
Trabalho na colônia 

Ciro Cardoso 

Cap. 2 - Linhares 



Paradigma até os anos 1960 

• Escravidão negra, latifúndio e monocultura 

• Possuir ou não terras e escravos 

 classificava ou desclassificava as pessoas 

• Dicotomia entre senhores e escravos 

 restante: mendicantes e vadios 

 grupo de não escravos é populoso 

• Visão esquemática e reducionista  

   ligada aos ciclos 

• Fruto da limitação de fontes:  

  viajantes e documentos oficiais 



Críticas 
• Minimiza a importância de outras relações de 

produção distintas da escravidão africana 

 não escravistas  familiar  e para o mercado 

 mão-de-obra livre e indígena  

• “obsessão plantacionista” perspectiva simplista 
da dominância dos interesses metropolitanos e 
do grupos dominantes 

• Inexpressiva presença de negros na pecuária 

 difusão ampla pela economia: até qualificados 

• Crescimento da pós-graduação 

  estudos monográficos regionais 



Índios catequizados  

“O Papa Paulo III ratificava, em 1537, através da Bula Veritas 

Ipsa, aquilo que ninguém mais poderia contestar ou duvidar: os 

autóctones eram reconhecidamente humanos e semelhantes 

aos europeus, capazes de fé cristã e, como tais, senhores de 

seus bens e de sua liberdade, mesmo quando ainda não 

convertidos, podendo, portanto, responder legalmente por seus 

atos.” 

• Trabalho com pagamento aos índios e por prazo fixo 

(1595-96) 

• Preguiça anticivilizatória: Serafim Leite  

• Antropofagia  escravização pela guerra 



Propriedade da terra: classifica? 
• Acesso a terra era fundamental 

 principal meio de produção 

• Grandes áreas sem valor e proprietários pobres 
   fronteira aberta: terra ganha valor lentamente 

• Dificuldade de restringir o acesso a terra 
 até escravos cultivavam para si: brecha camponesa 

• Posse de escravos ≈ riqueza - terra 
 existência de pequenos escravistas 

 grande difusão da escravidão: mercado interno 

 campesinato: não escravistas 

 pecuária: com grande número de escravos 

 Amazônia ≈ América espanhola: missões, resgate e 
repartimento 



Fatores explicativos do Trabalho 

• Forças produtivas 

 demografia: indígenas - dispersão e epidemias 

mestiçagem e tráfico africano 

 abundância de terras (Wakefield) trabalho 

compulsório 

 técnicas primitivas  produtividade 

• Mercantilismo: exclusivo metropolitano 

 tributação opressiva e coação estatal 

• Relações de produção 

 apropriação dos recursos naturais e estratificação 

sócio-étnica 



Escravidão 
• Escravo é uma coisa? 

 propriedade de outro homem:  vontade subordinada 

 coerção extra-econômica 

 relação hereditária: doar, legar, alugar, emprestar, confiscar e 
hipotecar  - sem pecúlio 

• Escravos proprietários de outros escravos 

• Autonomia escrava: brecha camponesa 

• Família escrava fundamental  
 uma relação de sustentação do regime escravista 

• Distinções: boçais X ladinos, entre nações 

• Escravos qualificados e letrados: minoria 
 malês na Bahia escrita em árabe e até maquinista/fabricante 

• Alforrias, fugas, revoltas, quilombos, crimes, suicídio etc. 

• Não se anula a dicotomia, mas relativiza 



Antonil em 1711 
• “No Brasil, costumam dizer que para o escravo são 

necessários três PPP, a saber, pau, pão e pano. E, 
posto que comecem mal, principiando pelo castigo 
que é o pau, contudo, prouvera a Deus que tão 
abundante fosse o comer e o vestir como muitas 
vezes é o castigo, dado por qualquer causa pouco 
provada, ou levantada; e com instrumentos de muito 
rigor, ainda quando os crimes são certos, de que se 
não usa com os brutos animais, fazendo algum 
senhor mais caso de um cavalo que de meia dúzia 
de escravos, pois o cavalo é servido, e tem quem lhe 
busque capim, tem pano para o suor, e sela e freio 
dourado.” 



