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3. Conquista e fixa\ao
'·,Quando ld (nas terras do Brasil) houver se_te ou oito povoafoes estas seriio bastante para
defenderem (impedirem) aos da terra que niio vendam (pau) brasil a ninguem e niio o
vendendo as naus (francesas) niio hiio de querer ld ir para virem de vazio.

Diogo de Gouveia para D. Joao III

1
•

A ocupa<;ao inicial

0

contato inicial dos portugueses com as terras americanas foi frustrante
em pelo menos urn aspecto: o co mercia!, como se percebe nas palavras
de Pero Vaz de Caminha, escrivio da feitoria que se ia montar em Calecute, "nela,
ate agora, nao pudemos saber que haja ouro, nem prata" Z, taiJ?.pouco indicava
outros produtos passfveis de comercio na sua famosa carta. Para homens que iam
em breve atingir urri dos maiores centros comerciais da Asia, com inumeras mercadorias e diversos circuitos comerciais estabelecidos, as terras recem-descobertas
nao passavam de escala aproveitivd em tao longa viagem. Alias, esta parece ser,
para Caminha, a maior utilidade Ha terra, "e que ~~ nio houvesse mais que ter
pousada para esta navegac;:ao para d:alicute, is to bastaria" 3 , alem da conversio dos.

"Carta de Diogo de Gouveia para D. Joao III" de 29 de man;o de 1532, publicada por
Jaime Cortesao na Pauliceae Lusitana Monumenta Historica, 2 romos em 3 vols. Lisboa:
Real Gabinete Porrugues de Leitura do Rio de Janeiro, 1956, tomo I, p. 149.
2

Jaime Cortesao. A Carta de Pero Vaz de Caminha. Rio de Janeiro: Livros de Porrugal,
1943, p. 240.

3

Idem.
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gentios, pois, como diziam os homens de Vasco da Gama na India, ate la tinham ido
procurar cristios e especiarias4 •
Dessa maneira, nio espanta o relativo descaso com as t';;rras dessa margem do
Atlantica n~s anos seguintes;quando apenas a extra<;:io do pau-brasil atraiu Certa aten<;:io. A viragem foi o envio, em fins de 1530, da armada de Martim Afonso de Sousa,
que buscava resolver duas quest6es.
A primeira foi a crescente rivalidade entre portugu~ses e espanh6is, nas decadas
iniciais do seculo XVI, pela posse das areas recem-descobertas, cuja localiza<;:io frente
ao Tratado de Tordesilhas, dadas as condi<;:6es tecnicas da epoca, nio podiam ser seguramente estabelecidas5•
Essa'acirrada disputa, que teve como principal porito de controversia a posse das
Ilhas Molucas no Oriente e do Rio da Prata no Ocidente, areas que ficariam mais ou
menos pr6ximas a linha demarcat6ria de Tordesilhas, acabou gerando intensas negocia<;:6es diplomaticas entre as duas coroas, amea<;:as de guerra, expedi<;:6es de descobrimento6 e ate lima conferencia entre asttonomos, pilotos e sabios. Contudo, a solu<;:io da
posse das ateas em disputa s6 vir~a parcialmente por meio do Tratado de Sarago<;:a de
1529, que apenas resolvia a questio tocante as Molucas, ja que, pelo tratado, a Espanha
abria mao de seus possfveis direitos sobre elas mediante uma indeniza<fio7•
Se o problema do Oriente estava resolvido, o do Ocidente continuava em aberto, e,
para aumentar a cobi<;:a de ambas as partes, ao longo das viagens de explora<;:io ao sui do
continente, os navegantes foram recolhendo mais e mais informa<;:6es sobre a existencia
de grandes riquezas minerais ao none do Rio da Prata, na tegiio que posteriormente seria
conhecida como Peru.
Paralelamente a disputa com OS espanh6is, uma segunda questio inquietava Portugal. Os franceses se aventuravam cada vez mais em terras do Novo Mundo, travando
contato com os nativos e carregando o precioso pau-brasil. Essa presen<;:a constante alertou
a Coroa Portuguesa para o risco da perda das terras americanas, pois, no dizer de Frei Lufs

4

Charles R. Boxer. 0 Imperio Colonial Portugues (traduc;:ao). Lisboa: edic;:6es 70, 1981, p. 81.

5

Ver, entre outros, Duarte Leite, Historia dos Descobrimentos, 2 vols. Lisboa: Cosmos, 1958, v.
I, p. 469.

6

A rna is irnportante del as foi a conhecida viagern de Fernao de Magalhaes, a qual os portugueses tentararn irnpedir de codas -as rnaneiras.

7

Resurnidarnente a quescao das Mclucas pode ser vista ern Jaime Cortesao, Historia dos descobrimentos portugueses, 3 vols. Lisboa: Circulo de Leitores, 1979, vol. I, p. 62 ou, ainda, de !'
forma rnais desenvolvida na obra do rnesrno autor Pauliceae Lusitana Monumenta Historica,
Op. cit., como I, p. LXXII, com a publicac;:ao de diversos documentos sobre a questao a partir
da p. 33 do rnesrno volume.
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de Sousa, era not6rio "que nos portos da Notmandia se aprestavam armadas de franceses,
com voz publica de quererem passar as terras novas do Brasil e fundar povoa<;:6es" 8•
A presen<;:a francesa colocava em risco nio apenas as terras ao sui do continente,
notadamente a area do Prata, mas toda a regiio que cabia a Portugal pelo Tratado de
Tordesilhas. Afinal, alem da perda do cada vez mais rendoso comercio do pau-brasil, era
necessario resguardar os novos territ6rios tambem pela esperan<;a do descobrimento de '
metais preciosos e pela estrategica escala para os navios da rota do cabo. Esta mesma rota,
entio eixo central do Imperio Portugues, tambem poderia ser cortada pelos rivais 9, pois,
como lembrava 0 padre Francisco Soares, no final do seculo XVI, OS franceses, depois de
terem povoado o Rio de Janeiro, tencionavam "ir esperar as naus da India" 10 •
Duas foram as medidas iniciais para afast;~.r os franceses: a diplomacia e a for<;a.
Logo no infcio de seu reinado, D. Joio III enviou como embaixador a Francisco I,
Joio da Silveira, com a missio de tentar comer o corso frances que atacava a navega<;io
portuguesa em varias partes e de impedir as viagens para a America, acabando dessa
maneira com a situa<;:io de quase beligerancia entre as duas na<;6es no mar, o que para
os portugueses "se evitaria com mandar el-rei Francisco que nenhum vassalo seu navegasse para as conquistas de Portugal" 11 •
As negocia<;:6es diplomaticas estenderam-se por anos e ligaram-se a quest6es da
grande polftica europeia de entio, marcada pela lura pela hegemonia continental, da
qual Carlos V, imperador e rei da Espanha, e Francisco Ida Fran<;:a eram as grandes
figuras. Nesse contexto, para a Frans:a nio era interessante uma guerra com Portugal,
alias, o objetivo frances era o oposto, tentavam atrair o Reino luso para uma alian<;:a,
8

Frei Luis de Sousa, Anais de D. ]oao II (c. 1630), corn prefacio e notas do Prof. Rodrigues
Lapa, Lisboa: Sa da Costa, 1938, 2 vols., I vol., p. 55.

9

Na navegac;:ao a vela, rararnente o rnelhor carninho e ern linha reta, assirn, dado o regime de
ventos do Atlantica sui, os navios portugueses desde a viagem de Vasco da Garna passaram a
se afastar da costa atlantica africana, dernandando o alto-mar e se aproxirnando rnuitas vezes
da costa brasileira, buscando corn isso urna rota rnuiro rnais comoda, dai a irnportancia do
controle desta para seguranc;:a da rota. Cf. Alfredo Pinheiro Marques, "Ventos" e Joao Luis
Lisboa, "Volta da Guine" in: Luis de Albuquerque, Diciondrio dos Descobrimentos Portugueses,
2 vols. Lisboa: Caminho, 1984, vol. II, p. 1083 e 1084. Frei Vicente do Salvador coma varios
casos de naus que, indo ou voltando da India, aportararn no Brasil, e pelo rom da descric;:ao,
percebe-se serern grandes acomecirnentos, exigindo cuidados dos governadores e dernais aumridades. Frei Vicente do Salvador. Historia do Brasil (1627), 5' ed., Sao Paulo: Melhorarnentos, 1965, p. 167, 169, 192 e 337. Veja-se tambern Jose Roberto Amaral Lapa, A Bahia e
a Carreia da india, Sao Paulo: Cornpanhia Edirora Nacional, 1968, passim e, ern especial, os
"quadros", p. 330 e segs., ern que rnostra 253 ocorrencias de escalas de nails da Carreira da
India ern Salvador no periodo colonial.

10

Francisco Soares, Coisas Notdveis do Brasil (c. 1594). Rio de Janeiro: Institute Nacional do
Livro, 1966, p. 47.

11

Frei Luis de Sousa, Op. cit., vol. I, p. 56.
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inclusive propondo ao rei de Portugal o casamento com uma filha de Francisco I. 0
problema era que a Coroa francesa vivia na decada de 1520 urn dos seus piores mo-

quando Ia (nas terras do 13rasil) houver sete ou oito povoac;:6es estas serao bastame para defenderem (impedirem) aos da terra que nao vendam (pau) brasil

mentos, inclusive com a captura de Francisco I pelos espanh6is na Batalha de Pavia em

a ningu~m e nao o vendendo as naus (francesas) nao hao de querer l:i ir para
virem de vazio, (e) depois disso aproveitaram a terra na qual nao se sabe se ha
minas de metais como pode haver e converterao a gente a fe 16 •

1525; assim nao e de estranhar que as resolw;6es francesas favoraveis aos interesses de
Portugal que seus enviados conseguiram arrancar do rei da Fran<;a, ficassem sem efeito.

97

A verdade e que, se a Coroa Francesa nao queria uma guerra com Portugal, tampouco
tinha vontade ou meios para conseguir conter o ataque de seus vassalos a barcos portugueses ou a navega<;ao deles nas areas as quais Portugal reivindicava exclusividade

12
• •

Paralelamente, a segunda medida tomada contra os"franceses foi o envio de expedi<;6es ao litoral brasileiro, as chamadas de "guarda-costas", d~s quais a mais conhecida

Dessa forma,_ a viagem de Martini Afonso de Sousa, em fins de 1530, teria como
objetiVos: a defesa daquelas costas contra os franceses, que "iam tomando nelas muito
pe"

17
,

a posse efetiva ou, pelo menos, a explora<;ao do Rio da Prata e a funda<;iio de ao

a continuavam pelo proveito que tinham do pau-brasil" 13, comudo, nero a captura

menos uma povoa~ao pe~manente no litoral, sendo assim, ao mesmo tempo. a resposta a
ameaya francesa e as pretens6es espanholas, como se pode constatar pelos seus resultados
praticos: diversas naus francesas aprendidas ao Iongo da costa, coloca<;ao de padr6es portugues~ no Rio da Prata e por fim a fundayao da vila de Sao Vicente18•

de diversas embarca<;6es ou o rigor empregado em seus tripulantes conseguiu deter a
navega<;ao francesa 14 •

};.. resolu<;ao das duas quest6es, a rivalidade com os espanh6is e a amea<;a francesa,
tiveram destinos distintos. A conquista da regiao do Peru - objetivo final das expedi-

e a de 1526, comandada por Crist6vao Jacques, despachada ap6s avisos d6 embaixador
Joao da Silveira sabre

oenvio de 10 navios franceses ao Brasil, e que, nas palavras de

Frei Lufs de Squsa, "foi correr aquela costa e· alimpa-la de corsarios, que com teima

Constatado o fracasso das negocia<;6es diplomaticas e das expedi<;6es de guarda-

<;6es que subiam o Rio da Prata - pelos espanh6is, comandados por Pizarro, vindos

costa para defender tao larga faixa costeira, D. Joao III adotou, a partir de 1530, as

do norte, pelo Padfico, em 1532-35, acabou por levar a perda de interesse pela regiao

pr:iticas que reiteradamente vinham sido aconselhadas por Diogo de Gouveia15 para·

platina, relegada a urn quase esquecimento e transformada nu~a especie de "porta dos

povoar as terras americanas. H:i muito radicado na Fran<;a, esse douto interlocutor do

fundos" dos imperios ibericos, uma zona de contrabando, que s6 voltaria a ser palco

rei, insistia,

de grandes embates a partir de 1680 com a funda<;io pelos portugueses da Colonia do
Sacramento em frente de Buenos Aires, criando uma situa<;ao de beligerancia que se
I
manteve ao Iongo do seculo XVIII 19•

12

0 melhor estudo sobre as negocia~6es entre Portugal e Fran~a em meados do seculo XVI e
o de Gomes de Carvalho, D. folio Iii e os Franceses, Lisboa: Cl:issica, 1909. Jaime Cortesao
publicou alguns docum~ntos sobre o tema na Pauliceae Lusitana Monumenta Historica, Op.
cit,, tomo I, p. 117 e seguintes.

13

Frei Lufs de Sousa, Op. cit., vol. I, p. 267.
Verde Antonio Baiao e Carlos Malheiro Dias, ''A expedi~ao de Crist6vao Jacques" in: Carlos
Malheiro Dias (Dir.}, Historia da Colonizariio Portuguesa do Brasil, 3 vols. Porto: Litografia
Nacional, 1922, vol. III, p. 57 (Cicada daqui em diante apenas como Historia da Colonizariio

14

16

17

18

0 relato mais importance da viagem e o texto do irmao de Manim Afonso de Sousa, que foi
publicado em varias edi~6es, das quais a mais importance e: Pero Lopes de Sousa, Didrio da
Navegarao (1530-1532}, comentado por Eugenio de Castro, com pref.icio de Capistrano de
Abreu. 2 vols. Rio de Janeiro: Typographia Leuzinger, 1927. Ainda pode-se recorrer ~ edi~ao
de Jaime Cortesao na Pauliceae Lusitana Monumenta Historica, Op. cit., tomo I, p. 431. Para
o contexto mais geral da expedi~ao, ver Jaime Cortesao, Siio Paulo capital geogrdfica do Brasil.
Rio de Janeiro: Livros de Portugal, 1955 e tambem:, pelo !ado espanhol, Enrique de Gandia;
Antecedentes Diplomaticos de las expediciones de juan Diaz de Solis, Sebastian Caboto y Don
Pedro de Mendoza. Buenos Aires: Cabaut, 1935.

