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A GRANDE LA VOURA A(;UCAREIRA:
DO VELHO PARA 0 NOVO MUNDO
' ' J.
.. ,

[. ..] extraordinarlas canas, que os babitantes cbamam cana de mel,
pela doptra de sua seiva. 0 caldo dessas canas, quando cozido com
cuidado ate o ponto certo, converte-se em uma especie de mel; se,
por outro lado, passar porum cozimento mais completo e perfeito,
condensa-se e torna-se a substilncia do a,ucar.
Hugo Falcundus (Sicilia, circa 1170)
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A prodw;ao do a~iicar e as origens das economias colonials americanas estiveram in1timamente ligadas. 0 cultivo da cana-de-a~iicar vinha se deslocando em dire~ao ao oeste
por seculos antes de ser introduzido no Novo Mundo pelos portugueses e espanh6is, e sua _
1chegada as Antilhas e ao Brasil foi uma extensao 16gica do Iongo processo hist6rico. 1 Ori- ·
ginaria das baixadas de Bengala ou do Sudeste ashttico, a manufatura do a~iicar de cana
alcan~ou a Persia e dali foi levada pelos conquistadores arabes a costa oriental do Mediterraneo. Nos reinos estabelecidos pelos cruzados na Palestina, nos seculos XII e xm, -surgiram propriedades notavelmente semelhantes as grandes Javouras que depois existiriam nas
Americas, dedicadas ao cultivo da cana-de-a~iicar. Por volta do seculo XIV; Chipre tornarase irnportante produtor. No litoral sui dessa ilha, as propriedades a~ucareiras eram criadas
e exploradas pelos frades hospitaleiros e por familias catalas e venezianas. Escravos sfiios
e arabes trabalhavam os campos, ao !ado de camponeses locais. Entretanto, tal como havia
substituido o Levante como principal fornecedor para o mercado europeu, Chipre foi, por
sua vez, eclipsado por urn novo rival a oeste. 2
Assirn como em Chipre, em Creta e no norte da Africa," o a~iicar foi introduzido na
Sicilia com o avan~o dos mu~ulmanos para o ocidente. A cultura floresceu nessa ilha, espe:cialmente na regiao ao redor de Palermo, mesmo ap6s a invasao normanda no seculo XII. 3
:Os poucos indicios remanescentes da organiza~ao interna da economia a~careira siciliar~a
apontam para·o conhecido padrao de trabalho escravo ou for~ado, propriedades relativamente extensas e comercio de Iongo alcance bern deSenvolvido. Os historiadores, particularmente Noel Deerr e Edmund von Lippmann, os dois grandes estudiosos do a~iicar, acre: ditavam que por volta de 1499 urn novo tipo de moenda havia sido introduzido na Sicilia;
"contudo dados recentes indicam que estavam engar~ados. Nao obstante, onde quer que tal
1
inova~ao tenha surgido, ela foi importante. 4
Tradicionalmente a moenda consistia em uma grande pedra circular que era rolada
sobre peda~os de cana cortada. No seculo xv, em algum Iugar na regiao do Mediterraneo
ou nas ilhas atlanticas, ado.tou-se uma nova forma de prensa, composta por cilindros engrenados entre si de modo a poder passar-se a cana no meio. Movida por bois, agua ou
for~ humana, essa maquina podia extrair uma propor~ao maior do suco de cana, alem de
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eliminar a necessidade de corti-la em pedac;:os. 5 Dessa forma, nao apenas se reduzia o tempo
e o trabalho necessarios para preparar a cana, mas tambem se aumentava perceptive!mente
a capacidade da moenda. Os pesados cilindros horizontais criavam certas dificuldades, pois
todo o peso incidia sobre o cilindro de baixo, e era preciso muita forc;:a para impulsionar
o mecanismo. Ainda assim, a ldeia da moenda de cilindros representou urn grande avanc;:o,
e nos treze~tos anos seguintes nao houve inovai;ao que igualasse seu impacto sobre o fabrico do ac;:ucar, exceto talvez a introduc;:ao da moenda de tres tambores venicais no seculo XVII. Com essa tecnologia e a organizac;:ao da produc;:ao desenvolvidas no Mediterrfuteo oriental, as lavouras canavieiras americanas apenas constituilain outro capitulo no
deslocamento do ac;:ucar para o oeste. A inovac;:ao no Brasil e nas Antilhas foi a ampliac;:ao de
escala, tanto das unidades produtivas individuals quanta da industria como urn todo. No
entanto, entre a Sicilia e o umido litoral brasileiro, urn outro capitulo- de fato urn capitulo crucial - estava ainda por ser escrito nas ilhas atlanticas dominadas por Ponugal e Espanha.
A cana-de-a~ucar vinha sendo cultivada na peninsula iberica desde o tempo da conquista dos mouros, e ja em 1300 vendia-se em Bruges o :IJ;;Ucar da muc;:ulmana Malaga. No
seculo xv, as varzeas irrigadas de Valencia e do Algarve comerciavam o ac;:ucar para o sui
da Alemanha, os Paises Baixos e a Inglaterra. 6 Embora haja alguma duvida acerca da precedencia da Sicilia no uso da moenda de cilindros, e bastante evidente que os portugueses
encaravam aquela ilha como urn modelo a ser seguido. Na decada de 1420, o infante dom
Henrique mandou trazer de Ia mudas de cana-de-ac;:Ucar e provavelmente tambem peritos
na tecnica do fabrico do ac;:Ucar. Ponugueses e espanh6is dependiam do Mediterraneo oriental
nao s6 com relac;:ao aos modelos tecnicos e organizacionais, mas tambem ao capital e a experiencia comercial.
Charles Verlinden e outros autores enfatizaram o papel fundamental dos italianos,
especialmente os genoveses, na introduc;:ao e comercializac;:ao do ac;:ucar em Portugal. Em
1404, Giovanni della Palma obteve concessao real para construir uin engenho de ac;:Ucar
no Algarve, e naquele mesmo seculo uma pr6spera industria produzia·excedentes suficientes para permitir aos mercadores genoveses praticarem urn ativo comerclo com a Ita!ia e
o norte da Europa. Comerciantes e capitalistas genoveses, com s6lidas bases em Castela
e Portugal, nao tardaram a explorar novas areas de investimento .com a expansao das atividades europeias nas ilhas do Atlantic~. Em certo sentido, OS italianos constituiram-se no
elo humano de uma corrente que transferiu as tecnicas, a adrninistrac;:ao das propriedades
e a organizac;:ao comercial da produ,.:ao ac;:ucareira do leste para o oeste do Mediterraneo
e, a seguir, alem das.Colunas de Hercules para a bacia atlantica. Eles .forneceram o ac;:ucar
e, em certa medida, criaram o gosto pelo produto na Europa ocldental, cuja demanda acabaria por ·ser satisfeita pelas Americas. E certo que no seculo xv o ac;:Ucar permaneceu como especiaria, utilizado principalmente como remedio ou condimento ex6tico; porem livros de receitas do seculo XVI indicam "q1,1e o produto ja estava ganhando Iugar na dieta
da aristocrac:ia europeia. 7
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A introduc;::io do ac;:ucar no sui da peninsula iberica estimulou o ressurgimento de uma
instituic;:ao que ja se integrara a vida cotidiana na regiao. A escravidao nao era naturalmente
peculiar aos ·paises ibericos. Ap6s a queda do Imperio Romano do Ocidente, por toda a
Europa medieval persistiram varias formas de escravidao, entretanto elas foram substituidas por outros tipos de servidao ou trabalho fqrc;:ado em grande parte do continente por
volta do seculo XIII. Foi principalmente nas areas limitrofes, onde os europeus entraram
em contato com povos cultural e muitas vezes etnicamente distintos que a institl)ic;:ao da
escravidao continuou a ter certa import:lncia. Nas regi6es do mar Negro, mar Caspio, Mediterr:lneo oriental e peninsulaiberica, a fronteira militar sobrep6s-se uma outra, de nan]22

reza cultural e etnica, e foi exatamente nessas areas que a escravidao continuou .como instituic;::io viavel. a
A guerra intermitente, porem continua, entre muc;:ulmanos e "crlstaos na, peninsula
iberica criava prisioneiros e cativos para ambos os !ados e, com isso, era uma fonte constame de escravos. No reino central de Castela, esse contato prosseguiu ·ate a queda de Granada em 1492; entreUnto ja antes a reconquista dos reinos cristaos do litoralleste e oeste
da peninsula havia interrompido efetivamente fontes tradicionais de escravos. A partir do
final do seculo xm, Aragao-Catalunha e Portugal passaram a depender de outros fornecedores . Os aragoneses recorreram as suas tradicionais areas de comercio no Mediterraneo
oriental, trazendo servos e trabalhadores da regiao do Caspio e do Levapte. Em Portugal,
a instituic;:ao da escravidao "vegetou" durante urn seculo. Urn diminui:o fluxo de escravos
mouros e africanos muc;:ulmancis continuou a vir da 4Jrica setentrional, especlalmente ap6s
a conquista de Ceuta pelos portugueses em 1415; contudo, foi apenas na decada de 1440
que a escravidao comec;:ou a produzir seu impacto 1sobre a economia d<; Portugal.