Limite para a propriedade: 

violência restringida 



Estadão em 1880 e 1881 



Estadão em 1877 e 1883 





Diversidade no tempo 

• 1500-1532: pré-colonial 
 economia extrativa: escambo 

• 1532-1600: domínio da escravidão indígena 
 conflito entre missionários e traficantes de índio 

 proibição desde 1570, mas reduziu só no XVIII 

• 1600-1700: instalação da plantation 
 escravidão rural, mas não só exportadoras 

 brecha camponesa: pecúlio e menor alforria 

• 1700-1822: diversificação das atividades 
 mais urbana e alforrias:  nº de escravos ≈ alforriados 

 cresce o artesanato, estaleiros navais etc. 



Escravidão: Alforrias 

• Alforria em grande número 
 mais mulheres, mineiros, domésticos e do meio urbano 

• Tipos: concedida ou comprada 

• Condicional (ou prometida) 
 depende da morte ou maioridade dos filhos 

 prestação de serviços por um certo período 

 importância combinada 

• Crédito: coartação, prestações anuais em Vila Rica 

• Momento: em testamento conflitos com herdeiros 

• Registro da liberdade no cartório 

   carta de alforria ou liberdade 





Diversidade no espaço 

• Áreas exportadoras 

 escravidão africana mais importante 

 alguns produtos distintos: fumo e talvez café 

• Áreas periféricas 

 Amazônia: tropas de resgate de índios de 
 outras tribos  Missões  repartição 

  drogas da floresta: cacau, salsa 

 Sul: açorianos a partir de 1737 

  pecuária: gado vacum e mulas nas estâncias
  



Tráfico de Escravos 

Paul Lovejoy 

Manolo Florentino 



Introdução 

• Importância do tráfico para a colônia 

• Caráter estrutural da economia colonial 

• Principal produto de importação: Furtado 

• Vínculo forte entre Brasil e África: 4 séculos 

• Resistência as tentativas estrangeiras de 

limitar ou eliminar o tráfico 

• Novais: tráfico  escravidão 

  determinado e controlado de fora da colônia 



Visão do tráfico como negócio 

• Condicionantes próprios do Brasil e África 

• RJ: principal porto desde o início do XVIII 

• Importação total para o Brasil 

 + 5 milhões desembarcaram ≈ 40% total 

 Total do tráfico de + 12 milhões 

• Crescimento do tráfico com a mineração 

• RJ e BA responsáveis por 80% do tráfico de 
1700 a 1830  - PE menos importante 

















África 

• Produção social do escravo 

• Emigração: Europa, Índia, Islã e América 

• Desde a antiguidade até o século XX 

• Tribos e impérios africanos 

• Guerras, processo religioso etc.  escravização 

• Diferenças: língua, cor, cultura e religião 

 Mulçumanos: fator distintivo 

• Aculturação dos escravos na África 

 incorporados na população captora: mulheres, filhos 



Manolo Florentino 

“De acordo com o historiador norte-

americano Joseph Miller, de cada cem 

escravos apanhados em Angola, 36 

morriam entre a captura e o traslado até a 

costa, 7 à espera do embarque nos navios 

negreiros, 6 pereciam durante a travessia 

oceânica e 23 feneciam nos primeiros 

anos de Brasil - ou seja, em quatro anos, 

72% de mortalidade acumulada!” 







Tráfico interno à África 

• Já havia escravidão na África 
 principalmente doméstica e para o Islã 

• Demanda européia e americana:  

 ↑ escravização na África 

• Troca de não equivalentes 
 valor pago menor do que o custo social  

 de produção do escravo 

• Capital comercial 

• Comerciantes no interior da África 
 financiamento dos do porto 

 portos: Costa da Mina e Angola, depois Moçambique  





Tráfico Atlântico 

• Propriedade das mercadorias 

• Investimento elevado 

 aluguel da nau, compra das mercadorias, mantimentos 
para a viagem e seguro da embarcação 