19

Alice P. Canabrava, 0 comercio portugues no Rio da Prata (1580-1640), Sao Paulo: FFLCH. USP, 1944; Helofsa Bellotto, Autoridade e Conjlito no Brasil Colonial: o Governo do Morgado
de Mateus em Sao Paulo (1765-1775). 2• ed. revista. Sao Paulo: Alameda Casa Editorial, 2007

Portuguesa do Brasi[).

15

Dibgo de Gouveia, humanista e te6logo, exerceu durante muitos anos o cargo de reitor do
Colegio de Santa Barbara em Paris, para onde foram enviados diversos estudantes portugueses e do qual foram alunos Inacio de Loiola e Francisco Xavier, pouco ant~s da funda~ao da
Companhia de Jesus. Atuava tambem como conselheiro e informante da Coroa Portuguesa,
particularmente nos assuntos que envolviam temas do alem-Pirineus, cf. Lufs Ramalhosa
Guerreiro, "Diogo de Gouveia" in: Luis de Albuquerque, Op. cit., vol. I, p. 472. Sobre as
rela~6es entre Portugal e Fran~a no perfodo ver Luis de Matos, Les portugais en France au XVI'
siecle, etudes et documents. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1952.

"Carta d~ Diogo de Gouveia para D. Joao III" de 29 de mar~o de 1532, publicada por Jaime
Conesao na Pauliceae Lusitana Monumenta Historica, Op. cit., tomo I, p. 149. Registre-se aqui
que, embora a referida carta de Diogo de Gouveia seja de 1532 e a expedi~ao de Martim Afonso
de Sousa de fins de 1530, fica claro por outras passagens da carta, como vererrios abaixo, que as
ideias nela expostas ja vinham sendo propostas a D. Joao III pelo menos desde de 1529.
Frei Lufs de Sousa, Op. cit., II, p. 114.
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Ja a ameas:a francesa perdurou ainda. ate o inicio do seculo seguinte. Ao longo
desse perfodo, OS franceses aliados, em varios pontOS da COSta, a certas tribos indfgenas, instigav:am estas a lutarem contra os portugueses, uocavam produtos europeus,
muitas vezes, armas, por pau-brasil e outros generos, rompendo o monop6lio que a
Coroa portuguesa tentava impor, e, ainda, tentaram fixar-se no Rio de Janeiro e no
Maranhao. Dessa forma, representaram nesse momento a maior ameas:a externa ao
domfnio portugues das terras americanas, contudo, em todos os momentos decisivos
foram derrotados e paulatinamente expulsos, a medida q~e o avans:o· da conquista
portuguesa consolidava o controle sobre novas areas no continente, como veremos em
outros momentos deste trabalho20 •
A expedi~ao de· Martim Afonso de Sousa, constituiu-se como a primeira etapa da
politica de conquista e povoamento da costa do Brasil proposta por Diogo de Gouveia,
nao s6 por fundar a primeira vila portuguesa em solo americano, mas tambem por ser
a partir dela que se efetua a divisao das chamadas "capitanias heredit:irias", pois Diogo
de Gouveia, ao mesmo tempo que propunha o povoamento das terras, reco~endava,
ainda, que.tais iniciativas colonizadoras se fizessem as expensas dos vassalos, ponderando que b enriquecimento desses na empreitada nao ofereceria riscos a Coroa, pois
"quando os vassalos forem ricos os reinos nao se perdem por isso mas se ganham e
principalmente tendo a condis:ao que tern os portugueses, que sobre todos os outros
povos, a sua custa servem seu rei", lembrando tam bern ao monarc~ que "ja por muitas
vezes lhe escrevi o que me parecia desse neg6cio (a defesa das terras) e (...) que a verdade
era dar Senhor as terras a vossos vassalos que (ha) tres anos" propunhain coloniza-las,
levando mais de mil moradores "ja agora houvera quatro ou seis mil crians:as nascidas
e ouuos muitos da terra casados com os nossos" 21 •
D. Joao III primeiro acatou a sugestao de povoar as· novas ter~as, para em seguida
anuir em doar as terras aos vassalos. Essa decisao foi tomada em 1532, no meio da
viagem de Martim Afonso de Sousa, pois, como o rei explicou em carta a ele, "depois
de vossa partida se praticou, se seria meu servis:o povoar-se toda esta costa do Brasil, e
algumas pessoas me requeriam capitanias", assim dada a impossibilidade de esperar a
volta-ih expedi<;:ao, pois "de algu_lllas partes (Fran<;:a) faziam fundamento de povoar a
terr·a do dito Brasil" e considerando "com quanto trabalho se lans:aria fora a gente, que

A formas:ao da elite colonial

a povoasse depois de estar assentada na terra, e ter nela algumas fors:as, como ja em
Pernambuco comes:avam a fazer", o rei determinou dividir a costa entre Pernambuco
eo Rio da Prata, reservando cern leguas para Martim Afonso de Sousa e '-..cinqiienta
para o irmao dele, Pero Lopes de Sousa, distribuindo as demais a algumas pessoas com
"obriga<;:ii.o de levarem navios e gente a sua custa em tempo certo" 22 •
A singular carta de Diogo de Gouveia expressava de modo tao cabal a politi- '
ca seguida pela Coroa portuguesa para defender a posse do vasto ter~t6rio. Fazia-se,
portanto, necessario ocupar alguns pontos da costa, com o engajamento de vassalos
dispostos a assumir os riscos e os gastos de tal empreendimento, mas nao sem a perspectiva de auferir grandes vantagens.
A implementa<;:ao -de tal politica deu-se com a distribuis:ao das ditas capitanias
hereditarias, em meados da decada de 1530, relatada acima pelo proprio monarca,
sendo que os instrumentos legais, as cartas de doas:ao e os forais conhecidos sao do
periodo entre 1534 e 1536. Tais capitanias formatiam, coincidentemente, "as sete ou
oito povoa<;:6es" que Diogo de Gouveia propunha, pois se doze foram os agraciados em
quinze quinh6es, apenas em oito delas a coloni~a<;:ao deu os primeiros passos, embora
em duas dessas malograssem nos anos seguintes 23 •
Os primeiros donat:irios nao foram selecionados entre os grandes do Reino, que
provavelmente nao teriam interesse pela empresa ou aos quais a Coroa nao teria plena
confians:a em delegar tarefa em area tao distante do seu controle. Os escolhidos foram
importantes funcionarios da Coroa ja ligados a empresa ultramarina, como o famoso
Joao de Barros, au tor da primeira parte das celebres Decadas da Asia, feitor da Casa da
India em Lisboa, ou Fernao Alvares de Andrade, tesoureiro-mor do Reino; ou gente
que ja tinha experiencia concreta no Imperio, como Vasco Fernandes Coutinho, Duarte Coelho e Francisco Pereira Coutinho, todos com larga folha de servis:os prestados
no Imperio, e que, uns como outros, haviam amealhado recursos que permitiram fazer

22

"Carta de Joao III a Martim Afonso de Sousa, sobre o povoamento da costa do Brasil" de 28
de setembro de 1532, publicada na Histdria da Colonizariio Portuguesa do Brasil, vol. III, p. 160
e em Joaquim V. Serrao, 0 Rio de Janeiro no seculo XVII, 2 vols. Lisboa: Comissao Nacional ... ,
1965, no volume II, p. 15. Ainda edigno de atenc;:ao o relata do proprio Martim Afonso de Sousa sabre sua vida, escrito aproximadamente em 1557 e publicado como titulo '~utobiografia"
in: Luis de Albuquerque (Org.), Martim Afomo de Sousa. Lisboa: Alfa, 1989, p. 65 e segs.

23

As informac;:6es gerais sabre as capitanias e os donatarios podem ser obtidas facilmente em
Francisco Adolfo de Varnhagen, Op. cit., especificamente no vol. I, da p. 136 e seguintes. A
discussao classica sabre o tema se encontra na Histtfria da Colonizariio Portuguesa do Brasil,
nos anigos de Paulo Merea, "Asoluc;:ao tradicional da colonizac;:ao do Brasil" e Carlos Malheiro Dias, "0 regime feudal das donatarias", respectivamente nas p. 165 e 219 do III volume. 0.
estudo mais moderno sabre a questao e o de Antonio de Vasconcelos Saldanha, As capitanias
do Brasil, 2' ed. Lisboa: CNCDP, 2001.

e Luis Ferrand de Almeida. A Colonia do Sacramento na ipoca da sucessiio de Espanha. Cairnbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1973.
20

Para a !uta entre. portugueses e franceses, pode-se consultar entre outros Francisco Adolfo de
Varnhagen, Historia geral do Brasil, 5' ed. 5 vols. Sao Paulo: Melhoramentos, 1956, vols. I e
II e, na visao francesa, o dassico Paul Gaffarel, Histoire du Bresil Franrais au seizieme siecle.
Paris: Maisonneuve, 1878.

21

"Carta de Diogo de Gouveia para D. Joao III" de 29 de marc;:o de 1532, publicada por Jaime
Cortesao na Pauliceae Lusitana Monumenta Historica, Op. cit., tomo I, p. 149.
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frente aos gastos da tarefa colonizadora24 • Dai Frei Jaboatao lembrar que o premio
destes ultimos, conquistadores do Oriente, tenha sido urn novo servi<;:o, conquistar o
Ocidente 25 •
Dessa forma, no periodo inidal da coloniza<fio, a Coroa esteve praticamente auseni:e do
processo, apenas resguardando para si o monop6lio do pau-brasil, do qual cedia uma pequena

parte d~s lucros aos donacirios, e mantendo uma pequena estrutura administraciva volrada
para o con.trole fiscal, como forma de recolher a parte que lhe cabia da explora<;:io economica

das novas :ireas.
A fase inicial da ocupa<;ao portuguesa, ou seja, entre a doa<;:ao das chamadas
"capitanias heredit:irias" e a cria<;:ao do Governo-geral, foi tradicionalmente avaliada como urn fracasso, salvo as conhecidas exce<;:6es de Pernambuco e Sao Vicente.
Pondere-se, contudo, que dadas as· condi<;:6es limitadas e o tamanho da tarefa, nao
e de desprezar que mesmo com todas as dificuldades, as capitanias "primarias" conseguiram cumprir, mesmo que parcialmente, uma etapa inicial da luta pela posse
das terras, tornando-se assim, para usar uma expressao militar, "cabe<;:as de ponte",
servindo de apoio a nov;s investidas e ampliando o conhecimento sobre as terras e
suas possibilidades de aproveitamento.
A tarefa de ocupa<;ao e. defesa das novas terras exigia tanibem a montagem de
uma estrutura produtiva, para alem do extrativismo do pau-brasil, que viabilizasse
economicamente o empreendimento, para tanto se buscou ocupar as terras e explorar
a for<;a de trabalho indigena, mais ou menos compulsoriamente. Assim, nas palavras
de Gandavo, "os moradores desta costa do Brasil todos tern terras de sesmaria dadas
e repartidas pelos capities da terra, e a primeira coisa que pretendem alcan<;:ar sao escravos" 26 , e foi exatamente esta busca desenfreada que rapidamente turvou as rela<;:6es
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vender os mantimentos de que temos assaz necessidade e como estao farros de
ferramentas fazem-se mais ruins do que sao e alvoros:am-se e ensoberbecem-se
e levantam-se 27•

"

A rea<;:ao portuguesa a resistencia indigena agravou o conflito, pois a saida encontrada a recusa dos nativos ao escambo, ou seja, em trabalharem em troca de
produtos de forma perm~neme ou a sua exigencia de produtos de maior valor foi
ampliar a escravidao28 , destacando-se nesse processo a. atua<;:ao de· portugueses que
com seus barcos "assaltavam" a costa. Esses cativavam indios de certas capitanias
e refugiavam-se, em seguida, em outras, particularmente onde os donatarios nao
estavam presemes, fugindo assim da vingan<;a dos indios, vingan<;:a essa que acabava
·por atingir os nucleos estabelecidos pr6ximos ao local do saque, gerando urn clima
de anarquia ao Longo da costae contfnuos conflitos cada vez mais duros, como.revela
Pero de Goes, numa carta ao rei, em que alerta "ter a terra ao presente em condi~ao
de se perder se lhe nao acodem, o que tudo nasce da pouca justi<;:a e pouco temor de
Deus e de Vossa Alteza" para concluir "se, de Vossa Alteza nao e provida, perder-se-a
todo o Brasil ames de do is anos" 29 •
A conseqii.encia disso e que a cresceme resistencia indigena acoloniza<;:ao, apoiada ou nao na alian<;:a francesa, passou a amea<;ar as conquistas portuguesas de forma
cada vez mais vigorosa, ate que na decada de 40 do seculo XVI esteve possivelmente
perto de eliminar a presen<;a !usa entre Pernambuco e Sao Vicente, sendo os portugueses fortemente·atacados em quase todas as capitanias.
.
'
Os casos mais graves foram em 1546, na Bahia, onde os portugueses de Fran-

estabelecidas com grande parte dos indios que inicialmente haviam aceitado pacifica-

cisco Pereira Coutinho foram obrigados a se refugiar em Porto Seguro e, posteriormente, acabaram desbaratados, inclusive com a morte do donat:irio, numa tentativa

mente a presen<;:a dos portugueses.
0 acirramento do conflito com os indios, causado pela recusa destes em traba-