A expansao portuguesa pela costa ocidental da' Africa a procura de ouro e especiarias
acabou por originar urn tr:ifico de escravos africanos. A primeira remessa de cativos da Africa
chegou a Lisboa em 1441, e em tres anos formou-se uma companhia no Algarve para explorar esse comercio. Por volta de 1448 mais de mil africanos havlam sido levados a Portugal, e o nivel dessa importac;:ao cresceu durante todo o seculo, atingindo provavelmente
a media anual de oitocentos a novecentos cativos. 9 A Coroa criou em Usboa urn estabelecimento especial - a Casa dos Escravos - exclusivamente para operar o tr:ifico, porem
·usboa nao era o unico ponto de entrada. Entre 1490 e 1496, Lagos, no Algarve, recebeu
mais de setecentos escravos africanos, numero equivalente a urn decimo da populac;::io local. 0 impacto econ6rnico e demogr:ifico desse comercio·foi enorme. Por volta de 1551,
somente em Usboa havia 9950 escravos em uma populac;:ao total de 100 mil habitantes,
sem mencionar os cativos existentes no resto do pais ou os libertos vivendo em Usboa
e em outros locais. Nessa epoca funcionavam em Lisboa e Lagos irmandadesreligiosas negras, e os escravos haviam se tornado parte integrante da estnitura social portuguesa: 10 •
Ate o seculo xv, a escravidao em Portugal foi primordialmente uma forma de servidao associada a trabalhos domesticos e ocupac;:6es urbanas. Essa tradic;:ao pode ser remontada a era da Lusitanla romana, abrandada naturalmente por influencia do pensamento cristao posterior. 0 Iugar dos escravos na sociedade, sua posic;:ao perante a lei, seu acesso a
liberdade e mesmo os termos usados para descreve-los - tudo isso originou-se de uma
base de precedentes romanos e situac;:oes urbano-domesticas. No seculo xv, a conjunc;::io
de uma nova fonte de escravos na Africa ocidental e uma nova demanda de cativos nos
canaviais que floresciam no Algarve e, mais tarde, na ilha da Madeira, alteraram a natureza
da escravidao em Portugal. A tradic;:ao urbano-domestica permaneceu, mas a ela juntou-se
uma forma mais exigente de utilizac;::io de mao-de-obra, associada a grande propriedade ac;:ucareira, unidade produtiva basica no capitalismo comercial que caracterizou a econornia
europeia em expansao. Significativamente, a escravidao na industria ac;:ucareira associou-se
quase apenas aos africanos. As duas tradic;:6es, ou antes, tendencias, da escravidao iberica
coexistiram e interagiram, acabando por fundir-se, no final do seculo xv, em uma unica
instituic;::io repleta de contradic;:oes provocadas pela persistencia da forma anterior em meio
a demanda por.aquela surgida posteriormente. Contudo, foi nas ilhas do Atl:lntico, e ~
na peninsula iberica, que as anomalias e os ajustamentos da escravidao, ja· presentes nas
lavouras canavieiras ibericas, tornaram-se mais salientes, embora deva ser ressaltado que
a uniao da escravidao negra com a cana-de-ac;:ucar teve sua origem na Europa.
A transferencia do cultivo do ac;:Ucar .da peninsula iberica para as ilhas do Atlantica
foi urn processo natural que acompanhou a expansao maritima de Castela e Portugal no
seculo XV. Sem quaisquer surpresas, as tecnicas mediterraneas de fabrico do ac;:iicar e OS
padr6es comerciais para a distribuic;:'ao do produto restabeleceram-se nessa nova'area de
atividade europeia (ver Figura 1). Por volta de 1498, comerciantes genoveses e portugueses vendiam ac;:Ucar da ilha da Madeira nao s6 em Portugal mas ate em Constantinopla, a
23
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Figura 1. Produt;ao de ·~ucar DO seculo XVI. Esta imagem, apesar de"baseada ~ relatos das Antllhas, provavelmen-

te retr2ta praticas mediterraneas. Observe-se o uso da m6, em vez da moenda de cilindros.

leste, e D<l Inglaterra, ao norte. 11 Juntamente com a extensao desses metodos comerciais
e tecnicos tradicionais, os ibericos tambem transferiram para as ilhas a~ticas o emprego
de trabalho forr,;ado ou escravo como caracterfstica 16gica, e na verdade necessaria, da industria ar,;ucareira. Uma forr,;a de trabalho controlada e, em geral, etrlicamente diStinta, associada ao cultivo da cana-de-ar,;ucar, havia surgido na etapa mediterd.nea da hist6ria desse
produto; porem, foi nas ilhas atHinticas que essa forma de organizar,;ao do trabalho como
base de urn produto altamente capitalizado e comerci:J,)izado cristalizou-se no sistema que
se transformou no complexo da grande lavoura.

A EXPERiiNCIA ANTERIOR NAS ILHAS ATLANTICAS
Durant~ os seculos xv e XVI quase todas as ilhas do Atlantica exportaram ar,;Ucar para
os mercados europeus; mesmo atualmente a maioria delas produz pequenas quantidades
para consurno local. Ar,;ores, Can:irias, Cabo Verde, Sao Tome e Madeira passaram, todas,
por perlodos de intensa atividade da industria ar,;ucareira, em q:~aior ou menor giau ao Iongo daqueles seculos. Nos Ar,;ores, desabitados quando os portugueses comer,;aram sua colonizar,;ao em 1439, o ar,;ucar foi rapidamente introduzido, e"as ilhas, ern especial Sao Miguel,
exportaram pequenas quantidades ainda no seculo xv. Situando-se no Atlantica norte, aproxirnadamente entre 37° e 40° de latitude norte, os Ar,;ores possuem urn clima variavel, nao
particularmente adequado ao cultivo da cana. Os agricultores ar,;orianos em pouco tempo
descobriram· que o trigo, para o qual havia sempre demanda em Portugal, proporcionava
urna base economica mais apropriada e segura. Essa cultura, juntamente com o pastel-dostintureiros (material corante) e 0 virlho, tomou-se urn dos esteios da economia ar,;oriana. 12
Na- ilha da Madeira, a situar,;ao foi bastante diferente. A colonizar,;ao portuguesa dessa
ilha desabitada comer,;ou efetivamente sob os auspicios do infante dom Henrique em 1425.
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Dur:,mte os quarenta anos seguintes, dois sistemas agricolas paralelos competlram pela predominanda na economia da ilha. 0 cultivo tradicional do trigo atraiu urn numero consideravel de modestos camponeses portugueses para a ilha, pois a oportunidade de ser propriet::ii"io da terra estimulava a colonizar,;ao. Simultaneamente, o cultivo de cana-de-ar,;ucar, irlici:ido e ate certo pontOjincentivado por mercadores e agentes comerciais genoveses e judeus, competia pelas terras disponiveis. Era, de certa forma, uma luta entre a lavoura dos
homens livres, 0 trigo, e a dos escravos, 0 ar,;Ucar. 0 produto comercializado· em grande
escala e mais lucrativo acabou por garihar o controle econornico na Madeira. 13 A ilha passou a importar o cereal e a exportar ar,;ucar. Em 1460, a Coroa tentou, sem sucesso, estabelecer praticamente urn monop61io da produr,;ao do ar,;ucar, tendo de contentar-se com as
receitas geradas por impastos sobre o produto. 14 No final do seculo xv, a ilha da Madeira
tornou-se o maior monocultor de ar,;ucar do Ocidente.
A agricultura em terras madeirenses era tarefa :irdua. Na falta de grandes extensoes i
de campos apropriados e facilmente cultivaveis, os portugueses construiram uma serie de i
terrar,;os montanhosos, que dependiam da agua trazida de elevar,;oes localizadas em altura
superior. 15 Usando em parte escravos guanchos comprados no arquipelago das Cari::irias,
situado nas proximidades, os portugueses construiram urn complexo sistema de pequenas
faixas agricolas irrigadas. Isso nao s6 possibilitou a produr,;ao do ar,;ucar mas tambem ·a tor·
nou altainente bem-sucedida. Desde o inicio, os italianos, em especial genoveses, partlciparam do empreendimento madeirens.e, sendo provavelmente os responsaveis pela introdur,;ao do ar,;ucar na ilha. A prindpio, a produr,;ao foi limitada pelo uso de prensas manuals ,
{alr,;apremas), mas urna alterar,;ao fundamental ocorreu em 1452, quando Diogo de Teive
foi autorizado a construir urn engenho movido a agua, cuja capacidade produtiva era mui- ·
to maior. 16 Em 1456 podia-se comprar no mercado loQdrino o ar,;ucar da ilha da Madeira.