• Mercadorias 

 fazendas, armas, quinquilharias, aguardente e fumo 

• Fragilidade metropolitana 

 libertação de Angola no século XVII: RJ 

 autorização para os nacionais - 1758 





Tráfico de Homens 
• Negócio ariscado e de grande capital 

• Sociedade por ações 
“mês próximo passado foram convocados os acionistas para 

a nova negociação da escravatura para Moçambique com 
as mesmas condições da passada negociação, e havendo 
imensos concorrentes não só aqueles que entraram na 
passada, como outros que tentarão na futura, porém eu 
tenho bem em lembrança o que aqui tratamos, logo 
reservei oito ações para vossa Mercê” (1821) 

• Distribuição interna 

 Porto (RJ)  interior para as fazendas 

• Mortalidade: 
"Em 21 de janeiro chegou a Santos a Galera Conceição 

Esperança com menos de 6 meses de viagem de ida e 
volta a Moçambique e comprando-se naquele porto 461 
cativos apenas vendi 214 por morrerem 247...“ (1821) 



Seguros 
• Companhia de Seguros Boa-fé – 1808 (BA) 

 Indenidade em 1810 no RJ 

• Seguro das embarcações e suas cargas 

• Tráfico de escravos: 

“O Capitão Antônio da Silva Prado, segura a Galera Conceição 
Esperança de construção americana, formada de cobre, que 
está furta no porto de Santos, pronta e próxima a seguir nova 
viagem de que é capitão o 1º piloto Agostinho José de Carvalho, 
ou outro por ele. Seguro a dita Galera por conta de quem 
pertencer, cascos e todos os seus pertences a todo, e qualquer 
risco cogitado, e não cogitado, que por qualquer forma, ou 
maneira lhe possa acontecer do dito porto de Santos desde o 
momento que levantam a primeira  âncora ao de Moçambique a 
onde vai fazer a permuta de escravos, sua estada ali e de volta. 
Para o mesmo porto de Santos com todas as Escalas forçosas, 
e voluntárias, que hajão de ser mister na ida, e na volta no valor 
de 15 contos de réis valha mais, ou valha menos a dita galera e 
todos os seus utensílios, Para a sobre dita viagem.” (1821) 



Negócio arriscado 

• Elevada mortalidade a bordo 
 5% a 40% do total embarcado 

 + duração da viagem  + mortalidade 

• Endividamento em todas as esferas 

• Rentabilidade de 19,2% de 1810-20 RJ-Angola 

• Duração da viagem 
 Angola – RJ: 33 a 40 dias 

 Moçambique – BA: 56 a 76 dias 

• Comercialização interna ao Brasil 
 Alfândega, Valongo e interior do país 









Crise do colonialismo luso 

Ciro Cardoso 

Cap. 3 - Linhares 



Introdução 

• 1750 e 1850 marcos de nossa história 
 configuração territorial próxima da atual 

 conjunto ainda disparato sem grande relação 

 integração pela mineração 

   Centro-Sul destaca-se como centro econômico 

• Sistema de frotas desde 1649 

 rígido sistema de exclusivo? 

 sistema de arrecadação precário: desvios 

• Ouro e açúcar 

 ouro maior renda, mas menor exportação 

 decadência agrícola? 

 





Mudanças 
• Mudança real D. João V (1707-1750) 

D. José I (1750-1777) 

• Meados do século XVIII 

 gastos suntuosos: Mafra, opera, caça 

 religiosos: 200 mil X população de 3 milhões 

 riqueza, mas déficit na balança comercial 

• Colônia:  