27

. Duarte Coelho tambem reclama dos armadores de pau-brasil sediados em Itaf!laraca, que,

28

para obterem seu produto com mais rapidez, estavam dispostos a "pagar" o trabalho dos
indios com mercadorias de rnaior valor, inclusive armas, prejudicando os rnoradores de Pernambuco e atrapalhando a consrrus:ao dos engenhos. Ver "Carta de Duarte Coelho a el-rei"
de 20 de dezernqro de 1546, publicada na Hist6ria da ColonizafiiO Portuguesa do Brasil, vol.
III, p. 314 ou ern Jose Antonio Gonsalves de Mello e Cleonir Xavier de Albuquerque. Cartas
de Duarte Coelho a el-rei, Recife: Irnprensa Universitaria, 1967, p. 35.
Ver o classico de Alexander Marchant. Do Escambo a Escraviddo, 2' ed. Sao Paulo: Cornpanhia Editora Nacional, 1980.
C£ "Carta de Pedro de G6es escrita da Vila da Rainha a D. Joao III" de 29 de abril de 154.6,
"Carta de Pedro do Campo Tourinho escrita de Porto Seguro a D. Joao III" de 28 de julho
de 1546 e "Carta de Duarte Coelho para D. Joao III" de 20 de dezernbro de 1546, publicadas
na Hist6ria da ColonizafiiO Portuguesa do Brasil, vol. III, respecrivarnente p. 263, 266 e 314. A
ultima rarnbern ern Jose_ Antonio Gonsalves de Mello e Cleonir Xavier de Albuquerque, Op.

lharem em troca do "pagamento costumeiro", acabou levando

a guerra aberta, pois,

como alertava Duarte Coelho,

quando esravam os indios famintos e desejosos de ferramentas pelo que lhe
davamos nos vinham a fazer as levadas e roda as obras grossas e nos vinham

24

Veja-se Pedro de Azevedo, "Os primeiros donar:irios" in: Hist6ria da ColonizafiiO Portuguesa
do Brasil, voL III, p. 19L

25
26

Frei Antonio de Santa Maria Jaboatao. Novo Orbe Serdjico (1761), 2' ed., 2 partes ern 3 vols.
Rio de Janeiro: Instituto Hisr6rico e Geografico Brasileiro, 1858, voL I, p. 134.
Pero de Ma:galhaes Gandavo, Hist6ria da Provincia de Santa Cruz & Tratado da Terra do
Brasil (1576 e c. 1570), Sao Paulo: Obelisco, 1964, p. 8L

29

cit., p. 35.
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de retorno; e em Sao Tome ou Paraiba do Sul, no atual norte fluminense, onde os
indios destruiram a povoa<;:ao batizada como~ila da Rainha, levando os moradores
a fuga para~ Espirito Santo •
No final do mesmo ano, sintoma da desagrega<;:ao que atingia os primeiros nu-
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30

cleos, o donad.rio de Porto Seguro, Pero do Campo Tourinho, e preso por urn movimento que envolveu boa parte dos moradores da capitania e remetido a Lisboa para ser
31

julgado pelo tribunal do Santo Oficio, ~sado de cometer crimes contra a fe •
Tambem a partir de 1546, as investidas dos indios atingem Sao Vicente, ganhando for<;:a no ano seguinte, quando o posto avan<;:ado de Bertioga, pe<;:a chave na defesa
das vilas de Sao Vicente e Santos, e destruido pelos indios, que, vindos da regiao do
atual Rio de Janeiro; amea<;:avam a capitania vicentina, obrigando os moradores, sob
comando de Bras Cubas, a engajarem-se numa guerra defensiva que se manteria ate a
32

cria<;:ao do Governo-geral, quando OS colonizadores passariam a ofensiva •
A deterioriza<;:ao da situa<;:ao dava largos passos, no ano seguinte, 1548, os ataques
.atingem Pernambuco, Ilheus e Espirito Santo. Os portugueses viram-se acuados, as
vilas de lgu~ra<;:u e Olinda foram cercadas, no Espirito Santo boa parte das benfeitorias
I
.
feitas nos primeiros anos foi destruida, com a morte de muitos moradores, situa<;:ao
33

semelhante em Ilheus, e que perduraria ainda nos anos seguintes •
Os donad.rios deram o sinal de alarme nas cartas enviadas ao monarca, em que
comunicavam nao s6 a perda da Bahia, mas tambem o fortalecimento da presen<;:a
francesa e da amea<;:a indigena, alem do clima geral de descontrole ao longo da costa.
A Coroa, com a gritaria dos donatarios e a alarmante nodcia da perda da Bahia,
chegou a armar urn navio de socorro ao Brasil em 1547, que acabou nao partindo
por perder· o tempo certo para a viagem, mas a resposta par; a grave situa<;:ao exigia
maiores recursos e for<;:as ..

30

Frei Vicente do Salvador, Op. cit., p. 125 e 116 respecrivamente para a Bahia e para a Sao

31

Tome.
Veja-se, por exemplo, Rossana G. Briro, A Saga de Pero do Campo Tourinho, Petr6polis: Vozes,

32

33

2000.
A amea<;:a a capirania de Sao Vicente perdurou com maior inrensidade ate pouco depois da
conquista e fundac;:ao da cidade do Rio de Janeiro em 1565, mas a resistencia indigena obrigaria ainda que Anronio de Salema, governador-geral do Sui, ap6s a morte de Mem de Sa,
organizasse uma grande expedi<;:ao conrra os indios nos anos de 1570.
Para o caso de Pernambuco, pode-se ver o relato de Hans Staden, Duas Vzagens ao Brasil
(rradu<;:ao) (1557), Belo Horizonre: Itariaia, 1974, p. 46 ou a versao do mesmo texto publicada
em Portinari devora Hans Staden, Sao Paulo, Terceiro Nome, 1998, p. 24 (Alguns rrechos sao
bern difererites nas duas rradu<;:6es). Para o Espiriro Sanro e Ilheus, ver Francisco Adolfo de
Varnhagen, Op. cit., vol. I, p. 176 e 181, respecrivamenre.

A Coroa portuguesa nao possufa urn modelo unico de administra<;:ao para seus
territorios ultramarinos, que foram sendo organizados segundo modelos pr6prios e
adaptando-se as realidades encontradas. As op<;:6es administrativas adotadas devem, '
portanto, ser entendidas a partir da analise de certos fatores como, por urn lado, a
realidade local das diversas areas, e, por outro, a disd.ncia em rela<;:ao a Metr6pole
e as dificuldades de comunica<;:ao, como se percebe pela compara<;:ao entre as varias
partes do Imperio.
Assim, por exemplo, no Marrocos as varias pra<;:as permaneceram por todo o periodo governadas de forma independente, sem que surgisse urn governo-geral comum;
o mesmo aconteceu com as areas ocidentais da Africa Negra, que se organizaram,
contudo, em areas administrativas mais amplas, .como o Reino de Angola oil o arquipelago do Cabo Verde. Ao contrario, no Oriente, e criado, praticamente desde o inkio
da conquista, urn governo unico para todas as possess6es situadas entre o Cabo da Boa
Esperan<;:a e o Extremo Oriente34 •
As solu<;:6es administrativas adotadas nao eram imutaveis, sofrendo altera<;:6es, de maior ou menor vulto, que, em face das dificuldades encontradas, tentavam dar coma das necessidades da empresa de conquista, garantindo a domina<;:io
de largas areas para a Coroa portuguesa. Dessa maneira, as· tentativas de del~gar a
administra<;:ao dos novos territ6rios para os vassalos, isentando a Coroa da responsabilidade direta, fracassaram tanto no Brasil como, posteriormente, em Angola,
sendo substituidas por novas formas de gestao 35 •
Na America, a Coroa foi obrigada pelos acontecimentos a assumir urn papel maior
do que ate entao tinha desempenhado na coloniza<;:ao do Brasil, criando, em fins de. 1548,
o ·chamado Governo-geral, com urn objetivo imediato: defender a presen<;:a portuguesa
nas terras americanas frente a rea<;:ao indigena, ajudada ou nao pelo franceses3 6 •

34

Sobre isso, ver Catarina Madeira Santos, Goa e a chav_e de toda a india -perfil politico da
capital do Estado da india (1505-1570). Lisboa: CNCDP, 1999, p. 47.

35

A delegac;:ao da administra<;:ao de novas areas direramente aos vassalos pode ser enrendida
como mais urn aspecto da rela<;:ao entre a Coroa e seus vassalos, dentro da l6gica da politica
de troca de servi<;:os por merces. Portanto, nao se deve confundir o fracasso da primeira como
da segunda, logo o uso da iniciati~a particular dos vas.salos foi empregado em rodo o Imperio,
independenremente do fato de a adminisrra<;:ao ser realizada diretamente ou nao pela Coroa.

36

A visao tradicional da quescio nos parece ser a que mais se aproxima da realidade, ao aponrar como
justificativa as amea<;:as indigenas, a presen<;:a francesa e as brigas enrre os portugueses. C£ Pedro de
Azevedo, "A instituic;::lo do Governo-geral" in: Histtina da Coloniza¢o Portuguesa do Brasil, vol. III,
·' p. 334 e segs. Ver ainda Francisco Adolfo de Varnhagen, Op. cit., vol. I, 232 e segs.
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Nesse sentido, discordamos de Raymundo Faoro, quando, discutindo a cria11ao
do Governo-geral, aponta que, mais do que com indios e corsarios, a preocupa11ao da
Coroa era como fortalecimento dos donatarios, qualificando-os de "inimigo poderoso" da Corte, pois no contexto de meados do seculo os donatarios estabelecidos nas
partes do Brasil lutavam simplesmente para sobreviver 37• Registre-se tambem nossa
discordancia com rela'raO aopiniao de Jorge Couto, que justifica a cria'riiO do Governo- geral por fatores geopollticos, tais como as amea11as espanhola e francesa, que, como
vimos, ja vinham desde o inkio do seculo, e a de Sergio Buarque de Holanda, que
acreditava ser a busca de metais preciosos, influenciada pela descoberta das minas
peruanas, pois, tanto no regimento de Tome de Sousa como na sua a11ao, nada justifica
que tal busca fosse o centro de suas preocupa116es 38 •
0 novo sistema de governo adotado se sobrepos ao regime anterior das cha. madas "capitanias hereditarias", sem extingui-lo, porem este foi paulatinamente
perdendo a importancia que tivera ate entao. A desbaratada capitania da Bahia,
sede do Governo-geral, foi comprada pela Coroa aos herdeiros de Francisco Pereira
Coutinho, tornando-se a primeira capitania real. Portanto, a partir de 1549, ocorreu uma reorganiza11ao polltico-administrativa, as capitanias passaram a ser de
dois tipos, particulares ou da Coroa, e acima delas a estrutura do Governo-geral.
Dessa forma, quando a coloniza11ao portuguesa retomou a ofensiva, conquistando novas areas ao Iongo da costa do Brasil, essas conquistas foram organizadas
como capitanias reais. No fim do seculo XVI, a Coroa ja contava com cinco capitanias contra seis privadas e, uinta anos depois, ap6s a conquista da Costa leste-oeste,
ja eram oito reais contra seis privadas 39.
Alem disso, as capitanias reais se desenvolveram num ritmo mais acelerado
que as privadas, pois, como nos lembra Diogo de Campos Moreno, sargento-mor
do Estado do Brasil,- no seu relat6rio conhecido como Livro que dd Razdo do Estado

37
38

39

Raymundo Faoro, Os Danos do Poder, 9' ed., 2 vols. Sao Paulo: Globo, 1991, p. 142.
Jorge Couto, A construrao do Brasil, Lisboa: Cosmos, 1997, p. 130 e Sergio Buarque de Holanda, "A institui<;ao do Governo-geral" in: Idem (Dir.). A epoca colonial, do descobrimento a
expansiio territorial, 4• ed. Sao Paulo: Difel, 1972, p. 108 (Torno I, vol. 1 da coles:ao Hist6ria
Geral da Civiliza<;ao Brasileira, 11 vols.).
Eq1 meados do seculo XVII, as capitanias reais eram, do norte ao sui: Pad., Maranhao,
Ceara, Rio Grande, Paraiba, Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro e as privadas: Itamaraci, Pernambuco, Ilheus, Porto Seguto, Espirito Santo e Sao Vicente. Aqui estamos desconsiderando
a capitania de Santo Amaro que desde o inlcio se dissolveu na capitania de Sao Vicente, nao
tendo vida independence nem grande desenvolvimento, a ponto de, alguns anos depois, quando da querela entre os sucessores dos primeiros donat:irios, nao se ter claro onde ficava a linha
divis6ria entre ambas ou mesmo quais eram as vilas de cada uma. Sobre o assunto, veja-se
Pedro Taques, Hist6ria de Sao Vicente (Seculo XVIII). Sao Paulo: Melhoramentos, s/d. Obra
escrita especialmenre para esclarecer a questao, a soldo de uma das partes da querela.
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do Brasil de -1612, "todas essas· capitanias (...) sustentaram-se de violencias, e nesta
conformidade gozaram de mais aumento aquelas que o bra11o real tomou mais a sua
conta; quando no povoar e conquistar faltaram seus donad.rios" 40, assim, no inicio
do seculo XVII, enquanto Bahia, Parafba e Rio de Janeiro iam em franco desenvolvimento, as capitanias particulares, com exce11ao de Pernambuco e Itamaraca, estavam
estagnadas, como Sao Vicente ou Espirito Santo, ou em franca decadencia, como
Ilheus e Porto Seguro,
Sobre as exce<;:Qes, adverte-nos, Diogo de Campos Moreno, poderiam entrar na conta

das reais, pois, embora Pernambuco e Itamaraci fossem de donacirios, 'suas maiores necessidades acudiu Sua Majestade com capitais, presidios e fortifica116es, que ate hoje sustenta
41
de sua real fazenda" , alem disso essas capitanias tinham ja hi alguns anos seus capitaes
nomeados pela Coroa, assunto que retomaremos afrente.
Diogo de Campos Moreno lembrava tambem, que alem dos maiores recursos da
Coroa, nas capitanias particulares "nunca se encontra pessoa respeitavel no governo,
o que nao sucede onde servem capitaes do dito Senhor (o rei) que sem duvida fazem
muito no aumento dos lugares pela esperan11a de serem repuiados dignos de maiores
42
cargos" , ou seja, em outras palavras, a l6gica da troca de servi11os por merces. Concluindo, assim, por defender que todas as capitanias fossem reais ou que, pelo menos,
seus capitaes fossem nomeados pelo monarca. Tal conselho foi sendo posto em pratica
lentamente, desse modo ap6s a expulsao dos holandeses em 1654 as capitanias privadas
mais importantes, Pernambuco e Itamaraci, foram incorporadas a Coroa, mas o golpe
final no sistema s6 viria no seculo XVIII quando foram completamente extimas 43• ,
A cria11ao do Governo-geral determinou algumas adapta116es necessarias no
regime das capitanias privadas; as maiores altera116es foram particularmente no
tocante alimita"ao da al"ada da justi'ra nomeada pelo donatario, a possibilidade da
entrada de corregedor da Coroa nas capitanias, antes vedada, e a nova rela11ao dos
donatarios e moradores em geral com a Coroa, agora mediada, em grande parte;
pela presen11a nas partes do Brasil do governador-geral 44 •
40

Diogo de Campos Moreno, Livro que dd razdo do Estado do Brasil. (1612). Recife: UFPE,
1955, p. 107.