A partir daf, a expansao foi rapida. No inicio da decada de 1470 a ilha produziu cerca de
20 mil arrobas, e na primeira decada do seculo XVI a quantidade elevou-se para mais de
177 mil arrobas de ar,;Ucar branco e 230 mil arrobas quando inclufam-se o mascavado e
outras qualidades inferiores.- Esse foi o zenite da produr,;ao madeirense, e a produr,;ao anual
posterior nunea superou os nive!s atingidos na primeira decada do seculo. 17 0 declirlio da
atividade ar,;ucareira na ilha foi tao s(ibito quanto sua ascensao, e na decada de 1530 a produr,;ao retomou aos mesmos niveis do seculo xv. Atribui-se essa decadencia tanto a causas
locais, como exaustao do solo, colheitas deficientes e problemas com mao-de-obra, quanta a dificuldades ocasionadas pelos aspectos comerciais iflternacionais da agricultura ar,;ucareira.18 A entrada no mercado europeu de concorrentes - Sao Tome e depois o Brasil
- tambem contribuiu para o declirlio da indUstria ar,;ucareira madeirense. Em 1613, os recursos da ilha da Madeira haviam decaido tanto que os agricultores de c;ana-de-ar,;Ucar da
regiao procuraraln importar ar,;ucar brasileiro, como unica maneira de atrair compradores
· pai-a o produto local.'9
_
Esses dados sobre a produr,;ao parecem indicae tambem que os engenhos na ilha da
Madeira, considerados individualmente, eram pequenos em comparar,;ao com os que mais
tarde existiriam no Brasil. Em 1493, os oitenta engenhos da ilha produziram cerca de 100
mil arrobas, ou seja, urna media de dezoito toneladas por engenho. 20 0 maior deles na decada de 1590, de propriedade do genoves Joao Esmeralda, explorava a mao-de-obra de
oitenta escravos, de ambos os sexos, incluindo africanos, mulatos e guanchos (habitantes
das ilhas Can:irias).Zl Os guanchos, na verdade, compuseram grande parte da forr,;a de trabalho madeirense durante o seculo xv, ate que a Coroa, em 1490 e em 1505, estabeleceu
urna legislar,;iio que refr~ou a utilizar,;iio continua dessa mao-de-obra. 22 No final do seculo
XVI ainda havia guanchos (ou· seus descendentes) trabalhando nos canaviais da ilha,juntamente com africanos trazidos depois. C:ontudo, os engenhos madeirenses pareciam pequenos porque, pelos padroes vigentes ~sa mesma epoca no Brasil, oitenta escravos caracte~
rizariam urn engenho de tamariho apenas medio.
A reconstituir,;ao da hist6ria da produr,;ao e dos prer,;os do ar,;ucar na Madeira fomerae
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urn excelente quadro cia ascensao e decHnio dessa cultura e de sua importanda na economia cia ilha. Nao se tern tanta sorte quando se trata de conhecer a organizac;;ao interna cia
economia ac;;ucareira madeirense durante seu perfodo de prosperidade. Por esse motivo,
e de especial importancia o Livro do almoxarifado das partes de Funchal (1494), que reladona os impostos dos agricultores de cana-de-ac;;ucar cia capitania de Funchal e o tamanho de suas proprieciades. Essa obra permite vislumbrar o funcionamento cia economia
ac;;ucareira e, usando-a juntamente com outras fontes, permite-nos esboc;;ar algumas conclusoes sobre a economia agricola cia Madeira.
0 Livro do almoxarifado relaciona 221 plantadores de cana na capit:ailia de Funchal,
cujas proprieciades, em conjunto, eram capazes de produzir mais de 80 mil arrobas. Como
Funchal respondia p0r tres quartos do ac;;ucar madeirense, a produc;;ao total cia ilha, nessa
epoca, deve ter sido 1m torno de 100 mil arrobas. Embora mencionem-se apenas dezesseis
engenhos no Livro do almoxarifado, outras fontes indicam que talvez houvesse cerca de
oitenta na ilha naqude perfodo.\fais numeros sugerem que muitos plantadores nao beneficiavam a cana que cultivavam, dependendo de urn engenho nas proxirnidades para essa
tarefa. Portanto, a industria ac;;ucareira cia ilha consistia de urn grande numero de pequenos
e medios lavradores de cana aleii?- de uma pequena proporc;;ao de proprietarios de engenho, al~s_ ~~_t;gnte opulenros, outmS-nem-tanto.. ..
~ erarp _e~seLQ.eQJl!;DP§.~ medi?~ produtores de ac;ucar, e como operavami.l'\1guns-possufam foro de nobreza, porem a maiorlidii:ilia·ance<::edentes· em·ocupac;;oes aftesanais ou em func;oes administrativas secundarias. Ser dono de urn canavial parece ter sido
urn empreendimento atrativo para homens cuja preparac;ao profissional - e thlvez cujos
interesses - residiam em outras ativiciades. 0 parentesco teve urn papel importante no
desenvolvimento do setor ac;;ucareiro, o que nao e de surpreender; a lista constante do livro refere-se com freqiiencia a lac;os de sangue ou de casamentos entre produtores. Tambern fica evidente que a grande maioria dos homens e mulheres arrolados t~m nomes portugueses. Flamengos e italianos apareciam em pequeno numero entre os produtores, mas
concentravam suas ativiciades na comercializac;;ao do p{oduto - situac;;ao que os tornava
abjetos aos olhos dos portugueses. 23
Os editores do Livro do almoxarifado salientaram, judiciosamente, que a obra indica existencia cia pequena proprieciade no seio cia economia agricola madeirens.e. Tociavia, erraram ao contrastar essa situac;;ao com a hist6ria subseqiiente do Nordeste, dominado, segundo acreditavam, com base em Gilberto Freyre, por uns poucos engenhos "industriais".24 Como veremos, o sistema de poucos engenhos e urn grande nlimero de plantadores de cana, ambos dependentes de mao-de-obra forc;;acia, nao s6 ficou patente atraves
dos registros hist6ricos cia ilha cia Madeira e das Can<irias, r:t,as tambem foi precisamente
a forma de produc;;ao introduZicia no Nordeste no seculo XVI. Tratava-se de urna resposta
racional cia socieciade e cia economia a urna situac;ao de terras relativ:imente baratas e capital.escasso."J
Os espanh6is interessaram-se tanto quanto os portugueses em tornar lucrativos os
seus domfnios no Atlantico. As ilhas Canarias haviam passado para o controle de Castela
pelo tratado d~ 1479 frrmado com Portugal, embora a presenc;;a castelhana no arquipelago
ciatasse do infdo do seculo. Nos prim6rdios cia epoca qb{nhentista, representantes cia ilha
de Tenerife escreveram que "as proprieciades ac;;ucareiras sao o que a ilha tern de mais importante (lo principal de la isla]". 25 Como nao dispunham de agua e madeira em abunctanda como os madeirenses, os colonos de Tenerife e cia Grande Canaria instalaram os
engenhos no Jitoral urriido. A Industria ac;;ucareira criou rafzes, e por todo o seculo XVI as
Canarias exportaram ac;;ucar para a Europa, mantendo sua posic;;ao na concorr~ncia com
as Antilhas espanholas ate o seculo XVII. 26 Assim c~o a Madeira, as Can<irias acal;>aram por
substituir a produc;;ao do ac;;ucar pela do vinho ao defrontarem-se com os fortes concorrentes do Novo Mundo.
Em 1526, o ingl~s Thomas NiChols, ao visitar as Canarias, descreveu o processo de

fabrico do ac;;ucar que observara nas ilhas. 27 As tecnicas que retratou pouco diferem das
que haviam sido empregadas anteriormente na Madeira ou das que seriam usadas mais tar- ·
de no Brasil. Urn engenho de born tamanho nas Canarias podia produzir em torno de cinqiienta ~oneladas de ac;;Ucar por ano. Na Grande Canaria havia cerca de vinte engenhos no
auge do boom ac;;ucaJieiro, e a produc;;ao maxima anual foi de cerca de mil toneladas (70
mil arrobas). A concorr~ncia com as Americas gradualmente forc;;ou muitos produtores a
abandonar a fabricac;;ao do a:c;;ucar, e no infcio do seculo XVII apenas cinco engenhos permaneciam em atividade. 28
Essa familiar hist6ria de ascensao seguida por declfnio acarretado por novos concorrentes situados mais a oeste ocorreu nas Canarias paralelamente a.tambem familiar repetic;;ao cia estrutura interna cia industria ac;;ucareira. Os grandes investimentos de capital necessarios para o estabelecimento dos engenhos fizeram-se grac;;as a nobres castelhanos, cataJaes e, uma vez mais, ativos capitalistas-mercadores genoveses como Mateo Viiia e Crist6bal d'Aponte. 0 ac;;ucar das Canarias chegou aos mercados europeus atraves de portugueses, catalaes, castelhanos e especialmente de casas comerciais genovesas, muitas delas representacias por agentes radicados nas Canarias. 29
Felizmente, no caso das Canarias aincia resta material suficiente para reconstituir-se
a organizac;;ao interna cia economia ac;;ucareira. Muitos fenOmenos sugeridos pelos registros
hist6ricos cia ilha cia Madeira podem ser seguramente documentados quando se trata do
arquipelago espanhol. Os proprietarios dos engenhos foram homens que possufram, ou
tomaram emprestado, capital suficiente para realizar o grande desembolso inicial. 0 testamento de urn deles, Crist6bal Garda del Castillo, registrado na Grande Canaria em 1518,
relaciona entre seus bens'@.ma moencia movicia a agua, uma casa de moencia, uma residencia, urna casa de fornalhas e caldeiras, urn curral, urn galpao para lenha, urna senzala e urna
residencia para trabalhadores pagos. Garcia del Castillo tambem possufa tres parelhas de
cavalos (doze animais no total), vinte escravos e duas escravas.- ~x.£eto gela,.escy.la, tal descric;;ao (inclusive considerando-se a desproporc;;ao entre sexos dos cativos) poderia aplicar.