 economia e população > metrópole 

 dificuldade com relação ao ensino e tipografia 



Era Pombalina: 1750-1777 

• Despotismo esclarecido: secretário de Estado 

• Pombal (1699-1782): embaixador Londres 1739-43 

• Retração do desembarque de ouro 
 redução das exportações em 40% 1760 a 1776 

• Dificuldade de manter importações inglesas 

• Estratégia: mercantilismo tardio e ilustração 

 intenção fiscal e fomento: indústria e agricultura 

 redução do poder da Igreja e nobreza 

 menor dependência da Inglaterra 

• ≈ Espanha 
  centralismo fiscal, regalismo, administração dos índios 

   não limitou tanto o poder local e os nascidos no Brasil 



Medidas relacionadas à Colônia 
1. redução do poder do Conselho Ultramarino 

2. Real Erário 1761: centralização e reforma fiscal 

 substituição à Casa dos Contos 

3. Extinção das capitanias hereditárias  Coroa 

 Exceção São Vicente perdura até 1791 

4. Companhias de comércio: exclusivo 

 Geral do Grão-Pará e Maranhão 1755-1778 – separados 1774 

 Pernambuco e Paraíba 1759-1780 

 Vinícola do Alto Douro 

 abolição do sistema de frotas em 1765 

5. Tribunal da Relação no RJ em 1751  

6. Escolha de administradores coloniais mais talentosos 

 Morgado de Mateus, Marques de Lavradio: vice-rei 



Medidas relacionadas à Colônia 
7. Incentivo à expansão das vilas  

 ocupação do território e + agricultura 

8. Repressão ao contrabando 
 proibição aos ourives e controle dos diamantes 

9. Expulsão dos jesuítas em 1759  
 detinham 17 colégios e escolas de ler e escrever 

 questões territoriais no sul e propriedades 

 fim da escravidão indígena 1757 

 educação limitada  aulas régias – subsídio literário  

 Aula de comércio 1759: contabilidade e economia 

 Catecismo Pequeno do bispo de Montpellier: ler, contar e orar 

10. Fim perseguição aos cristãos novos em 1773  
 menor poder para inquisição  

 fim da escravidão em Portugal 



Pombal: grande poder 

• Terremoto de Lisboa em 1755 
 15 mil mortos  ação enérgica e eficaz 

• Objetivo centralizar, mas de implementação difícil 

• Centralização em Lisboa, mas colônia 
descentraliza: autonomia as autoridades 

• Amazônia 
 administração comum das missões 

 desamortização dos bens jesuítas  particulares 

 Companhia venda de escravos a crédito 

  dinamizou o algodão e arroz no MA e cacau, café PA 

  lucros modestos, mais para os dirigentes 



Última fase colonial: 1777-1808 

• Rápidas transformações da colônia 
 resultados cumulativos do passado 

• Crescimento demográfico no século XVIII 
 2,5 milhões no início do XIX, metade no NE 

 imigração portuguesa, africana e açorianos 

 162 novas vilas entre 1700 e 1820 

• Exportações menores do Brasil < Caribe 
 Haiti: colônia mais rica da AME: açúcar e café 

 reverso da fortuna: ontem e hoje 

 independências: EUA 1776-83 e Haiti 1791-1804 

















• Taxa de alfabetização: 

– Londres em 1600: 78% 

– NY em 1700: 84% 

– 1700:  

• EUA continental protest: 40-45% 

• EUA continental católica: 20-30% 

– Holanda em 1800: 70% 

– Castela em 1800: 15% 

– Grã-Bretanha em 1876: 80% 



Ajuste das contas externas 

• Déficit comercial  saída de ouro 

• Declínio da exportação de ouro  ajuste 

• Esforço pombalino: expansão comercial 

• Saída de Pombal: D. Maria I (1777-1816) 

 poucas alterações na política econômica 

 extinção das Companhias: comércio mais livre 

 Proibição dos tecidos (1785)  13 teares apreendidos 

• Preeminência inglesa: Revolução Industrial 

 licenças aos ingleses para comerciar no Brasil 

 exclusivo contestado: contrabando, tráfico intercolonial 





Eu a rainha faço saber aos que este alvará virem:     5/1/1785   

 

     que sendo-me presente o grande número de fábricas e manufaturas que de alguns anos por esta 

parte se têm difundido em diferentes capitanias do Brasil, com grave prejuízo da cultura, e da lavoura, e 

da exploração de terras minerais daquele vasto continente;   porque havendo nele uma grande, e 

conhecida, falta de população, é evidente que, quanto mais se multiplicar o número dos fabricantes, mais 

diminuirá o dos cultivadores; e menos braços haverá que se possam empregar no descobrimento, e 

rompimento de uma grande parte daqueles extensos domínios que ainda se acha inculta, e 

desconhecida.   