41

Idem, p. 108.

42

Idem, p. 108 e 119.

43

Neste ponto, estamos deixando de lado as capitanias criadas posreriormente a constitui<;ao
do Governo-geral, como a de D. Alvaro da Costa, filho do segundo governador-geral, D.
Duarte da Costa, no Reconcavo de Salvador ou como as criadas no Maranhao e Para, por
exemplo, a do Cabo Norte de Bento Maciel Parente, que, por terem territ6rio muito reduzido,
se comparadas as primitivas, nao se destacaram no processo de colonizas:ao e, portanto, nao
devem ser colocadas no mesmo nivel das capitanias originais.

44

Cf. Antonio de Vasconcelos Saldanha, Op. cit., p. 259 e seguinres e Francisco Carlos Cossentino. Governadores-gerais do Estado do Brasil (seddo XVI e XVII): oficio, regimentos, governafii.O e
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Tal fato nao e de menor relevancia, pois, como veremos a seguir, a preocupa-

0 rei notificava aos "capitaes e governadores das ditas terras-do Brasil, ou a quem
seus cargos tiverem", ou seja, os donatarios ou seus representantes,

eaos demais oficiais
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'{iio com a defesa condicionou toda uma serie de medidas tomadas pela Coroa no

"

momento da institui'{iio do Governo-geral, bern como a a<;:ao do mesmo por toda a

e morador~s que:

segunda metade do seculo XVI e pela parte inicial do XVII.
A citada preocupa'{ao, ja observada na carta de nomea<;:ao, revelar-ser-a em boa.

hajam ao dito Tome de Sousa por capitao da dita povoa¢o e terras da Bahia e

parte dos itens do Regimento de 'Jiome de Sousa, urn dos documentos mais impor-

governador-geral da dita capitariia e das outras capitanias e terras da dita costa

tantes para a coloniza<;:ao portuguesa no seculo X\(1, no qual, para alem das quest6es

como dito e e lhes obedes:am e cumpram e fa~am o que lhes o dito Tome de Sousa
de minha pane requerer e mandar segundo forma dos regimentos e provisoes
minhas que para isso leva45 •

mais imediatas, delineou-se a poHtica que viria a se~ seguida nos anos subseqiientes,
demonstrando o cuidado com que foi elaborado, inclusive, tendo sido levada em conta
tambem, como se percebe, a experiencia acumulada no pedodo anterior, procurandose coni as medidas propostas responder as queixas e aos apelos que os donatirios fa-

No preambulo do mesmo documento, o rei explicava que, para "conservar e eno-

ziam emsua correspondencia com a Coroa47•
Pode-se dizer que os objetivos do Governo-geral no pedodo, dentro do contexto

brecer as capitanias e povoa<;:6es" existentes na terra do Brasil e garantir o alargamento
da fe crista, tinha mandado construir uma fortaleza e povoa<;:ao na Bahia de Todos os
Santos "p~ra daf se dar favor e ajuda as outras povoa<;:6es, e se ministrar justi<;:a e prover
46

nas coisas, que cumprem a meu servi<;:o e dos neg6cios de minha Fazenda" •
I
A questao central para a Coroa ainda era a garantia da posse das terras americanas descobertas em 1500 e que, quase 50 anos depois, continuava ame:i<;:ada. Depois
do malogro

da~ expedi<;:6es de guarda-costa, do pouco resultado pratico da viagem de

de defesa das terras, eram derrotar a resistencia indfgena, derrotar os inimigos externos
e acabar com a instabilidade reinante ao Iongo da costa, para tanto a administra'{ao
colonial deveria impor a jus~i<;:a regia e aumentar. a centraliza<;:ao e o controle do processo de coloniza<;:ao por parte da metr6pole, alem de colaborar no desenvolvimento
das estruturas produtivas, criando ou consolidando as bases para que .a propria colonia
pudesse garantir sua seguran<;:a.
As tarefas iniciais de Tome de Sousa seriam, em primeiro Iugar, a ocupa<;:ao da ca-

Martim Afonso de Sousa, era necessario refon;:ar o regime das capitanias com o bra<;:o
real, de que nos falava Diogo de Campos Moreno, a fim de evitar seu fracasso completo
e a destrui<;:ao dos nucleos ja existentes.
A coloniza<;:ao das terras americanas pelos portugueses seguiu uma dinamica diferente da de outras areas. No caso, a preocupa<;:ao primeira era a garantia

pitania da Bahia, apoderando-se da primitiva cerca de Francisco Pereira Coutinho, e, em
seguida, a funda<;:ao da cidade do Salvador. Com a seguran<;:a garantida, o passo se~uinte
seria castigar os Indios responsaveis pela destrui<;:ao da capitania primitiva e pela morte
do antigo donatirio.
Para tanto, era necessario saber quem eram os culpados, porquanto parte dos

da posse do territ6rio, o que se verificou s6. ter sido possfvel, Como vimos acima,
com o povoamento efetivo. Apenas como decorrencia disso, e visando dar suporte

indios nao tinha responsabilidade direta no levantamento, mantendo-se em paz e aju-

economico a esta ocupa<;:ao, e que se estruturou uma produ<;:ao de generos para o

dando os cristaos. Assim o rei mandava ao governador "pelo que cumpre muito a servi'fO ·de Deus e meu, os que assim se alevantaram e fizeram guerra serem ·castigados com

comercio europeu.

trajetorias (tese inedita defendida na Universidade Federal Fluminense em 2005), p. 62 e seguinres. Ver tambem sobre a nova situac;:io criada: Eulalia Lahmeyer Lobo, Administrariio colonial
Luso-Espanhola nas Americas, Rio de Janeiro: Comp. Brasileira de Artes Gr:ificas, 1952, p. 209

45

46

e seguintes.
"Carta regia de nomea<;:ao de Tome de Sousa para governador do Brasil" de 7 de janeiro de
1549, publicada em Documentos Hist6ricos, 110 vols. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacienal,
1928-55, vol. 35, p. 3 e mais recentemente na revista Mare Liberum, 17. Lisboa: CNCDP,
1999, p. 27.
i
Idem. A mesma formula<;:ao se repete praticamente sem altera<;:6es no preambulo do "Regimento de Tome de Sousa", publicado na Historia da Colonizariio Portuguesa do Brasil, vol. III,
P· 345.

muito rigor", e ainda lembrava a necessidade de que a puni<;:ao servisse de exemplo, pois

47

Embora nao se saiba com certeza quem redigiu o regimento de Tome de Sousa, acredita-se
que duas importantes figuras da Corte sejam os maiores responsaveis. Estes seriam o Conde da Castanheira, principal colaborador do rei, e Fernao Alvares de Andrade, importance
funcionario regia, responsavel pela montagem da armada do primeiro governador, o qual
Varnhagen diz ter tornado a seu cargo os neg6cios do Brasil; ambos tambem tinham grandes
interesses no Brasil, o primeiro receberia de Tome de Sousa terras na Bahia e o segundo era
donatario de uma das capitanias primitivas, que, contudo, nao foi adiante, dado o fracasso
das tentativas de colonizac;:io feiras em parceria com Joao de Barros e Aires da Cunha, alem
de ter interesses na capitania de Ilheus.
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Alem disso, Tome de Sousa recebeu instruc;:6es para chamar a capitania da Bahia
o representante do donatario de Ilheus, juntamente com o provedor da fazenda real entre outros, para que se decidisse a melhor maneira de derrotar os Indios entao rebelados
naquela capitania. Em seguida, quando possfvel, deveria visitar as demais capitanias,
particularmente a do Espfrito Santo, tambem em guerra com os nativos. Em cada
uma delas, o governador-geral deveria reunir-se com o donatario ou seu representante
e com os mais importantes funcionarios e moradores para decidir sabre a maneira que
se deveria ter com a governanc;:a e a seguranc;:a de cada uma delas 50 •
As primeiras visitas foram feitas"ja no primeiro ano do Governo-geral, entre agosto e setembro de 1549; o provedor-mor Antonio Cardoso de Barros esteve em Pernambuco e ltamaraca, nomeando varios funcionarios da administrac;:ao da fazenda real e,
no ano seguinte, este fez uma viagem pelas capitanias ao sul da Bahia, tendo passado
por Porto Segura; Espfrito Santo e Sao Vicente, onde ficou alguns. meses, reorganizando em toda a Fazenda" regia, provendo OS cargos necessarios e dando instruc;:6es para
seu hom funcionamentd 1• 0 ouvidor geral Pero Borges tambem se deslocou, embora
tenhamos menos informac;:6es, sabe-se que esteve, no comec;:o do ano de 1550, tratando
da lura contra os indios e da organizac;:ao da justic;:a em Ilheus e Porto Segura de onde
enviou uma carta ao rei, em que clamava: "achei tantas cousas de que lanc;:ar mao, o
que hem parecia terra desamparada da vossa justic;:a" 52 •
0 governador Tome de Sousa tambem realizou uma viagem pela costa ao sul
da Bahia, em fins de 1552 e infcio de 1553, com certeza tendo estado em Ilheus, Espirito Santo e Sao Vicente. Tomando uma serie de medidas, direta ou indiretamente
relacionadas com a defesa, como cercar de taipa as vilas e os engenhos e prover a
artilharia necessaria nas diversas capitanias, ou ainda ordenar a vila de Santo Andre
na borda do campo, a fim de ag~upar os portugueses que viviam no planalto, e destituir o capitao de Ilheus. Alem disso, mandou endireitar as ruas de algumas vilas e,
ainda, que se fizessem casas de audiencia e cadeia em todas elas, demonstrando que
sua autoridade se estendia inclusive sabre assuntos locais.
0 governador-geral como representante direto do rei na Colonia, passou a exercer
urn controle real sabre as ac;:6es dos diversos agentes coloniais: donatarios, funcionarios
t; moradores em geral. Assim os capitii.es-mores das diversas capitanias e as Camaras
passaram dessa forma a funcionar como inscancias inferiores do Governo-geral ou,
como explicava Pero de Magalhaes Gandavo, "depois que esta provincia (de) Santa

"estes que ai estao de paz, como todas as outras nac;:6es (tribos) da costa do Brasil estao
48

esperando para ver o castigo que se da aos que primeiro" fizeram os danos."
Dessa forma, os indios que permaneceram em paz na Bahia deveriam ser favorecidos pelo governador para que auxiliassem na lura contra os outros. Aconselhava
ainda o governador a buscar o apoio nos indios Tupiniquins de outras capitanias, inimigo~ d()s da Bahia, e que, segundo o rei, desejavam participar da guerra de punic;:ao.
A estrategia seguida com os indios era simples, dividir esses entre os'~ue aceitavam
pacificamente o domfnio portugues e os que resistiam a ele, ou seja, em amigos e
inimigos, aproveitando-se das divis6es e guerras anteriores achegada dos portugueses.
Essa polftica implement!lda por Tome de Sousa seria utilizada ao longo de quase rodo
o pedodo colonial.
.
0 procedimento tornado frente aos indios da Bahia era apenas urn primeiro aspecto de roda uma polftica com relac;:ao a questao indfgena que o regimento ja delineava em diversos dos seus itens. Essa polftica apontava para incorporac;:ao destes ao
processo de colonizac;:ao, por meio da conversao a religiao crista - justificativa central
do processo de conquista de· territ6rios, tanto do novo como do velho mundo - por
meio da escravizac;:ao dos inimigos e do uso dos amigos como combatentes nas guerras, como forc;:a de trabalho "semi-compuls6rio" nas m:iis variadas tarefas ou ainda
ein outras atividades, como, por exemplo, na explora<;:io do sertao. Alem disso, em
urn adendo ao documento, ja se apontava a ideia de separar os indios convertidos dos
demais, o que, conrudo, so seria colocado em pratica por Mem de Sa com a montagem
dos primeiros aldeamentos.
Resolvida a situa<;:io na Bahia, com a funda<;:io da cidade do Salvador e os indios
rebeldes castigados, o proximo passo do governador deveria ser auxiliar a defesa das demais
capitanias, iniciando urn processo de centralizac;:ao pol.ftico-administrativo, materializada
pela a<;:io do governador, juntamente com seus auxiliares imediatos, o provedor-mor e o
ouvidor geral, que deveriam reorganizar a estrutura administrativa da Fazenda e da Justic;:a
ja existentes nos nucleos primitivos.
No proximo capitulo, iremos aprofundar o esrudo sobre a administrac;:ao colonial, analisando sua estrutura funcional, bern como as relac;:6es entre as varias esferas,
tanto por areas geograficas como por ramos administrativos. Conrudo, neste ponto,
e necessaria discutir o papel desempenhado pelo Governo-geral e sua relac;:ao com as
divers~s

capitanias.
Esta relac;:ao comec;:ou de imediato, pois assim que chegasse a Bahia, Tome de
Sousa deveria comunicar sua chegada aos capitaes das outras capitanias, que ja haviam sido instrufdos pelo rei a colaborar com as necessidades da expedic;:ao, enviando
·::1,

SO

Idem item 18.