·
se a maioria dos· engenhos brasileiros cia era colonial:~!}
<;>s proprietarios como Garda del Castillo dependiam de homens livres, em geral portugueses cia ilha cia Madeira, para a conduc;;ao das operac;;oes tecnicas do engenho. Caiiavereros dirigiam o plantio e o corte cia cana, espumeiros supervisionavam o processo de cozimento e mestres de a:zUcar dirigiam e coordenavam todas as operac;;oes. Esses empregados recebiam saJarios e, as vezes, uma porcentagem sobre o ac;;Ucar produZido. Como na
Madeira, o trabalho era feito por escravos. A prindpio os guanchos, nativos cia ilha, constitufram a forc;a de trabalho necessaria, entretanto no seculo XVI foram quase completamente substitufdos por africanos na Grande Can<iria. Apenas em Tenerife os guanchos continuaram a fazer parte dos grupos de trabalho formados por cativos.3 1 Os colonos da ilha
· nao tardaram a descobrir que a administrac;;ao cia escravaria nao era tarefasimples. Ate 1513,
ja havia fugido dos engenhos urn nlimero de escravos africanos, mouros e guanchos suficiente para arruinar alguns proprietarios e obrigar outros a empregar trabalhadores assalariados.32 Nao obstante, a escravidaopermaneceu como forma dominante de organizac;;ao
do trabalho nos engenhos das Canarias.
Comerci;mtes estrangeiros, abastados senhores de engenho, trabalhadores especializados e urna forc;;a de trabalho cativa e etrlicamente distinta sao, todos eles, elementos identificlveis no cenario que o ac;;Ucar edificou por todo o mundo ocidental. Assim como na
Madeira, ·porem muito mais claramente delineacia pela documentac;;ao disponfvel, existia
nas Canarias aincia outra categoria social. Nem todos os.colonos tinham condic;;oes de.custear o investimento necessano para aparelhar urn engenho. Os de menor recurso limitavam-se
a plantar a cana-de-ac;;Ucar que era posteriormente benefidada em urn engenho viZinho.
0 reladonamento entre esses labradores e os proprietarios de engenho era regUJamentado
por lei.33 0 Javrador deveria divi<lli igualmente como dono do engertho o produto cia sua
cana; porem, se este illtimo tambem fomecesse transporte ou arcasse com outras despesas,
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teria direito a todos os subprodutos, por exemplo, o mela.;o. Cada Iavrador firmava seu
pr6prio contrato como proprietario.do engenho, e isso freqiientemente se constituia em
fonte de tensao entre as partes. Em 1508, o cabildo (C:imara Municipal) de Tenerife nomeou funcionarios especiais para controlar o beneficiamemo nos engenhos da cana dos
lavradores a fim de evitar arbitrariedades por parte dos proprietanos.3 4 No Livro do almoxarifado madeirense ha fortes indicios da exist<:ncia dessa categoria de individuos naquela
i!ha, e OS contratos de molienda remanescentes das Canarias demonstram inquestionave!mente que tal sistema de organiza~o da produ.;ao era usado nos engenhos das ilhas atlanticas{tal sW;,ema seria de suma importancia na hist6ria subseqiiente da economia a~;Ucarei
ra no'13rasiU
Dessa forma, nas ilhas atl:inticas portuguesas'e, espanholas, a organiza.;ao comercial,
tecnica e social de urn sistema economico consubstanciou-se no bem-sucedido e facilmente transferivel complexo denominado engenho de a.;ucar. Nas Americas, esse sistema atingiria no~os niveis de eficiencia e exito. Entretanto, antes da travessia atlantica, ainda uma
ultima etapa seria cumprida: a expansao da escalade produ.;ao por meio da continua incorporacao de grandes contingentes de trabalhadores escravos.
As ilhas de Cabo Verde, dis.tando cerca de quinhentos quilometros da costa africana,
pareceram a primeira vista promissoras para a coloniza.;ao baseada na lavoura em grande
escala. Descobertas e em parte colonizadas na decada de 1460 por italianos q1,1e navegavam
sob bandeira portuguesa, essas ilhas, especialrnente a maior delas, Santiago, deram mostra,
inicialmente, de seguir os precedentes da Madeira. Uma vez mais, capital genov<:s foi investido na industria a.;ucareira, e procurou-se estimular a cria.;ao de uma economia' de grande .
lavoura. Fatores hist6ricos e naturals, porem, impediram a concretiza.;ao desse plano. Em
primeiro Iugar, os colonos portugueses nao estavam dispostos a enfrentar a Ionga e dificil
jornada, a nao ser que lhes fossem garantidos apoio e certeza de l:xito. A aridez do clima
e a imprevisibilidade das chuvas dificultavam a cultura canavieira em grande·escala, ofere- ·
cendo pouca seguran.;a aos colonos em potencial ..Ademais, de 1475 a 1479, teve Iugar
uma guerra nao declarada, porem encarni.;ada, entre portugueses e castelhanos, que nao
desistiam de afrrmar seus direitos sobre os mares da Guine.3 5 Os castelhanos saquearam
Santiago em 1476 e aprisionaram a maioria dos habitantes. Tais eventos, ·aliados ao clima
desfavor::ivel, iinpediram 0 desenvolvimento c!e uma. cultura comercial em grande escala.
Na primeira decada do seculo XVI, Cabo Verde exportou apenas 4 mil arrobas anuais de
a.;ucar.-No decorrer desse mesmo seculo, sua economia foi se tornando cada vez mais dependente de sua estrategica posif;;ao como entreposto no trafico atlilntico de escravos. Cabo Verde transformou-se em fornecedora de mantimentos e em escala para os navios negreiros, e a produ.;ao de a.;ucar local passou a ser usada para· o fabrico de rum, artigo comercializado na costa africana.
