACT
	CAPÍTULO I
	CAPÍTULO II
	CAPÍTULO III
	CAPÍTULO IV
	CAPÍTULO V
	REFLEXÕES FINAIS
	FONTES E BIBLIOGRAFIA