51

"Livro primeiro do registro de provimemos seculares e eclesiasticos da cidade da Bahia e t~rc
ras do Brasil", iniciado em 1549 e publicado na colec;:ao Documentos Historicos, Op. cit., vols.
35 e 36.

52

"Carta do Ouvidor geral Doutor Pero Borges" de 7 de fevereiro de 1550, publicada na Historia
da ColonizafiiO Portuguesa do Brasil, vol. III, p. 267.

genre e mantimentos 49 •
48

Ver o ja citado "Regimemo de Tome de Sousa", itemS.

49

Idem item 4.
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Cruz se comec;:ou a povoar de portugueses, sempre esteve institufda em uma governanc;:a na qual assistia governadoi;:geral por el-rei, nosso senhor, com alc;:ada sobre os outros
53

capitiies que residem em cada capitania" •
Parece-nos, por isso, pertinente refutar aqui a ideia que se apresenta difusa na historiografia de que as capitanias seriam colonias autonomas ou que formariam uma especie de
"arquipelago" e, conseqiientemente ou nao disso, que o governador-geral nao seria mais do
que o governador, ou m'e!hor, o capitao-mor da Bahia ou uma especie de figura simb6lica,
sem poder real54 •
Em primeiro Iugar, tanto para os moradores como para os funcionarios dos dois
!ados do Atlantico, as diversas capitanias criadas pelos portugueses no continente, depois conhecido como America, faziam parte de uma area conhecida como: a costa d~
Brasil, as terras do Brasil, as partes do Brasil, ou simplesmente Brasil, o que indicava o
reconhecimento de uma unidade geografica, que, depois, num pl;mo polftico-adminis55

trativo receberia a designac;:iio de Estado do Brasil •
Tal u~idade nao era meramente te6rica, pois o deslocamento intracapitanias e
muito mai~r do ·que costuma ser imaginado, funcionarios de varias categorias, mercadores, soldados e os mais simples moradores se deslocavam ao Iongo da costa, cumprindo tarefas do servic;:o regio, ou, simplesmente, atras de melhores oportunidades.
Alem disso, em momentos importantes as capitanias existentes somavam esforc;:os em
prol de determinadas tarefas, como, por exemplo, a conquista do Rio de Janeiro ou da
chamada Costa Leste-Oeste, ambas dirigidas pelo Governo-geral.
Esse governo de forma alguma pode ser coJilpreendido como meramente simb6lico, pois, como veremos em seguida com mais vagar, o governo-geral sediado em
Salvador desempenhou papel relevante nos mais diversos a:ssuntos da vida colonial,
atuando tanto em quest6es mais amplas como em assuntos internos de cada capitania,
real ou privada56 .
53

Pero de Magalhaes Gandavo, Op. cit., p. 34. Gandavo, contudo, esquece-se do pedodo ante-

54

rior a criac;:ao do Governo-geral ern fins de 1548.
Exernplo dessa posic;:ao e Caio Prado Junior. Formafiio do Brasil Contempordneo. Sao Paulo:

55

Brasiliense, 1942, p. 301
Born exernplo dessa visao e urna pequena carta regia para o governador-geral D. Luis de Sousa
(1617-1621) corn as seguintes passagens: "rnercadores que ja estiverarn no Brasil", "para irern
a costa do Brasil", "urna barca do Brasil", "que do Brasil se acuda" e "nao poderao valer no

Alem disso, a proeminencia real do governador-geral pode ser vista, por exemplo,
na determinac;:ao de que as leis ou alvaras regios, depois de registrados e apregoados na
Bahia, fossem enviados pelo governador-geral com o traslado_ "concer.tado e assinado
por ele aos capitaes ou provedores de minha fazenda das outras capitanias das ditas
partes" 57; na preocupac;:ao de Filipe I de Portugal e de seus auxiliares de que fosse o.
governador-geral do Brasil o primeiro a receber ~s informac;:6es da mudanc;:a dinastica58; ou ainda que os capitaes-mores nomeados para o Rio de Janeiro fossem empossados nos seus· cargos pelas maos do governador-geral, sendo autorizados a tomar posse
diretamente na capitania, apenas na impossibilidade de passarem em Salvador59.
lnfelizmente uma das maiores lacunas da documentac;:ao do pedodo e a correspondencia trocada entre o Governo-geral e as capitanias, pois alem da perda de quase
todos OS documentos guardados em Salvador do perfodo anterior a invasao holandeses, a maior parte dos atuais arquivos estaduais quase nada guarda para o pedodo anterior a 1630. Felizmente, porem, podemos contar com as atas da Camara da efemera
vila de Santo Andre e com os documentos da vila de Sao Paulo, pari:icularmente as
atas e o registro geral da Camara, e com os documentos reunidos em codices pessoais por alguns governadores-gerais, como os chamados livros primeiro e segundo do
governo do Brasil ou com a correspondencia de Gaspar de Sousa, para retratar parte
dessa relac;:ao entre Salvador e as demais capitanias.
Na documentac;:ao apontada, verifica-se a intervenc;:ao, em maior ou menor medida, do Governo-geral na administrac;:ao das capitani'as particulares, como se pode
perceber, por exemplo, no regimento dado em Salvador em 1556 pelo segundo go. vernador-geral, D. Duarte da Costa a Bras Cubas, capitao de Sao Vicente. Com uma
serie de instruc;:6es, que iam das posturas a serem seguidas no que toea ao transito pelo
os cornent:irios de Fernando Jose de Portugal ao Regirnento d~ governador Roque da Costa
Barreto. "Regirnento de Roque da Costa Barreto" de 23 de janeiro de 1677, publicado por
Marcos Carneiro Mendonc;:a, Op. cit., II, p. 80.5 e seguintes. Para alguns casos concreros, alern
dos trabalhos citados abaixo na nota 63, ver Heloisa Bellotto, Op. cit., Dauril Alden. Royal government in coloni.l:zl Brazil. Berkeley: University of California Press, 1968, p. 447 e seguintes.
57

"Carta regia de 11 de seternbro de 1550 sobre novos povoadores para o Brasil", publicada ern
Documentos para a Historia do Afucar, 3 vols. Rio de Janeiro: IAA, 1956, I, p. 97.

58

Nurna cons~lta sobre o assunto, o parecer final do rnonarca era de que se deveria rnandar as.
cartas sobre a aclarnac;:ao ao governador-geral e que este, por sua vez, rnandaria essas as outras
capitanias. Cf. "Lernbranc;:a para el-rei, sobre a reduc;:ao das capitanias da costa do Brasil" de
25 de seternbro de 1580. Biblioteca da Ajuda, codice 49-X-02 f. 237, 402 e 404 v. e tarnbern
Joaquirn Vedssirno Serrao. Do Brasil Filipino ao Brasil de 1640. Sao Paulo: Cornpanhia Editora Nacional, 1968, p. 9 e segs.

59

Ver, por exernplo, a "Carta de norneac;:ao paracapitao do Rio de Janeiro de Martirn de Sa" de 13
de dezernbro de 1601 e a "Carta de norneac;:ao de Afonso de Albuquerque" de 12 de fevereiro de
1605. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Chancelaria de Filipe. I, Doac;:6es, respectivarnente, livro 6, fl. 291 v. e livro 17, fl. 67 v.

Brasil". Cf. Cartas para Alvaro de Sousa e Gaspar de Sousa, Op. cit., p. 69.
56

Nas palavras de Antonio Manuel Hespanha, "e cerro que, a partir de 1549, os governadoresgerais erarn a cabec;:a do governo do Estado, gozando de suprernacia sobre donatarios e governadores das capitanias, devendo estes obedecer-lhes e dar-lhes coma do seu governo". Antonio ·
Manuel Hespanha. "A constituic;:ao do Imperio Portugues. Revisao de alguns enviesarnentos
correntes" in: Joaq Fragoso, Fernanda Bicalho e Maria de Fatima Go uvea. 0 Antigo Regime nos
Tropicos. Rio de Janeiro: Civilizac;:ao Brasileira, 2001, p. 177. Sobre este assunto, veja-se ainda
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interior da capitania a ordens sobre as obras da alfandega, casas do Conselho e pontes
60

que deviam ser concluidas em Santos •
No Registro Geral da Camara de Sao Paulo, tambem podemos encontrar inumeros exemplos do controle exercido pelo governador-geral sobre a capitania de Sao
Vicente, por meio de regimentos e instrw;:6es sobre os mais diversos assuntos ou do
provi~entos de cargos, ate, inclusive, com a suspensao do capitao-mor nomeado pelo
61

donad.rio e a nomea<;:ao de urn substituto •
Vale a pena ainda lembrar os regimentos aos capitaes-mores do Espirito Santo,
Maranhao e Ceara emitidos pelo governador-geral D. Luis de Sousa, entre 1617 e 1619,
por meio dos quais passa instru<;:6es pormenorizadas aos futuros capitaes-mores sobre a
62

administra<;:ao das respectivas capitanias •
Outro aspecto do controle exercido pelo Governo-geral e, pelo menos esse e o objetivo, sobre o movimento dos moradores, que, desde as entradas ao sertao ate as possibilidades de intercimbio com os indigenas no litoral, deveriarn contar com a autorizayao do
governador-geral ou do capitao-mor da capitania, medidas que visavam impedir que a<;:6es
isoladas acabassem provocando maiores conflitos com os nativos e, ainda, acabar com o
descontrole que reinava ao longo da costa.
Alem disso, apertou-se o controle sobre os direitos reais e tambem sobre os funcionarios subalternos da fazenda, que agora deveriam ir ate Salvador prestar conta do que
tinham arrecadado em cada capitania, acabando com a liberdade quase que irrestrjta de
que esses funcionarios gozavam.
Por tudo isso, a visao de que capitanias como a de Pernambuco gozavam de
autonomia em face do Governo-geral nao corresponde a realidade. A capitania de
Duarte Coelho conseguiu manter certa autonomia apenas enquanto viveu o primeiro
donatirio, possivelmente, por deferencia da Coroa aobra deste. Depois cada ve1, mais
a ·Coroa, por via Governo-geral, passou a interferir na administra<;:ao local, inclusive
nomeando varios capitaes-mores durante a menoridade do .d.ona~ario, entre, pelo menos, 1593 e 1614, ou com a permanencia por largos anos dos governadores-gwiis na
capitania no inkio do seculo XVII, fazendo que a familia donatarial empreendesse

60

"Regimento que hade ter Bras Cubas" de 11 de fevereiro de 1556, registrado no livro de Atas da
Camara de Santo Andre, publicado como apendice a obra de Afonso de Taunay. folio Ramalho
e Santo Andre da Borda do Campo. Sao Paulo: Revista dos tribunais, 1953, p. 261 e segs.

61

Ver, entre outros, "Traslado da provisao de Joao Pereira de Sousa, capitao desta capitania de
Sao Vicente" de c. 1600, "Regi!Il€nto do Capitao Diogo Gonc,:alves La<;:o que lhe deu o senhor
governador D. Francisco de Sousa" de 1601 e "Traslado da provisao do senhor governador
Diogo de Mendon<;:a Furtado" de 1624, publicados respectivamente nas paginas 74, 126 e 454
do Registro Geral da Camara de Siio Paulo, Vol. I. Sao Paulo: Arquivo Municipal, 1917.

62

Ver Livro 2" do Governo do Brasil. Lisboa: CNCDP e Sao Paulo: Museu Paulista, 2001, respecrivamente, p. 66, 117 e 130.
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uma enorme luta nao para defender a autonomia, mas simplesmente para garantir suas
prerrogativas b:isicas63 •
"\
0 ponto alto dessa luta foi na segunda metade da decada de 1610 e inicio da seguinte, quando Matias de Albuquerque retomou o governo da capitania para a familia
donatarial, entrando em conflito como governador-geral D. Luis de Sousa (1617-1621)
e seus representantes em Pernambuco. 0 conflito chegou ao rei, que em carta ao govefnador-geral avisava: "vi o que me avisastes sobre Matias de Albuquerque, e dem'a~S
de o mandar advertir da obriga<;:ao que tern de obedecer as ordens que lhe derdes e ter
convosco correspondencia devida ao lugar que ocupais e de que nao o cumprindo assim lho mandarei estranhar com dernonstra<;:ao" 6 4, mandando repor ao estado inicial
'
todas as inova<;:6es que fossem contra a jurisdiyao real65 •
Por tudo isso, mesmo Caio Prado Junior, urn dos autores que defendem a ideia
da ampla autonomia das capitanias frente ao Governo-geral, afirma que nao se deve
subestimar o poder e a autoridade dos governadores, "nem mesmo reduzir-lhes a expressao na vida administrativa da colonia. Nao somente suas atribui<;:6es sao consideraveis ... como ainda o simples fato de representarem e encarnarem a pessoa do rei, e
terem a faculdade de se manifestar como se fossem o proprio monarca, e circunstancia
que basta, no sistema politico da monarquia absoluta de Portugal, para dar a medida
do papel de relevo que ocupam"66 •
Dessa maneira, o Governo-geral, ao longo da segunda metade do seculo XVI
e dos primeiros anos do seguinte, passou a desempenhar urn papel central na montagem do processo de coloniza<;:ao no Brasil, momento que, como veremos, estava,m
sendo lan<;:adas as bases do Antigo Sistema Colonial. Nessa conjuntura, a luta contra·
63

A relac,:ao entre o governo-geral e a capitania de Pernambuco foi objeto de alguns escudos.
Para o perfodo dos donatarios, Francis Dutra, "Centralization vs. Donatarial Privilege: Pernambuco, ·1602-1630" in: Dauril Alden, Colonial Roots ofModern Brazil. Berkeley: University of California Press, 1973. Para·o perfodo p6s-restaurac,:ao, ja sob controle reg\o, Vera Lucia
Acioli, jurisdifiiO e conjlitos. Recife: Ed. UFPE e Macei6: Ed. UFAL, 1997.