Nao foi nas ilhas de Cabo Verde, mas na de Sao Tome, que o sistema de grande lavoura do At!ilntico assurniu sua forma caracterfstica. Os portugueses descobriram a ilha em
1471, mas s6 i::ome.;aram a coloniza-Ia na decada seguinte. Entre as quatro principals llhas
dp golfo da Guine, Portugal preferiu concentrar suas atividades em Sao Tome e Principe
e nao em Fernando P6 que, embora mais pr6xima da costa africana, ja era habitada por
povos daquele continente e possuia clima merios favor::ivel a <lp!oniza.;ao europeia. Para
a desabitada Sao Tome a Coroa portuguesa aparentemente planejava uma coloniza~o nos
moldes da Madeira e dos Acores. Entre os.primeiros colonos induiu~se grande numero de
criancas judias apartadas dos pais e enviadas a ilha, em uma tentativa de conversao religiosa for.;ada. Contudo o que se formou .em Sao Tome nao foi urna sociedade camponesa europeia como nos ~ores; foi, isto sim, o mais pr6ximo equivalente no Velho Mundo a uma·
economia multirracial de grande lavoura.36
A coloniza.;ao da ilha foi, desde o inicio, associada ao a.;ucar. A tradicional carta regia de doa.;ao recomendava () plantio de canaviais, e os colonos seguiram a risca a sugestao. Com a vantagem da abundante for.;a hidraulica fornet:ida pelos varios rios da ilha e
28

empregando peritos madeirenses e genoveses no fabrico do a.;ucar, a industria cresceu rapidamente. Em 1529 a Coroa determinou a ·constru.;ao de doze novos engenhos, e na decada de 1550 urn total de 150 mil arrobas foi produzido anualrnente por sessent:a engenhos. 37 No principia ~o seculo XVII, o nllmero de engenhos havia dobrado, mas a produ.;;io nao acompanhara esse ritmo; em 1635 a ilha exportou, provavelmente, menos de 25
mil arrobas. 38 Safras ~ogradas, superprodu.;ao, competil;iio do a¢car de qualidade su- ·)
perior da Madeira e do Brasil, saqueadores europeus e a inquieta.;ao interna devido as pilhagens realizadas por escravos fugitivos combinaram-se para provocar urn forte declinio
na exportal;iio de a.;ucar da ilha.39
'
No comc::.;o do seculo XVI, Sao Tome reuniu a pericia tecnica e a organizal;iio do complexo a.;ucareiro mediterrilneo e aliou-se a urn afluxo constante de mao-de-obra em escala
ate entao impossivel. Nesse processo, a vantagem da ilha residia em sua locaijzacao~Ao
contrario do que ocorreu com a Madeira e os Acores, a proxirnidade da costa oclte da Africa, especialrnente das feitorias de Sao Jorge da Mina e Axim, transformou a ilha ~m urn entreposto do trafico atlilntico de escravos para a Europa e a America. Apenas em urn unico
ano, 1516, foram desembarcados mais de 4 mil cativos nos cercados de escravos da llha;
em 1519 a Coroa estabeleceu regulamentos para o trafico de cativos com destino a Sao
Tome. 40 Em 1554, a popula.;ao residente era composta por cerca de seiscentos brancos,
taivez o mesmo nllmero de mulatos .e 2 mil escravos que trabalhavam na lavoura. Esses
habitantes eram suplantados em numero pelos 5 a 6 mil cativos em transito mantidos em
barracoes. 41 0 provisionamento de escravos acabou por tornar-se a atividade primordial
da econornia da ilha, e quando, no seculo XVII, a industria a.;ucareira enfrentou tempos dificeis, Sao Tome voltou-se decididameme para ela. 42
Como podiam contar com urn fornecimento constante de africanos, os engenhos de
Sao Tome tiveram condil;iio de empregar a mao-de-obra escrava em escala ate entao desconhecida no Atlilntico. Ao descrever a ilha em 1554, Valentim Fernandes mencionou ·engenhos com 150 a 300 cativos. Embora uma propriedade com este ultimo numero de escravos fosse uma excel;iio, ela demonstra ate que ponto os fatores de produ.;ao do a¢car po- ·
diam ser ampliados. Nao obstante urn autor tenha afrrmado que o regime de trabalho nos
engenhos de Sao Tome assemelhava-se mais a servictao que a escravictao, as condicoes servis na ilha mostravam-se marcadamente semelhantes as da escravictao nas grandes lavouras
das Americas. Os escravos provinham de Benin, Angola e Sene~bia. 0 regime de emprego dessa mao-de-obra_ aparentemente era de cinco dias de trabalho na ·semana, sendo os
sabados e mais quatro outros dias em cada m<:s dedicado~ ao cultivo de mantimentos em
suas pr6prias rocas, sistema bastante similar ao adotado na Jamaica no seculo XVIII. Nao
e claro se os ftlhos das escravas nascidos na ilha eram considerados livres ou escravos. Se
considerados livres, este seria o iinico desvio significativo das linhas mestras do regime escravista que se verificou na America tropical. 43
0 uso de grande nllmero de escravos africanos nos engenhos fez de Sao Tome urn
precursor dos desenvolvimentos posteriores no Nordeste brasileiro; contudo essa caracteristica. nao foi a unica a ter precedente na ilha. Na falta de uma popu1al;iio numerosa de
europeus, crlou-se urna situal;iio que encorajou o crescimento de uma signlficativa categoria de pessoas livres de cor, os mulatos. Muitas posi.;oes vitals na ilha fotam ocupadas por
esses mesti.;os. Mulatos e africanos livres muitas vezes fizeram parte das tripula.;oes de riavias negreiros que faziam a rota entre a Guine e Sao Tome, e durante o seculo XVI assurniram cada vez mais outras fun.;oes na ilha. 44 Todavia, a medida que sua situal;iio melhorou,
passaram a entrar em conflito politico com os representantes do rei. A Coroa nunca se mostrou segura quanto ao tratamento dispensado a esses homens. Em 1539.foi dada perrnissao
regia para qui: mulatos "honrados e casados" pudessem ocupar cargos e posi.;oes erninentes na municipalidade.45 Nesses postos, eles lutaram para proteger os interesses I~cais contra os programas de governadores muitas vezes corruptos. Essas contendas e insubordina.;oes, p,or flm, levaram a Coroa em 1620 a enviar mulheres portuguesas sentenciadas para
29
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Sao Tome e Cabo Verde para que "se extingam, quanto· for possfvel, as castas de mulatos' '. 46 Tal polftica fracassou estrondosamente, e durante os seculos XVII e XVIII as disputas
entre os governadores nomeados por Lisboa, a Igreja e os mulatos locais levaram a anarquia polftica. 47
· Ainda uma outra lic;;ao seria dada por Sao Tome as coiOnias de grande Iavoura da America. A pequena populac;;ao europeia, o eleva do numero de esci:avos africanos e o terreno
propfcio ofereciam grandes oportunidades para a resist~ncia escrava. As origens dos bandos de fugitivos de Sao Tome residem, aparentemente, no grupo de escravos angolanos
Ianc;;ados a ilha devido a urn naufragio em 1544, os quais se refugiaram no interior. Esses
angolares atrafam os cativos dos engenhos, e urn grande ajuntamento de fugitivos
desenvolveu-se no monte Cambumbe (pico do Mocambo), na regiao densamente povoada
ao sui da ilha. Em 1574, os angolares desencadearam uma serie de ataques contra os portugueses, queimando canaviais e saqueando para obter comida e armas. Os colonos reagiram
com uma serie de bem-sucedidas expedic;;oes punitivas, mas nao conseguiram eliminar os
fugitivos. As agress6es destes se intensificaram em 1595-6, sob a habillideranc;;a de urn homem de nome Amador, entretanto a captura deste diminuiu as atividades dos fugitivos.
Mesmo assim, em 1690, quando a econornia ac;;ucareira ja estava ha tempos inativa, os angola:res ainda efetuavam ataques espor:idicos.4s
Em Sao To~e a hist6ria do cultivo de ac;;Ucar nao s6 repetiu o Mediterrilneo eo Atlantico, mas tambem antecipou multas caracteristicas que se verificarlam no Caribe e no Brasil. Estiveram presentes et:Q Sao Tome as tecnicas de produc;;ao, a organizac;;ao interna da
industria ac;;ucareira, a transfer~ncia de tecnologia de outras regi6es produtoras mais antigas e o papel dos estrangeiros, especialmente os genoveses, nas areas comercial e fmanceira. Havia, porem, caracterfsticas particulares que· distinguiam a ilha e prefiguravam o que
estava para ocorrer no Novo Mundo. 0 clima tropiCal, o padrao demogr:ifico de pequena
proporc;;ao de colonos, numerosos escrayos negros e uma populac;;ao slgnificativa de mulatos e, sobretudo, uma ofetta aparentemente inesgotavel de brac;;os africanos encerravam
novas condic;;6es materials e soclais, alem de novas possibilidades econOrnicas. Existiram
em Sao Tome todos os elementos do sistema capltalista de grande layoura - urn sistema
econOrnico orientado para a produc;;ao de urna cultura altamente comerciallz.ivel e, nao obstante, capaz de 'valer-se de uma forma social arcaica, a escravidao, para fornecer a mao-deobra necessaria. 0 sisteina de grande Iavoura, ou regime dos engenhos, havia amadurecido
nas latitudes meridionais, e podia, agora, cruzar o Atlantico com tr:igica desenvolrura.
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A abertura do Novo Mundo a colonizac;;ao e explorac;;ao ei.J.ropeia criou oportunidades novas e aparentemente ilimitadas.para a expansao da agriculnira de exportac;;ao em grande
escala, da qual·o ac;;ucar era o produto niais racional e provavelmente o mais Iucrativo. Colombo, que morara e se casara na ilha da Madeira e tr:ibalhara no comercio ac;;ucareiro para
urna firma genovesa, Ievou mudas de cana-de-ac;;Ucar pata: as Antilhas em sua seg\inda viagem, no anode 1493.49 A produc;;ao do ac;;ucar sofreu as mesmas vicissitudes da colOnia
como urn todo, e apenas nos primeiros anos do seculo XVI a atividade ac;;ucareira_ comec;;ou
a prosperar em Sao Domingos. 0 momento decisivo aconteceu quando urn medico espanhol montou urn engenho e custeou a vinda de tecnicos na manufatura do ac;;Ucar das ilhas
Canarlas. Em 1530 aquela ilha ja possufa 34 engenhos, nllmero que se manteve constante
ate a decada de 1570, e entao declinou. 50 Em Cuba, que no seculo XJXse tornaria urn grande produtor, o desenvofvlmento da industria ac;;ucareira foi Iento; no seculo XVII, essa ilha
produzlu quantidades pequenas,principalmente para consurno loc;\1. Porto Rico teve mais
sucesso, possuindo engenhos em operac;;ao ja na decada de 1520; entretanto sua exportac;;ao de ac;;Ucar foi mfnima.5 1
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Nas Antilhas, o desenvolvimento da industria ac;;uc:ireira no seculo XVI foi, de modo
geral, tolhido pela constante evasao de recursos humanos e fmanceiros para o continente,
onde a atrac;;ao do ouro e da prata era multo maior que a do ac;;Ucar. Ademais, as restric;;6es
comerciais, os pesados'impostos, a concorr~ncia de Granada eo catastr6fico declfnio da
populac;;ao nativa contribufram para a modestia dos primeiros passos da atividade ac;;ucareira.s2 No Brasil, urn conjunto diferente de circunst:incias hist6ricas produzlu resultados bastame diversos.