(...)       E até nas terras minerais ficará cessando de todo, como já tem consideravelmente diminuído, a 

extração de ouro, e diamantes, tudo procedido da falta de braços, que devendo-se empregar nestes úteis 

e vantajosos trabalhos, ao contrário os deixam, e abandonam, ocupando-se de outros totalmente 

diferentes, como são as referidas fábricas e manufaturas. E consistindo a verdadeira e sólida riqueza nos 

frutos e produções da terra, os quais somente se conseguem por meio de colonos e cultivadores, e não 

de artistas e fabricantes. (...) Em consideração de todo o referido, hei por bem ordenar que todas as 

fábricas, manufaturas ou teares de galões, de tecidos, de bordados de ouro e prata, de veludos, 

brilhantes, cetins, tafetás, ou qualquer outra espécie de seda; de belbuts, chitas, bombazinas, fustões, ou 

de qualquer outra fazenda de linho, branca ou de cores; e de panos, droguetes, baetas, ou de qualquer 

outra espécie de tecido de lã; ou que os ditos tecidos sejam fabricados de um só dos referidos gêneros 

ou misturados, e tecidos uns com os outros; excetuando-se tão somente aqueles ditos teares ou 

manufaturas em que se tecem, ou manufaturam, fazendas grossas de algodão, que servem para o uso e 

vestuário de negros, para enfardar, para empacotar, e para outros ministérios semelhantes; todas as mais 

sejam extintas e abolidas por qualquer parte em que se acharem em meus domínios do Brasil, debaixo 

de pena de perdimento, em tresdobro, do valor de cada uma das ditas manufaturas, ou teares, e das 

fazendas que nelas houver e que se acharem existentes dois meses depois da publicação deste; 

repartindo-se a dita condenação metade a favor do denunciante, se houver, e outra metade pelos oficiais 

que fizerem a diligência; e não havendo denunciante, tudo pertencerá aos mesmos oficiais.    



Renascimento agrícola – Prado Jr. 

• Renascimento agrícola da colônia 
 recuperação das export. de açúcar e algodão 

 Exportações de 4 mil contos para 11 mil  em 1796 

 ↑ demanda externa e problema no concorrente 

• Preeminência do RJ: principal porto 

• Idéias da Revolução francesa  revoltas 
 Inconfidência: derrama de 1788-89 

 Alfaiates – BA – 1798: abolição da escravidão, popular 
(urbana), anti-clerical e europeus. 

• Pensamento colonial  
 influências externas significativas e adaptações 







Evolução da Participação dos Principais Produtos na Pauta de Exportação Brasileira 

1776 1796 1801 1806 1816 1821 1839/40 

açúcar 22,70% 46,27% 43,84% 35,12% 40,50% 39,88% 25,62% 

aguardente 0,20% 0,16% 0,69% 0,41% 1,52% 0,69% 1,48% 

algodão 1,83% 19,18% 24,74% 25,04% 16,74% 15,47% 9,37% 

arroz 1,25% 2,76% 1,91% 4,41% 7,31% 7,19% 1,21% 

cacau 1,97% 0,89% 0,93% 3,66% 2,77% 3,51% 0,96% 

café 0,31% 0,42% 0,85% 2,25% 3,21% 5,92% 47,47% 

courama 14,18% 6,44% 11,33% 15,89% 20,83% 16,76% 6,11% 

diamantes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

drogas e ervas 0,87% 1,41% 0,75% 2,01% 1,27% 1,31% 0,47% 

erva mate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,53% 

goma 0,66% 0,17% 0,36% 0,11% 0,17% 0,35% 0,65% 

madeiras  1,78% 0,23% 0,32% 0,25% 0,46% 0,34% 0,34% 

mantimentos em geral 0,22% 0,49% 0,26% 0,30% 0,38% 0,30% 0,95% 

moedas de ouro e prata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,52% 

ouro 47,09% 16,18% 10,09% 6,64% 0,18% 2,27% 1,96% 

outros não classificados 0,05% 0,11% 0,80% 1,15% 1,68% 0,81% 0,79% 

tabaco 4,84% 4,99% 3,14% 2,74% 2,83% 5,22% 1,56% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 