64

"Carta do rei para D. Lufs de Sousa", escrita em Madrid em 10 de fevereiro de 1612. C£ Livro
2" do Governo do Brasil. Op. cit., p. 160 e 161. Na continuac,:ao da carta ao governador-geral,
encontra-se c6pia da enviada a Matias de Albuquerque, em que o rei afirma: "posto que fio de
vos que conforme vossa obrigac,:ao guardareis nessa capitania as ordens que vos der o governador desse Escado, como de vosso superior que e, me pareceu adverti-lo de novo por esca carta
que assim o fac,:ais, tendo com o governador a correspondencia devida ao Iugar que ocupa".

65

Essa centaciva de reforralecer o poder donacarial em Pernambuco ceve como apice o momento
poscerio~ ainvasao de Salvador pelos holandeses em 1624, pois com a prisao do governador-geral
Diogo de Mendonc,:a Furtado, acabou assumindo o posco o proprio Matias de Albuquerque,
entao no governo de Pernambuco. Contudo, poucos anos depois, a conquisca de Pernambuco
pelos mesmos holandeses pos lim a essas precens6es. Sobre o conflito jurisdicional entre Macias
de Albuquerque e Diogo de Mendonc,:a Furtado, ver Frei Vicente do Salvador, Op. cit., p. 426.

66

Caio Prado JUnior, Op. cit., p. 308.
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oriental fosse seguido nas partes do Brasil, p.ois manter uma extensa rede de fortalezas
que dominassem os principais pontos estzategicos, com enorme dispendio material e
humano, para defender o escambo do pau-brasil nao teria o menor sentido, nem viabilidade economica68 •
Tampouco a ocupayao do Marrocos servia de modelo, pois nessa regiao, pequena •
e proxima a Portugal, as pras:as fortes portuguesas serviam de baluartes na defesa do
Reina e de suas navega<;:6es, sendo, ~ortanto, meros enclaves, com pouca rela<;:iio com
a terra e completamente dependentes de socorro permanente do Reino, onel:ando sobremaneira os cofres regios. Enfim, urn verdadeiro sorvedouro de recursos financeiros
e humanos que nao interessa reproduzir em outras partes 69 •
Assim, para a Coroa, o Brasil nao poderia tornar-se outro Marrocos, da mesma
forma que nao poderia ser outra India. NaAmerica, a colonizac;:ao encetada pelos portugueses seguiu muito mais o modelo antes utilizado nas ilhas atlanticas - arquipelagos dos
A<;:ores e da Madeira - com o desenvolvimento de uma economia agroexportadora.
Dessa forma, resumidamente, o domfnio das terras americanas reivindicadas
pela Coroa portuguesa exigia, como vimos anteriormente, o povoamento, e este,
por sua vez, exigia, por urn lado, a montagem de uma estrutura administrativa e,
por outro, 0 desenvolvimento economico necessaria para fornecer 0 suporte material para 0 sucesso da colonizac;:ao70 •
Empreendimento que demandava recursos que os donatarios, encarregados
pela Coroa, num primeiro momento, para executar a tarefa, nao possuiam, nem
poderiam obter no pau-brasil, que em virtude do estanco regio ?S beneficiava pouco.
Assim, nessa conjuntu~a, o produto escolhido para viabilizar a em'presa colonial foi
o a<;:ucar, aproveitando-se. entre outros fa to res, das boas condi<;:6es do solo apontadas
por Caminha na celebre passagem71 •
A escolha nao causa surpresa, pois o a<;:ucar passava por uma fase de grande
prosperidade, com os pres:os em alta e amplia<;:ao de mercados, capazes de absorver o
crescimento da produ<;:iio. Alem disso, a experiencia acuinulada pelos portugueses, par-

OS povOS indfgenas e seus aliados estrangeiros teve Uffi papel primordial, pois foram .
estas guerras que possibilitaram a conquista de novas terras e escravos para a expansao da agricultura e beneficiamemo da cana-de-a<;:ucar, alicerce economico do processo de coloniza<;:iio e fundamento de uma elite nascente na colonia, em sua maioria
67

diretamente envolvida no processo de conquista •
Sob o aspecto da conquista territorial, o perfodo pode ser dividido do ponto de
vista das guerras ocorridas, em do is momentos: .urn defensivo e outro ofensivo. No
primeiro, que, grosso modo, duraria entre a chegada de Tome de Sousa em 1549 eo
fim do governo de Mem de Sa, com sua morte em 1572, a preocupa<;:iio priorit:lria era
garantir a defesa das areas ocupadas, com pequenas expans6es em torno dos nucleos
estabelecidos. Alem dessas, apenas uma unica nova conquista de vulto, que foi.a do
Rio de Janeiro, que, como se sabe, foi muito mais uma resposta apresen<;:a francesa do
que uma inidativa originariamente lusa, tanto assim que em 1560 a fortaleza francesa
foi ar:rasada e a regiao abandonada, s6 sendo ocupada definitivamente em 1565, dado
o temor de que os franceses voltassem a ocupar a Bafa da Guanabara.
0 segt,Indo momento, que come<;:aria depois da morte de Mem de Sa ou urn
pouco depois: seria marcado por uma retomada da ofensiva por parte dos portugueses
e iria aproximadamente ate 1630, nesse momento os portugueses com fors:as e recursos
retirados das capitanias primitivas, particularmente das de Pernambuco e da Bahia,
iniciaram uma, etapa de conquistJ!.s: Parafba em 1584, Sergipe em 1587, Rio Grande em
1598, Ceara entre 1603 e 1613, Maranhao entre 1612 e 1615 e Para em 1616, consolidando assim a fachada Atlantica e ampliando em muito a area ocupada.

Defesa, povoamento e economia
A ausencia na America de circuitos comerciais estabelecidos, ao contrario do que
ocorria no Oriente, impediu que os portugueses ficassem restritos a esfera da circula-
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Para uma visao geral do Imperio, veja-se, por exemplo, os clissicos de Charles R. Boxer, 0
Imperio Colonial Portugues {tradu<;:ao). Lisboa: Edi<;:iies 70, 1981 e de Vitorino Magalhaes
Godinho, Os Descobrimentos e a Economia Mundial, 2a ed., 4 vols. Lisboa: Presen<;:a, 1991 e
ainda o moderno trabalho de Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri, Historia da Expansdo
Portuguesa, 5 vols. Lisboa: Cfrculo de Leirores; 1998.
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Cf. David Lopes, A Expansdo em Marrocos. Lisboa: Teorema, s/d. e Augusto Ferreira do Amaral, Historia de Mazagao. Lisboa: Alfa, 1989.

70

Sobre este aspecro fundamental, ver Caio Prado Junior, Op. cit., 21 e seguinres e Fernando
Novais, Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808), 6' ed. Sao Paulo:
Hucitec, 1995, p. 102 e seguintes.

71

Jaime Cortesao. A Carta de Pero Vaz de Caminha. Rio de Janeiro: Livros de Portugal, 1943,
p. 240.

<;:iio, obrigando-os a assumir a responsabilidade direta pela produ<;:iio dos generos de
interesse ao comercio europeu. Essa situa<;:iio nao permitiu que o modelo do Imperio

67

As guerras com os indios em momenros posteriores tiveram urn cad.ter diferente, assim, por
exemplo, as lucas da segunda metade do seculo XVII no sertao da atual regiao Nordeste nao
tinham como fator predpuo a obten<;:ao de mao-de-obra escrava, que )a era abastecida largamente pelo td.fico negreiro, nem as novas terras eram aproveitadas para a cana de a<;:U.car,
atividade economica central do perfodo, mas para a pecuaria extensiva. Ja em areas perifericas
como Sao Paulo e Para, a !uta e muito mais pela posse do escravo do que das terras. Ver Pedro
Puntoni, A Guerra dos Barbaros, povos indigenas e a colonizarao do sertdo nordeste do Brasil,
1650-1720. Sao Paulo: Edusp e Hucitec, 2002.
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ticularmente na Ilha da Madeira, desde o seculo XV, facilitava a transposic:;:io dos co-

Ja o ac:;:ucar, sedentario, exigia nio s6 o plantio da cana de ac:;:ucar, como tam-

nhecimentos tecnicos necessarios e 0 acesso aos circuitos comerciais ja estabelecido57 •.
Conseqiientemente as iniciativas colonizadoras empreendidas pelos donat:l.rios na

bern o seu beneficiamento, gerand,o a construc:;:io de engenhos. Esses, como veremos

2

segunda metade da decada de 1530 ja se estruturaram centralmente na produc:;:io ac:;:ucareira,. relegando para segundo plano o extrativismo do pau-brasil, que vinha sendo
explorado desde as primeiras expedic:;:6es de reconhecimento no inkio do seculo XVI.
As cartas dos primeiros donat:l.rios deixam cladt,essa associac:;:io entre o ac:;:ucar
e a colonizac:;:io das novas areas. De Pernambuco, Duarte Coelho contava ao rei que
depois de pacificar a terra, deu "ordem a se fazerem engenhos de ac:;:ucar que de la (Portugal) uouxe contratados" 73 ; de Porto Segura, Pero do Campo Tourinho prometia ao
monarca, ap6s pedir a real ajuda, "tanto que os engenhos se aca:barem ... Vossa Alteza
tera aqui urn novo Reina e muita renda" 74 e, num ultimo exemplo, da fracassada ca-

adiante, transformaram-se em importantes focos de ocupac:;:io e de defesa do territ6rio.
Dessa forma, pode-se dizer que o sucesso do empreendimento colonial nas partes do
Brasil dependia do sucesso da economia ac:;:ucareira e vice-versa.
Contudo, a economia ac:;:ucareira, ap6s urn comec:;:o promissor, sofreu urn duro reves; a resiw!ncia indfgena praticamente destruiu os esforc:;:os iniciais na maioria das capitanias em meados da decada de 1540~ Portanto, coube ao Governo-geral, criado em fins
de 1548, COffi a finaJidade de defender OS nucleos portugu~es ja instalados e garantir 0
processo de colonizac:;:io, a tarefa de recomec:;:ar a montagem da economia ac;:ucareira77,
base de sustentac:;:io economica da nascente colonia, pois mesmo com a maior participac:;:io da Coroa, a necessidade de viabilidade interna se mantinha.
A Coroa, ja extremamente sobrecarregada, nio poderia arcar com todos OS custos

pitania de Sao Tome, no atual norte fluminense, Pero de Goes explicava ao s6cio que
os indios, sob as ordens de seus feitores, plantavam roc:;:as "para que quando vier gente
ache ja que comer e canas e o mais necessaria para as engenhos ... entretanto ... fac:;:o eu
c:l. no mar dais engenhos de cavalos que mofa urn deles para os moradores e outro para
75

n6s somente, e is to para o presente as entreter" •
Em outro sentido, a capitania de ltamarac:l., praticamente abandonada pelos donos, sem recursos para iniciar a produc:;:io de ac:;:ucar, pouco se desenvolveu nesse mo-

do Imperio, par isso, no mesmo momenta em que Tome de Sousa era enviado para
fundar a cidade do Salvador, D. Joio III ordenava que parte das fortalezas na costa, do
Marrocos fossem abandonada578 • 0 Brasil de faro nio poderia se tornar outro Macrocos. Era necessaria que urn setor dos moradores pudesse prestar os servic:;:os exigidos,
sem ·dependencia da fazenda regia., na esperanc:;:a de que tais servic:;:os revertessem em
honras e merces diversas.
Logo, a politica de envolver os vassalos no empreendimento condnuou a ser es-

mento, transformando-se no centro do resgate de pau-brasil e sendo dominada pelos
feitores dos armadores que, segundo Duarte Coelho, tumultuavam a costa, alem de
oferecerem refugio aos criminosos que fugiam de Pernambuco.
Assim o contraponto brasileiro' do ac:;:ucar e do pau-brasil revela uma serie de opc:;:6es

sencial e foi implementada pela Coroa, particularmente por meio de instruc:;:6es dirigidas ao Governo-geral, as quais a.cabaram favorecendo o surgimento de uma elhe
colonial residente e tambem de setores medias.

adotadas no inkio do processo colonizador. 0 extrativismo do pau-brasil nio contribufa
316, tambem em Jose Antonio Gonsalves de Mello e Cleonir Xavier de Albuquerque, ·ap.
cit., p. 9~.

para a fixac:;:io de nucleos populacionais, levando a urn certo nomadismo, sempre a procura de areas ainda nio exploradas. Alem disso, par constituir-se num estanco regia, sua
explorac:;:io era arrendada a comerciantes, cujos feitores sem maiores preocupac:;:6es ou

77

vinculos com a ocupac:;:io das terras pr6ximas as areas de corte da madeira, acabam par
provo car inurneros conflitos com os indios, como vis to anteriormente

72
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74
75
76
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Cf. Vera Lucia Amaral Ferlini. Terra, Trabalho e Poder. Sao Paulo: Brasiliense, 1988.
"Carta de Duarte Coelho a el-rei" de 27 de abril de 1542, publicada na Hist6ria da ColoniZtffdo Portuguesa do Brasil, vol. III, p. 313 e em Jose Antonio Gonsalves de Mello e Cleonir
Xavier de Albuquerque, Op. cit., p. 85.
"Carta de Pedro do CampoTourinho" escrita de Porto Seguro em 28 de julho de 1546, publicadana Hist6ria da ColonizafdO Portuguesa do Brasil, vol. III, p. 266.
"Carta de Pedro de Goes escrita da Vila da Rainha ao seu s6cio Martim Ferreira" de 18 de
agosto de 1545, publicada na Hist6ria da ColonizafdO Portuguesa do Brasil, vol. III, p. 262.
Por outro !ado, a explorao;:ao do pau-brasil, poderia servir para amealhar os recursos necessarios ao empreendimento ao;:ucareiro. Ver, por exemplo, a "Carta de Duarte Coelho" de 22
de maro;:o de 1548, publicada na Hist6ria da ColonizafdO Portuguesa do Brasil, vol. III; p.