Nao se conhece a data exata em que os portugueses introduziram a cana-de-ac;;ucar
no Brasil. Entre o descobrimento, em 1500, e o estabelecimento das capitanias hereditarias
em 1533-4, os interesses econ6micos da Coroa e dos particulares estiveram, em sua maioria, voltados para a comerci:llizac;;ao do pau-brasil, de alto valor na Europa por suas propriedades corantes. Entretanto, ja em 1516 a Casada fndia (6rgao de administrac;;ao colonial) ordenara a vinda de urn ~ecnico na manufatura de ac;;ucar, ao qual deveriam ser fornecidos todo o material e recursos necessarios para a construc;;ao de urn engenho. 53 0 cronista espanhol Antonio de H~rrera escreveu posteriormente que em 1518 havia urn engenho em operac;;ao no Brasil; embora alguns historiadores tenham posto em duvida tal aftrmac;;ao, h3 indfcios, agora, da exist~ncla de ac;;ucar brasileiro no mercado de Antuerpla em
1519.5 4 Em 1·526, a Alfandega de Lisboa recebeu ac;;Ucar do litoral do Nordeste. 0 capitao
portugu~s Crist6vao Jacques havia estabelecido em Itamaraca urn pequeno engenho que
foi, porem, pouco tempo depois, em 1530, destruido pelos franceses. Antes dessa data,
a industria ac;;ucareira no Brasil foi insignificante, constituida apenas por algli'ns engenhos
pequerios que produzlam pouco e esporadicamente. No m3ximo algumas caixas por ano
chegaram aos portos de Lisboa e Antuerpia; a influ~ncia do ac;;ucar brasileiro sobre o declfnio da produc;;ao madeirense nas primeiras decadas do seculo XVI nao pode ter sido '
significativa.
Foi nas decadas de 1530 e 1540 que a produc;;ao estabeleceu-se em bases s61idas no
Brasil. A expedic;;ao de Martim Afonso de Sousa, enviada ao pais em 1532 para liv:rar a costa
dos navios franceses e tambem com fms colonizadores, trouxe mudas de .cana. Entre os
colonos havia urn perito na manufatura do ac;;ucar, bern como varios portugueses, itallanos
e flamengos com experi~ncia na atividade ac;;ucareira da ilha da Madeira.ss A vltalidade do
mercantilismo portugu~s comec;;ou a vacilar ja durante a realizac;;ao da rnissao de Mai:tim
Afonso. Em 1533, o rei domjoao m deu inicio ao sistem;i das capitanias hereditarias. Ele
dividiu a costa brasileira em quinze parcelas e doou-as a doze fidalgos portugueses para
que as adrninistrassem. A esses capitaes-donat~ foram outorgados certos direltos e privilegios de autoridade soberana, condicionados a obrigac;;ao de colonizar, povoar e desenvolver a econornia de seus territ6rios.56 0 resultado do sistema como urn todo fol desapontador. Algumas das capitanias nao chegaram a ser colonizadas, e outras sofreram com
a neglig~ncia dos donat3rios, as desavenc;;as internas e as guerras dos indios. As poucas regi6es que obtiveram urn certo ~to devem-no a uma feliz combiilac;;ao de ativldade ac;;uca- /
reira e urn relacionamento razoavelmente pacffico com as tribos indfgenas locals.
J
Plantou-se cana-de-ac;;Ucat, na verdade, em todas as capitanias, de Sao Vicente, no\
sui, ate Pernambuco, no norte. As mudas foram trazldas da Madeira ou de Sao Tome, em- 1
bora aparentemente -alguns donatarios tenham-nas obtido ~ capitanias vizinhas.57 :
Construfram-se e1_1genhos em Porto Seguro, Ilheus e na Bahia. Na Par:uba do Sui, o donatario Pero de G6es; que ja havia construfdo engenhos em Sao Vicente, ergueu duas pequenas ,
moendas ·de trac;;ao animal e, por fim, instalou urn engenho movido a agua, utilizando-se :
de capital portugu~.ss Vasco Fernandes Coutinho, donatario do Espfrito Santo, foi urn dos :
mais ativos e em 1545 sua capitania ja possufa sete moerulas e outras tr~s em construc;;3o. 59 .
Porem, como em outras areas, tambem no Espfrito Santo a hostilidade dos indios e outras ·
dificuldades acabaram por resultar na queima de engenhoi-e no desenvolvimento espora- :
·
dico ou descontinuo da industria ac;;ucareira.6°
Duas capitanias foram excec;;6es desse padrao geral. Em ambos os casos, o ativo interes31
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se dos donatarios, o investimento de capital europeu em nfvel suficiente e a'solw;:ao dos
problemas de relacionamento com os indigenas foram fatores cruciais para o estabelecimento da industria ar;ucareira. Na capitania de Sao Vicente, doada a Martim Afonso de Sou-

sa, os contatos iniciais com os aborigines foram pacfficos, grar;as, em grande medida,. ao
papel de alguns naufragos portugueses que viveram e se casaram entre os habitantes do
litoral e do planalto. Vanos engenhos foram construfdos nas proximidades da vila de Santos, no litoral. 61 Martim Afonso demonstrou urn vivo interesse em estimular a produr;ao
de ar;ucar e foi urn dos, donos de urn grande engenho, originalmente chamado Engenho
do Governador. Entre seus s6cios havia portugueses e estrangeiros, cujas partes na sociedade foram, por fm:i., compradas por urn alemao, Erasmo Schetz (ou Schecter), que estabeleceu seus m!g6cios e os de sua familia em Antuerpia. Esse engenho, depois chamado Sao
Jorge dos Erasmos, foi provavelmente o m:iior do sui do Brasi1.62 Administraram-no, du~
rante muitos anos, feitores alemaes e flamengos enviados de Antuerpia por seus proprietarios absentefstis. Em muitos aspectos, a hist6ria do Engenho Sao jorge dos Erasmos foi
semelhante a de alguns dos engenhos maiores da ilha da Madeira, caracterizados por serem
basicamente urn empreendimento mercantil em terras portuguesas, financiado por comerciantes estrangeiros visando a urn mercado europeu mais amplo.
Sao Vicente nao estava destinada a tornar-se uma irnportante area ar;ucareira durante
o perfodo colonial, e somente no seculo XIX essa regiao brasileira (atual Sao Paulo) come-·
r;ou a produzir ar;ucar em grandes quantidades. 63 Nao obstante, ate os prirneiros anos do
seculo XVII a cana-de-ar;ucar foi irnportante na regiao para a produr;ao de aguardente e es- .
pecialmente como meio de troca. 64 0 padre Lufs de Gra relatou, em 1556, que ar;Ucar e.
ferragens eram usados na capitania no Iugar de moeda corrente. 65 Ocasionalmente os na-:
vios que aportavam em Santos encontravam algumas caixas de ar;Ucar para transportar, e \
alguns engenhos, como Sao jorge dos Erasmos, continuaram a produzir; entretanto, em
meados do seculo XVI, o centro da atividade ar;ucareira no Brasil foi a costa nordestina. 66 i
Pernambuco revelou-se a mais bem-sucedida de todas as capitanias.6' 0 donatario,
Duarte Coelho, instalou-se com a famflia e dirigiu pessoalt:nente o povoamento e o desenvolvirnento da colOnia. As relar;oes com os nativos da regiao foram facilitadas por uma serie de unioes entre fndias e colonos, entre os quais estava JerOnimo de Albuquerque; c'unhado do donatario. Tais lar;os pessoais mostraram-se valiosfssirnos mais tarde, quando os
portugueses.precisaram repelir a resistl:ncia organizada dos indigenas. Duarte Coelho trabalhou ativamente em defesa de seus interesses de proprietario, atentando em especial para os alicerces econOmicos de seus domfnios. As cartas que enviou a Portugal permitem. nos trar;ar o progresso da atividade ar;ucareira em Pernambuco.