78

Alem de fiscalizaf·a explorao;:ao do pau-brasil, inclusive regulando as mercadoria~ que deveriam ser dadas a~s indios, para evitar o processo de encarecimento do "resgate". Cf. Alexander
Marchant, Op. cit., passim.
Parte da populao;:ao das areas abandonadas foi deslocada para Salvador. Tal abandono provocou enorme polemica em Portugal, rendo seus defensores sido alvo de pesadas criticas.
Algumas delas acabaram registradas, como, por exemplo, aquela em que "praticando-se entre
os fidalgos que o homem que mais insistira em se largarem os lugares de Africa (ou seja, do
Marrocos) fora Eernao Alvares de Andrade, escrivao da fazenda de el-rei, praguejavam dele. E
urn dia, dizendo Fernao Alvares ao conde (D. Joao Coutinho, Conde de Redondo e capirao
de Arzila) que rinha grande fastio, disse-lhe ele: Maior seria o de Africa". Fernao Alvares de
Andrade, diga-se de passagein, era urn dos maiores incentivadores da ocupao;:ao do Brasil,
rendo recebido uma capirania que acabou nao sendo explorada, alem de s6cio na explorao;:ao
de Ilheus. Ditos Portugueses Dignos de Memoria (Seculo XVI), edirada e comemada por Jose
Hermano Saraiva, 2• ed. Lisboa: Europa-America, s/d, p. 87. Sobre o assunto, ver Maria Leonor Garda da Cruz. As controversias ao tempo de D. joao III sobre a politica portuguesa no Norte
de Africa. Lisboa: CNCDP, 1997 (Separara de Mare Liberum, n. 13).
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0 primeiro problema era como atrair moradores dispostos a correr os riscos da
enorme ta~fa, repleta de desafios. A pratica de enviar degredados niio bastava, era
preciso oferecer contrapartidas que incentivassem a vinda de moradores79 , como por
exemplo, a distribui<;:iio de terras, as isen<;:6es de tributos e o apoio a constru<;:iio de
engenhos e aos lavradores de cana.
, A carta regia enviada a Pedro Anes do Canto em Angra, nos A<;:ores, e urn born exemplo de5sa poHtica de incentivo, nela o rei, ap6s_ relarar que a cidade do Salvador ja estava
"muito forte e defensavel" e que a terra era "grossa e fertil", afirmava "que havendo gente em
abastans;a, que a plante, granjeie e faci nela muito proveito e a terra se enobrececi muito",
oferecia "emb~ca<;:6es_e mantimentos a todas as pessoas que se quiserem ir viver nas ditas
partes do Brasil e alem disso lhe seriio la dadas pelo dito Tome de Sousa terras que plantem
e aproveitern livremente sem delas pagarem mais que o dizimo a Deus" 80 •
Assim, sem duvida, o maior incentivo ·utilizado para atrair moradores para a
America foi a ampla oferra de terras hrasileiras. Alem disso, a possibilidade de obten<;:iio de escravos e a participa<;:ao, em maior ou menor medida, na economia do a<;:U.car
tambem deveriam servir como atrativo.
As terras portuguesas do novo mundo foram, desde o inlcio do processo, incorporadas ao patrimonio regio e doadas pelo monarca ou por seus agentes, na forma de
sesmarias81 , segundo as normas das Ordena<;:6es do Rei~o 82 e de instru<;:6es espedficas,
cujo primeiro exemplo e a autoriza<;:iio dada a MartimAfonso de Sousa83 •
A distribui<;:iio e o apr6veitamento das terras foi uma preocupa<;:iio constante da Coroa
ao Iongo do pedodo estudado. Com a cria<;:iio das chamadas capitanias heredicirias, o monarca, previdente, determinou, nas cartas de doa<;:iio, que no maximo 10 leguas das terras da
capitania poderiam ficar diretamente para o donacirio, incluindo nessas as de sua mulher e de
seu herdeiro, pois as demais "dariio e poderiio dare repartir todas as ditas terras de sesmaria, a

quaisquer pessoas de qualquer qualidade e condi<;:ao que sejam e lhes bern parecer, livremente,
sem foro nero direito algum, somente o dizimo de Deus"84•
Nesses primeiros momemos, as terras_ foram qistribuidas com relativa facilidade e nos mais variados tamanhos, aos dispostos a aproveita-las, pois como D. ]oiio
III ordenava a Tome de Sousa: "dareis de sesmaria as terras ... as pessoas que vo-las
pedirem ... que queiram ir povoar e aproveitar", de acordo com a capa~idade de cada'
urn, pois como alertava o moO:arca ao mesmo governador: "niio dareis a cada pessoa
mais terra que aquela que boamente e segundo. suas possibilidades. vos parecer que
podera aproveitar". 85
Recorrentemente a Coroa voltava ao assumo, relembrando ao governador e aos
capitiies-mores a importancia de distribuir terras aos novos moradores, particularmente aos que fossem com a familia, e tambem que estes cobrassem dos agraciados,
"obrigando aos que tiverem terras de sesmarias, que as cultivem e povoem". 0 rei era
taxativo, as terras niio aproveitadas deveriam ser redistribuidas, pois "aos que as niio
cumprirem (as obriga<;:6es) se tirariio e dariio a quem· as cultive e povoe", o que efetivamente ocorreu em niio poucas ocasi6es 86 • Crist6viio de Barros, o terceiro capitiio-mor
do Rio de Janeiro eo primeiro nomeado pela Coroa em 1570, trazia urn alvara para
redistribuir as terras ja dadas e que niio fossem aproveitadas no prazo de urn ano, pois
o rei reclamava do fato de "todas as terras que estiio aroda da cidade de Sebastiiio da
dita capitania (serem) dadas as pessoas que vivem e sao moradoras em outras capitanias
sem as terem aproveitadas nero beneficiadas como sao obrigadas" 87•
Em casos extremos, como no Rio Grande (atual Rio Grande do Norte) no
inicio do seculo XVII, a Coroa chegou mesmo a determinar uma nova redistribui<;:iio de terras de toda a capitania, por entender que grande parte delas niio

ti~ha sido aproveitada e tambem por niio concordar com a divisiio feita, pois, nas
palavras do monarca, "constou .ser muii:o exorbitance em quantidade de terras a

79

Sobre o tema, ver. Timothy J. Coates, Degredados e 6rfas: colonizafd.O dirigida pela Coroa no
Imperio portugues (traduc;:ao). Lisboa: CNCDP, 1998.

80

"Carta regia sobre novos povoadores para o Brasil" de 11 de setembro de 1550, publicada em

Documentos para a Historia do Apicar, Op. cit., I, p. 97.

85

81

Para uma visao geral das sesmarias, ver Costa Porto, Estudo sobre o sistema sesmarial. Recife:
Universidade Federal de Pernambuco, 1965; Ruy Cirne Lima. Pequena Historia Territorial do
Brasil. 5• ed. Sao Paulo: Arquivo do Estado, 1991 e Virginia Rau. Sesmarias medievais portuguesas. Lisboa: Bertrand, 1946.

86

82
83

C£ 0 titulo LXVII das Ordenafoes Manuelinas (1514). 5 vols. Lisboa: Calouste Gulbenkian,
1984, IV, p. 164.
"Carta para o Capitao-mor (Martim Afonso de Sousa) dar terras de sesmarias" de 20 de no·---L-~ ..I- 1 c;~o · n,hlic:ocla na Historia da Colonizafd.O Portuguesa do Brasil, vol. III, p. 160.
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Veja-se, por exemplo, a "Doac;:ao da Capitania de Pernambuco" de 10 de marc;:o de 1534, pu-

blicada em Doaf6e~ Forais das Capitanias do Brasil (1534-1536), Apresenta<;:ao, transcric;:ao e
notas de Maria Jose Chorao. Lisboa: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 1999, p. 11.
C£ "Regimento de Tome de Sousa", ja citado.
As citac;:6es sao do "Regimento de Gaspar de Sousa" de 31 de agosto de 1612, publicado nas
Cartas para Alvaro de Sousa e Gaspar de Sousa. Lisboa: CNCDP e Rio de Janeiro: Minist<Srio
das Relac;:6es Exteriores, 2001, p. 117. Ver tambem '~lvad sobre doac;:ao de sesmarias a todos
os novos povoadores com famflia" de 8 de dezembr~ de 1590, publicado nos Documentos para a

Historia du Aplcar, I, p. 377.
87

Cf. "Traslado de urn Alvad em favor de Crist6vao de Barros, para conceder as terras de
sesmaria aos moradores de Sao Sebastiao, do Rio de Janeiro" de 27 de outubro de 1571.
Joaquim Verfssimo Serrao, 0 Rio de janeiro no seculo XVI, Op. cit., vol. II, p. 85.
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repartis;ao que delas fez Jeronimo de Albuquerque a seus filhos e demais se nao
terem nelas feito benfeitoria" 88 •
No infcio, as terras foram distribufdas com poucas exigencias, pagamento apenas do
dlzimo e aproveitamento dessas no prazo estipulado. Cabia, contudo; aos agentes da Coroa- donacarios ou funcionari~s regios- dar as terras "segundo as possibilidades" de cada
urn em aproveica-las. E possibilidade aqui era antes de rudo a possibilidade de conseguir
mao-de-obta para beneficiar as terras dadas em extens6es inimaginaveis em Portugal, daf,_
. como nos conta Gandavo, a primeira preocupa<;:io dos novos moradores era a obten<;:io de
escravos que permitissem o aproveitamento das terras no tempo exigido89 •
Alem dessas exigencias, o regimenro de Tome de Sousa estipulava outras que
nao figuravam nas cartas de doas;ao das capitanias. Dessas, as mais importantes
eram que os agraciados nao poderiam vender ou repassar de outra forma as terras
recebidas pelo prazo de tres anos e que deveriam residir na capitania. Alem disso,
em carater excepcional, por cinco anos nao poderiam ser dadas terras aos moradores de outras capitanias.
A ultima medida tinha uma finalidade evidente, evitar urn exodo dos moradores
das demais capitanias para ada Bahia, a unica entao sob controle regio, ja a anterior parece ter sido motivada pelo receio da Coroa de que a maior parte das terras distribu1das
acabassem nas maos de pessoas que nao se dispusessem a ir pessoalmente para as novas
terras, pois era evidente que as pessoas qu:e detinham de antemao cabedais suficientes
para montar engenhos ou para desenvolver outras atividades economicas de monta dificilmente iriam para uma colonia recem-criada, com todos os perigos a serem enfrentados,
nao colaborando, portanto, com o povoamento e, conseqiientemente, com a defesa.
Dentro desta l6gica, era preciso evitar ou pelo menos limitar o absentdsmo,
atraindo, ao contririo, homens de variados recursos ou facilitando que estes obtivessem as condis;6es necessarias para poderem assumir as tarefas exigidas, comprometendo-os dessa maneira com a empresa colonial. Oaf a ados;ao inicialmente de
medidas que favorecessem os residentes em detrimento dos absentdstas, como, por
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89

"Traslado do auto que rnandararn Alexandre de Moura, capitao-rnor de Pernambuco, eo desc;mbargador Manuel Pinto da Rocha, ouvidor geral deste Estado para se fazerern as diligencias
nele declaradas", publicado na Revista do Instituto Hist6rico do Ceara, XXIII, 1909, p. 112. Ern
defesa de Jeronimo de Albuquerque, diga-se que parte das terras ja esravarn sendo aproveitadas.
Aparenternente o rnesrno procedirnento teria sido adotado, ou, pelo rnenos, planejado para a
capirania da Parafba, pon!rn·nao ternos indicao;:6es se realrnente foi efetivado ou nao. C£ '~vara
por que Vossa Majestade ruanda fazer repartio;:io das terras da capitania da Paraiba no Estado do
Brasil, que estavarn dadas a pessoas que as nao beneficiararn no tempo que lhes foi lirnitado" de
29 de agosto de 1613, publicado nas Cartas para Alvaro de Sousa e Gaspar de Sousa, p. 203.
Pero de Magalhaes Gandavo, Op. cit., p. 81.
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exemplo, a restris;ao nas doas;6es de terra ou a isens;ao de tributos sobre os produtos
coloniais levados ao Rei no ·diretamente pelos moradores das nova~ terras 90 •
Evidentemente que tanto a limitas;ao do tamanho das terras dadas segundo as
possibilidades de cada urn, como a exigencia de residir na capitania nao foram seguidas a risca. A propria Coroa era a primeira a desrespeitar as regras, fazendo concess6es
gigantescas a importantes figuras do Reino, como, por exemplo, a Miguel de Moura,
secretario do rei, que por provisao de 1573 recebia a merce de, doze leguas de terras,
juntas ou "apartadas" na Bahia. Tamanha doas;ao causou dificuldades, pois, como
atestou o escriviio da alfandega Francisco de Araujo a Crist6vao Brandao, procurador
de Miguel de Moura, "as terras todas da costa desta Bahia e rios,. e reconcavos dela
eram ja dadas",' o que obrigou a uma busca de areas dadas mas nao aproveitadas, permitindo assim que pelo menos parte da doas;ao fosse efetivada91 •
Os governadores-gerais tambem nao se furtavam de fazer largas concess6es a
niio residentes na colonia. Tome de Sousa, por exemplo, segundo Gabriel Soares de
Sousa, concedeu as terras das ilhas ltaparica e ltamarandiva ao Conde da Castanheira,
de quem era protegid~, que, alias, ja possu{a ou viria a possuir ourra sesmaria ao norte
92
da cidade do Salvador • A doas;iio das ilhas seria depois confirmada pelo rei na forma
de uma minicapitania em 155893 , "ao que veio com embargos a Camara da cidade do
Salvador, sobre o que contendem ha mais de trinta anos, e lhe impediu sempre a jurisdis;ao, sem ate agora se averiguar essa causa" 94 •

90

Ver, por exernplo, o "Fora! da Capitania de Pernambuco" de 24 de seternbro de 1534, publicado ern Doafoes e Forais das Capitanias do Brasil (1534-1536), Op. cit., p. 22.

91

Ver "Registro da Carta de Miguel de Moura" e anexos ern Documentos Hist6ricos, Op. cit., vol.
14, p. 455.

92

A docurnenrao;:ao relativa as terras do Conde da Casranheira pode ser vista ern bloco nurn pedido de confirrnao;:ao feito pelo nero, D. Joao de Ataide, ao rei Filipe III de Portugal, em que,
alern das cartas de sesrnarias, estao registradas as sui:essivas confirrnao;:6es dadas pelos reis D.
Sebastiao, Filipe I e Filipe II de Portugal. "Carta conlirrnao;:ao da doao;:ao de terras na costa do
Brasil" de 9 de maio de 1623. Arquivo Nacionalda Torre do Tornbo, Chancelaria de Filipe
III, Doao;:6es, Livro 14, fl. 10 e seguinres. As terras ao norte de Salvador posteriorrnente forarn
arrendadas a Gono;:alo Pires, que as repassou aos padres de Sao Bento. Livro Velho do Tombo
do Mosteiro de Sao Bento da cidade do Salvador (1536-1732). Salvador: Beneditina, 1945. p.
315-6.
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Ver "Doao;:ao de Dorn Antonio de Ataide Conde da Castanheira das ilhas de ltaparica e
Tarnarandiva" e "Fora! do Conde da Castanheira das ilhas de Itaparica e Tarnarandiva" de
12 e 15 de rnaro;:o de 1558, publicados nos Documentos Hist6ricos, Op. cit., vol. 13, p. 192 e
seguintes.

94

Gabriel Soares de Sousa, Tratado descritivo do Brasil em 1587. Sao Paulo: Cornpanhia Editora
Nacional, 1987, p. 142. Para urna vers:io urn pouco diferente do caso, ver Francisco Adolfo de
Varnhagen, Op. cit., I, p. 242.
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a genre se aproveitasse, e a terra se enobrecesse; e querendo nisso prover pelo
muito, que imporra ao bern comum, proveito do povo. 101

Outro aspecto do incentivo foi a ampla isem;:ao de tributos e taxas concedidas

"

aos povoadores e moradores j:i nos forais. dados as chamadas capitanias hereditarias ao
longo da decada de 1530. Durante muito tempo, o unico tributo cobrado nas partes do
Brasil era o dizimo, alem disso os produtos enviados pelos moradores diretamente ao
Reino apenas pagariam a sisa, ao contrario dos enviados por mercadores que pagariam
95

tambem a dizima nas alfandegas de Portugal •
Tal isen~o de tributos, contudo, ·nao era vilida aos propriet:irios de fazendas ou
engenhos que residissem em Portugal ou no estrangeiro. Este incentivo especial aos moradares, em detrimento dos absenteisras, foi, a prindpio, respeitado, como atesta a sentenc:;:a,
proferida em 1557, da querela judicial que declarou que importantes figuras como Jorge de
98 e Mem de S;i99',
podiarn
Figueiredo96 , Fernao Alvares de Andrade 97, Lucas

Girald~

~ao

ser considerados "moradores, nem povoadores do Brasil, nem pode(ria)m gozar do foral
dele'' 100 , ou seja, nao podiarn se beneficiar das isen<;:6es. Contudo, pouco tempo depois,
em 1560, as isen<;:6es dadas aos moradores foram estendidas rambem aos que possuissem

A questao percebida pela Coroa era qu,e nenhum morador da capitania da Bahia
poderia, naquele momento, arcar com o alto investimento exigido para a constru<;:ad
de urn engenho, e, na falta de engenhos, de nada adiantaria aos moradores plantar a
cana-de-a<;:ucar, .dificultando assim o desenvolvimento local. Para superar essa dificuldade, o monarca, em seguida, na citada carta, dava instru<;:6es para a constru~o de urn.
engenho real a custa da fazenda regia.
Tal engenho, de fato, foi construido, tendo sido concluido no prindpio do governo de Mem de Sa e, p<ir ser o unico engenho em funcionamento naquele momento,
deu urn enorme impulso pata a economia a<;:ucareira do reconcavo de Salvador, permii:indo o surgimento de outros engenhos, como veremos em outro momento deste
trabalho. A Coroa tentou repetir a iniciativa nas capitanias do Rio de Janeiro e da
Paraiba, mas, ao que tudo indica, apenas o engenho real da Paraiba entrou plenamente

engenhos no Brasil, ernbora continuassem a morar no Reino.
Aleill das medidas de fomento a coloniza<;:ao em geral, a Coroa buscou tambern

em funcionamento.

impulsionar especificamente a economia a<;:ucareira, com incentivos e isen<;:6es. Nesse
sentido, tn~s medidas se destacam: a constru<;:ao de engenhos reais nas capitanias da

Ainda dentro da polltica de fomento a economia do a<;:ucar, a Coroa determinou
por meio de sucessivos alvaras, dados a partir de 1551, que os engenhos construidos ou

Coroa, a isen<;:ao do dizimo por 10 anos para os engenhos que fossem construidos ou·

reedificados gozassem de isen<;:ao do pagamento do dizimo por certo prazo, que depois
acabou fixado em 10 anos 102 •

reedificados e a interven<;:ao para que os engenhos destruidos fossem reativados.
Atestando a compreensao da Coroa da importancia do a<;:U.car para o desenvolvimento da colonia, o rei informava ao governador-geral, D. Duarte da Costa, que

0 Governo-geral ainda impulsionava a reforma dos engenhos destruidos nas
guerras com os indios, orientando, por exemplo, por meio de uma provisao do Provedor-mor Antonio Cardoso de Barros, os provedores de Santo Amaro e Sao Vicente para
que garantissem o conserto dos engenhos parados da capitania, inclusive, tomando

havendo nessa capitania (da Bahia) engenhos, em que os moradores dela pudessem desfazer suas canas, se plantariam, e fariam muitos canaviais, com que

95

96
97

mesmo a iniciativa dos reparos, quando os proprietarios nao o fizessem 103 •
Por fim, vale a pena tam bern destacar a preocupa<;:ao da Coroa com os lavradores
de cana, que tiveram sua rela<;:ao com os senhores de engenho regulamentada ja no
regimento de Tome de Sousa de 1549, que enfaticamente prescreveu:

Ver o citado "Fora! da Capitania de Pernambuco":
Jorge de Figueiredo, donacario de Ilheus no inkio do processo, era morador em Lisboa e
escrivao da fazenda real, com muitas propriedades no Reino.
Fernao Alvares d~ Andrade, importance figura da Corte e escriv~o da Casada India. (Ver nota
47 acima).

98
99

Lucas Giraldes era urn importance mercador, residence em Portugal, e que posteriormente

101

compraria a capitania de Ilheus.
0 licenciado Mem de Sa, futuro goverrtador-geral do Brasil, era desembargador na Corte e

"Alvari sobre a consuuc;ao de urn engenho de ac;ucar pela real fazenda" de 5 de outubro de
1555, publicado nos Documentos para a Historia do Apkar, Op. cit., I, p. 121.

102

Veja-se sabre o tema os documentos publicados 'noprimeiro volume dos Documentos para a
Historia do Aplcar, como, por exemplo, o ''Alvara de isenc;ao dos tributos sobre acrucar" de 23
de julho de 1554, que se encontra na pagina 111.

103

"Titulo do registro das Provisoes, que se passaram de servic;o de el-rei Nosso Senhor, que
tocam a Fazenda de sua Alteza", publicado na colec;ao Documentos Historicos, Op. cit., vol. 14.
0 documemo aqui referido e 0 titulo de numero 28 e datado de 23 de julho de 1550.

ate este momenta ainda nao tinha passado pelas terras do Brasil.
Cf. "Sentenc;a contra Jorge de Figueiredo, capit:lo que fora da capitania de Sao Jorge do Rio
100
dos Ilheus ... pela qual se julgou que deviam pagar dlzima na' alfandega de Lis boa, da:s coisas e
mercadorias que viessem da mesma capitania" de 5 de maio de 1557, publicado em As Gavetas
da Torre do Tombo, 12 vols. Lisboa: Centro de Escudos Historicos Ultramarinos, 1960- 77,
vol. II, p. 582.
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o senhorio dela (terras do engenho) sed. obrigado de no dito engenho lavrar aos

125

colonial res.idente associada a Coroa, fato que condicionara o desenvolvimento posterior da colonia.

lavradores as canas de· s~s novidades (safras) ... e por !has lavrar levarii.o os senhorios dos ditos engenhos aquela parte que ... vos parecer bern de maneira que

Assim, nesse processo que conibinou a niontagem da estr.utura produtiva e a

fique o partido favorivel aos lavradores para eles com melhor vontade folgarem

genese da elite colonial, a administra<;::io regia das partes do Brasil ocupou urn papel

de aproveitar as terras.' 04

destacado, com seus membros atuando, muitas vezes ao mesmo tempo, no papel de

0 favorecimento' aos lavradores de cana preconizado p.ela Coroa e mais

-·~

urn

born exemplo da preocupa<;::io com o povoamento efetivo das terras, pois do ponto
de vista economico pouco importaria para a Coroa se a produ<;:ao do at;:ucar estivesse concentrada na mao de poucos grandes proprietarios ou fragmentada entre
pequenos, medios e grandes proprietarios, porem, do ponto de vista da defesa das

"colonizadores" e de "colonos"
Sa que

108

,

situa<;:ao magistralmente exemplificada em Mem de

e~a simultaneamente a maior autoridade. e, provavelmente,

o maior senhor de

engenho da Colonia, fato que nao causa espanto, pois a participat;::io na administra<;::io
colonial foi, nesse perfodo, uma das formas mais importantes de inser<;::io na nascente
elite colonial, grat;:as as amplas possibilidades de constitui<;::io de patrimonio que ela
oferecia aos seus membros.

novas terras, a consolidat;::io de setores medios, exemplificados nesse moinento pelos lavradores de cana, comprometidos com a empresa, ampliaria a possibilidade
local de recrutamento de quadros paras as atividades militares e administrativas.
A coinpreensao de tal dinamica e fundamental para entendermos todo o processo de colonizat;::io subseqiiente, pbis a produt;::io de a<;:ucar tornou-se o principal
meio para financiar a defesa das terras105 , defesa essa que, contudo, exigia povoa-

i

mento comprometido com a empresa coloniaP 06 •
Rapidamente, "o sentido dominante da ocupa<;::io tornar-se-ia a explora<;::io economica, entretanto, a enfase inicial a fixat;::io de povoadores deixaria suas marcas na
estrutura s6cio-jurfdica-economica da Colonia" 107, favorecendo a cria<;::io de uma elite

104

Para essa discussii.o, ver especialmente Vera Lucia Amaral Ferlini. Op. cit., p. 16 e cambem o
ja citado "Regimento de Tome de Sousa", publicado na Historia da ColonizafiiO Portuguesa do
Brasil, vol. III, p. 346.
105 A importancia da produc;:ao ac;:ucareira para a viabilizac;:ao economica do empreendimento
colonial pode ser conscacada pelo faco de que a folha de pagamento do Governo-geral era
custeada pelo valor arrecadado pelo dizimo, em particular j:lo ac;:ucar. Para o assunto, ver Cleonir Xavier de Albuquerque da Grac;:a e Costa. Receita e Depesa do Estado do Brasil no Periodo
Filipino. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 19 85 (tese inedica). Ja o rendimenco
do pau~brasil era muicas vezes ucilizado para arear com a despesa de oucras areas, particularmente o Marrocos. Cf. "Carta de 20 de dezembro de 1613". Biblioceca da Ajuda, Canas do
bispo D. Pedro de Castilho ao Conde de Sabugal, c6dice 51-VIII-15, f. 81.
106 A relac;:ao entre o povoamento das temi.s, a economia ac;:ucareira e a defesa milicar eexplicicada
em trecho de uma carca de Jeronimo de Albuquerque para D. Joao III, na qual o primeiro
contava que "fazendo-se ora coisa de muito seu (do rei) servifo e aumento da terra e seguridade
dela que em dois engenhos se ajuntariam 400 pessoas de guerra, entrando alguns moradores com
sua escravaria". "Carta de Jeronimo de Albuquerque" de 28 de agosto de 1555, publicada na
Historia da Colonizafiio Portuguesa do Brasil, vol. lll, p. 380.
107 Vera Lucia Amaral Ferlini. Op. cit. , p. 15.
1

108

Aqui no senti do dado por II mar· Rohloff de Mattos, 0 Tempo Saquarema. Sao Paulo: Hucicec,
1987, p. 26 e seguintes.
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