Em 1542, Duarte Coelho informou que haviam sido plantados muitos pes de cana
. e que estava ajudando os colonos nessa tarefa. Prevendo o terrnino da instalar;ao de urn
grl!flde engenho para breve, solicitou tam bern o direito de irnportar escravos africanos. 68
0 prirneiro engenho a entrar em funcionamento, Nossa Senhora da Ajuda,. pertenceu ao
ja mencionado JerOnimo de Albuquerque, cunhado do donatario. 69 Em 1550, Duarte Coelho pOde dar conta de cinco engenhos emoperar;ao. Estes se constitufram em uma s61ida
base para a expansao constante da economia ar;ucareira.7° Na decada de 1580, Pernambu- .
co possufa 66 engenhos e era a principal regiao produtora de ar;ucar no Brasil. 71
N;t fervorosa defesa de seus pr6prios interesses, Duarte Coelho revela tambem a natureza de seus esforr;os para impulsionar a lavoura ar;ucareira. Ao queixar~se · dos colonos
que relutavam em pagar-lhe as rendas e emolumentos, o donatario argumentava que havia
custeado pessoalmente a vinda de artesaos e especialistas de Portugal, de Galiza e das Cananas:n Pode-se.aqui, uma vez mais, perceber a transferi:ncia de conhecimento, habilidades e recursos humanos das antigas para as novas regioes ar;ucareiras como resultado de
uma polftica deliberada. Duarte Coelho recorreu a investidores em Lisboa, e a comercializar;ao do ar;Ucar pernambucano nos anos iniciais parece ter ficado principalmente em maos
dos portugueses, muito embora os irmaos Cibaldo e Crist6vao Lins, alemaes aportuguesa.dos que represet,J.tavam os Fugger de Augsburg, chegassem a regiao na decada de 1540 e
rapidamente comer;assem a produzir e comercializar ar;Ucar. 73 Em princfpios do seculo XVII,
a maior parte do ar;Ucar era transportada nos poroes holandeses, com destino aos portos
do hemisferio norte.74
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Com a base da produc;;ao ac;;ucareira ja estabelecida em meados do seculo XVI, a geografia economica do ac;;ucar no Brasil comec;;ou a tomar forma. Em 1570, a atividade
concentrava-se solidamente no Nordeste. Nessa data, Pero de Magalhaes Gandavo deu noticia de sessenta engenhos no Brasil, dos quais cinqiienta situavam-se nas capitanias ao norte de Ilheus. Uma serie de relatos feitos por diversos observadores entre 15.83 e 1585 indica urn numero total de engenhos entre 108 e 128; a discrepancia numerica nao afetou, porem, o consenso acerca da preponderancia das capitanias nordestinas. Pernambuco suplantava todas as outras regioes, com mais da metade dos engenhos brasileiros. A unica capitania que podia fazer-Ihe frente era a da Bahia, onde na decada de 1580 havia em torno de
quarenta engenhos.' 5 As duas capitanias eram responsaveis provavelmente por cerca de
tres quartos de toda a produc;;ao brasileira de ac;;ucar.
A Bahia era urn caso peculiar, pois compartilhava com Pernambuco muitas das vantagens do meio fisico, mas tivera sua colonizac;;ao e desenvolvimento iniciais truncados,
como algumas capitanias do sui. 0 litoral tropical da Bahia era bern apropriado para o cultivo da cana, porem o centro da Iavoura canavieira situava-se na area do Reconcavo, as terras ao rector da baia de Todos os Santos, urn grande brac;;o natural de mar que adentra cerca
de quarenta quilometros na costa, dando origem a uma baia de beleza incomparavel. Oferecendo urn excelente ancoradouro, a baia tornou-se ponto habitual de parada para as primeiras embarcac;;oes francesas e portuguesas e para os comerciantes de madeiras tintoriais.
Diogo Alvares Caramuru, urn n:iufrago que vivera multo bern entre os in<;l.ios da regiao,
tivera ali inlimeros filhos, que constituiram, de facto, uma presenc;;a seml-europeia na baia. 76
Sob o sistema das donatarias, a area da baia de Todos os Santos tornou-se parte da
capitania da Bahia, doada a Francisco Pereira Coutinho, urn nobre que prestara bons servi~os a Coroa nas fndias. 0 donat:irio chegou ao Brasil em 1536, mas, apesar das vantagens
asseguradas pela cooperac;;ao de Caramuru, revelou-se urn administrador mediocre, cuja lideranc;;a nao foi capaz de controlar a cobic;;a e o impeto dos colonos. As depredac;;oes destes
ultimos Ievaram os indios a sitiar o pequeno povoado, o que por sua vez provocou dissidencias entre os portugueses. Pereira Coutinho e seus seguidores foram forc;;ados a refugiar-se
em Porto Seguro, e quando tentaram retornar a baia de Todos os Santos no ano seguinte,
urn naufragio Ievou-os a morte nas maos dos Indios da ilha de Itaparica. 77
Durante os nove anos em que Pereira Coutinho governou a capitania, pouco se fez
para explorar o potencial da regiao em termos da produc;;ao ac;;ucareira. Construiram-se dois
engenhos. Urn deles, de propriedade de}oao de Velosa, situava-se pr6ximo a enseada de
Piraja. Ambos OS engenhos foram destrufdos pelos ii).dios durante 0 confronto da decada
de 1540. Porem, apesar desse inico funesto, a area do RecOncavo oferecia 6timas condi. c;;oes geogr:ificas e climaticas para o cultivo da cana-de-ac;;ucar. A regiao d:i baia de Todos
os Santos apresentava indices pluvlometricos apropriados e solos excelentes, especialmente o negro e argiloso massape, ao Iongo de toda a margem norte e oeste. 78 A pr6pria baia
proporcionava condic;;oes de ttansporte e comunicac;;ao acessfveis e baratas paia os engenhos litor1ineos, e constitufa-se em urn ancoradouro seguro para os navios que transportavam ac;;Ucar para a Europa. Tais vantagens forain devidamente apreciadas pela Coroa.
0 desastre ocorrido com Francisco Pereira Coutinho e o fracasso generalizado do
sistema de capitanias Ievou a '\_oroa portuguesa a procurar urna nova estrategia para defender suas possessoes na America contra a ameac;;a permanente dos rivals estrangeiros. Em
1548, dom Joao III decidiu estabelecer urn controle regio direto, nomeando urn governador e outros oficiais representantes da Coroa, os quais deveriam residir na colOnia. Uma
grande expedic;;ao liderada pelo primeiro governador-geral, Tome de Sousa, ocupou a sernideserta capitania da Bahia em 1549 e imediatamente comec;;ou a construir urna capital
colonial no litoral da baia de Todos os Santos. A cidade, batizada Salvador da Bahia de Todos os Santos, perman~eu como capital do Brasil ate 1763 e foi a sede do governo, da
suprema corte (Relac;;ao) e dos ptincipais agentes fiscais d'EI Rei. Tambem tornou-se urn
dos mais ativos portos comerciais da colOnia. A criac;;ao de uma capital diretamente contro-
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!ada peia Coroa e de instituic;;oes para viabilizar o governo colonial nao substituiram de imediato o preexistente sistema de donatarias. A Coroa tencionava reaver gradualmente os di- /
reitos de governo que concedera aos donat:irios. Na pr6spera capitania de Pernambuco r
a princfpio teve pouco sucesso, entretanto a construc;;ao de Salvador foi, sem duvida,
grande passo no processo de aumento do controle exercido pelo monarca. 79 •
·
Logo de infcio, ficou patente que a criac;;ao de uma industria ac;;ucarelra era interesse i ·
primordial do governo sediado na Bahia. 0 regimento trazido por Tome de Sousa inclufa
diretrizes especfficas relativas ao estabelecimento e reguiamentac;;ao de engenhos de ac;;uj
car. 80 0 governador recebeu instruc;;oes de conceder sesmarias aos homens que tivessem condic;;oes de equipar urn engenho no prazo de tres anos. A esses indivfduos seria exigido que residissem em suas terras ou na cidade de Salvador e que se abstivessem de vender sua propriedade durante pelo menos tres anos. Seriam responsaveis pelo desenvolvlmento de seu territ6rio e pela protec;;ao dos que nele residissem. Deveriam nao s6 estimuIar o povoamento, mas igualmente erigir uma torre fortificada e fornecer armas para a defesa dos moradores. 81 Alem disso, os senhores de engenho teriam de beneficiar a cana dos
Iavradores que vivessem em suas terras ou nas vizinhanc;;as. Para estimular o investimento e a responsabilidade envolvida na instalac;;ao de urn engenho, a Coroa ofereceu certos beneficios fiscais, como por exemplo, a isenc;;ao temporaria do dfzimo. 82 0 provedormor da Fazenda tinha ordens de .nomear inspetores de qualidade em cada capitania para
·
assegurar a qualidade adequada do ac;;ucar destinado a Europa. 83
Com essas medidas, a Coroa visava a beneficiar-se dos impostos incidentes sobre o
ac;;ucar produzido pelo setor privado. Alem disso, Tome de Sousa deveria construir urn engenho que seria de propriedade direta da Coroa. Em Piraja, com recursos do tesouro real
e a direc;;ao de urn mestte de engenhos enviado da Europa ou da Madeira, a Coroa instalou
seu pr6prio engenho, nas mesmas terras onde}oao de Velosa tentara erguer o seu. Embora
arrendado a particulares, em 1580 ele itinda continmiva em funcionamento. 84 Sua construc;;ao por Tome de Sousa evidenciou-se como urn simbolo da determinac;;ao real de transformar a Bahia em importante regiao ac;;ucareira e, talvez, equipara-Ia a Pernambuco.
0 crescimento da industria ac;;ucareira no RecOncavo acompanhou de perto as linhas
gerais da expansao polftica e militar dos portugueses em detrimento dos indigenas da regiao. Durante as decadas de 1560 e 1570 conquistaram-se novas terras e construiram-se
mais engenhos. Esse processo fol particularmente acentuado durante o governo de Mem
de Sa (1558-72), que subjugou com energia a maioria das tribos do RecOncavo e Ievou a
cabo urn programa de reagrupamento dos indios em povo~dos controlados pelos jesuftas. 85
Mem de Sa nao hesitou em tirar proveito pessoal de seus atos politicos e, ao conceder numerosas sesmarias para a construc;;ao de engenhos nas terras recem-conquistadas, garantiu
para si pr6prio urn excelente local, no rio Sergipe, bern no corac;;ao do RecOncavo. 86 Ali
instalou o grande Engenho Sergipe, que se tornaria urn dos mais famosos do Brasil colonial.
Na epoca da morte de Mem de Sa, ocorrida em 1572, a distribulc;;ao geogr:ifica da
produc;;ao ac;;ucareira na Bahia ja assurnira sua fortna defmitiva. Embora houvesse engenhos
em toda a baia, eles se concentravam no litoral a norte e oeste ou ao Iongo dos numerosos
·rios de pequeno porte tribut:irios da baia. 0 rio Paraguac;;u, de proporc;;oes. maiores, abriga•
va varios engenhos; contudo as terras do sui do RecOncavo eram arenosas ou acidentadas
demais para a cana-de-ac;;Ucar. Em 1570 havia dezoito engenhos na Bahia. Por volta de 1590
esse numero ja quase triplicara, ficando entre quarenta e cinqiienta; a capitania assurnira
seu Iugar como irnportante produtora de ac;;Ucar, ao !ado da ·de Pernambuco, ainda
pr6spera. 87
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OS ENGENHOS E A SOCIEDADE

As combfnac;;oes de eapltal, tecnologia e organizac;;ao que emergiram no Mediterra-
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neo e nas ilhas atlanticas como o complexo do engenho transferiram-se para o Brasil quase
sem modifica~oes no inicio do seculo XVI. lsso foi, em parte, resultado dos contatos hu~
manos, o uso deliberado de pessoas e tecnicas ja aprovadas na peninsula iberica, nas Canarias ou na Madeira, todavia ate certo ponto era tambem inerente a natureza mesma da pro. du~ao a~ucareira que impunha sua pr6pria 16gica organizacional. Visto que rhais adiante
no texto demonst~arei que essa organiza~ao determinou, no caso especffico da Bahia, aspectos da estrutura social geral da colonia, e conveniente, aqui, examinar o pouco material
remanescente sobre os prim6rdios da atividade a~careira, em termos da estrutura dos recursos humanos e materials do complexo do engenho.
,
Os primeiros engenhos brasileiros foram pequenos. A maioria era do tipo trapiche,
\ movido por cavalos ou bois. Alguns usavam for~a hidraulica, em geral os construidos pei los pr6prios donat:irios; os custos envolvidos na feittira da grande roda d':igua e do sistema
· de calhas (levada) para conduzir a :igua ate o local apropriado eram elevados demais para
a maioria dos colonos, apesar da economia de escala que esse tipo de engenho, mais r:ipido e eficiente, podia proporcionar. Pode-se ter urna ideia da escala de produ~ao ao
: considerar-se que os engenhos da Paraiba do Sui eram capazes de prod~zir, na decada de
1540, apenas mil arrobas anuais cada urn, ou seja, menos de quinze toneladas.88 Mesmo
o famoso Engenho Sao Jorge dos Erasmos produzia rao-somente essa mesma quantidade
, no final do seculo XVI. 89 Contudo, aquela epoca, no Nordeste, alguns fatores come~aram
' a gerar uma mudan~a nos nfveis da produ~ao. Contribuiram para melhorar o desempenho
i individual dos engenhos a disponibilidade de capit:ll - originado a partir de Iucros obtidos anteriormente ou fornecido por investidores europeus -, a exparisao dasterras cultivadas, o aperfei~oamento da capacidade administrativa e uma produtividade maior da for~a de trabalho. A esses fatores adicionou-se, no.inicio do seculo XVII, a introdu~o de melhoramentos tecnicos, que tambem aurnentaram a prOdut;;lio global. Nessa epoca, produziamse 6 mil arrobas anuais em urn engenho medio, ao passo que nos grandes podia-se atingir
de 8 a 10 mil arrobas.90
Cada donat:irio havia distribuido terras aos colonos para serem exploradas na forma
de ro~, fazendas (propriedades maiores, :em geral dedicadas ao cultivo de cana, cria~o
de gado ou agricultura de produtos export:ivels, como o gengibre eo algodao) e, finalmente, engenhos. 0 instrumento de posse ent.ao em uso era a carta de sesmaria, titulo medieval
de propriedade de terras que se desenvolvera como urn meio de distribuir territ6rios recemconquistados ou retomados.9 1 No periodo das donatarias, os colonos que obtinham sesmarias com a: inten~ao de instalar engenhos eram, via de regra, os mais ricos da regiao.
Os pr6prios donat:irios, em geral, construiam urn engeilho, assi.m como seus parentes pr6ximos. Como vimos, entre os primeiros senh6res de engenho havia portugueses e estrangeiros que tinham acesso ao credito europeu. A necessidade de elevado investimento ·de
capital, de fato, gerou sociedades- e parcerias no estabdecimento de algUns dos primeiros
engenhos, c<;>mo no c:iso do Engenho Sao Jorge. Pode-se ter urna ideia da posi~ao s6cioecon0mica dos primeiros senhores de engenho examinando-se cinco das primeiras propriedades em Pernambuco. Seus donos eram Duarte Coelho, o donat:irio, seu cunhado JerOnimo de Albuquerque, Vasco Lucena, almoxarife (oficial de alandega) de Olinda, e Afonso
Gon~ves, capltao e fundador da cidade de Igara~. 0 quinto engenho, Santiago de Camaragibe, foi construido por urn cristao-novo chamado Diogo Fernandes, juntamente com
•
"outros comparlheiros de Viana, gente pobre" .92
A correspondencia de Duarte Coelho e outros doeumentos contempoclneos tambem
evidenciam a exlstenc.ia de sistemas de arrendamento, ·parceria e outras formas de associa~ao entre os engenhos e os lavradores que se limitavall! a plantar cana, sem transform:i-la,
eles pr6prios, em a~ucar. Essa forma de orgariiza~o, preexistente nas ilhas atlanticas, era
. urn modo eficaz de estimular a coloniza~o e o desenyolvimento da ecoilomia a~careira,
atraindo pessoas que nao possuiam recursos financeiros para construir urn ·engenho. A canade-a~ucar beneficiada no engenho instalado por Duarte Coelho em 1542 era parcialmente,
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ou talvez totalmente, fornecida por lavradores. 93 Nas cartas de Pero de G6es, da Par:uba
do Sui, h:i indicios da existencia desse sistema, embora nao sejam conclusivos, pois
mencionam-se fazendas e moradores mas nao se fala especillcamente de contratos com lavradores. 0 donat:irio afrrmou, porem, que urn engenho fora construido com a fmalidade
predpua de moer a cana dos moradores.94
A esse respeito e particularmente instrutiva uma carta, sem indica~ao de autor, escrita por urn representante da familia Schetz recem-chegado ao Brasil e descrevendo o estado
do Engenho Sao Jorge dos Erasmos em 1548. 0 engenho, na epoca, estava produzindo
grar~de quantidade de a~ucar, tanto para o propriet:irio quanto para os moradores. Estes
ultimos haviam comprado terras do engenho, ou se instalado como posseiros, devido a
negligencia de feitores anteriores. 0 rep6rter anOnimo sugeria ser desvantajoso manter esses plantadores de cana, tendo em vista o alto custo do combustive! e dos sal:irios pagos
pelo engenho. Sugeria que se passasse a moer unicamente a! cana da propriedade e se dispensassem os demais fornecedores. Para esse frrn, foram utilizadas for~a e extorsao na expulsao dos habitantes.95 Como ja vimos, os lavradores eramiparte integrante da economia
.a~ucareira que se ordenou a Tome de Sousa estabelecer.- na Ba:hia ap6s 1548 .. Nessa capitarna, eles continuaram a ser importantes social e economicamente.96
Embora pare~a ter havido colonos em numero suficiente dispostos a plantar cana nas
diversas capitanias, tecnicos experientes no fabrico do a~car e, de fato, artesaos de qualquer tipo eram raros e valiosos no seculo XVI. 0 mesmo sucedera nas ilhas atlanticas anteriormente. Na Madeira, quando os canarinos foram expulsos, em 1505, somente os mestres de a~ucar foram autorizados a ficar na ilha; legisla~ao portuguesa posterior tambem
proibiu a emigra~o para a Africa setentrional de homens que sabiapl construir engenhos.97
Duarte Coelho havia resolvido esse problema custeando pessoalmente a vlnda de peritos
da peninsula iberica e das Can:irias. Porem, mesmo em Pernambuco, a escassez de mao-deobra especializada continuava. Urn jesuita queixou-se, em 1551, de que eles pr6prios (os
jesuitas) precisavam fazer tudo devido a falta de artesaos.98 Na Bahia, a situa~ao melhorou
urn pouco ap6s a chegada de Tome de Sousa em 1549. Sua expedi~ao trazia urn grande
niirnero de artesaos que se puseram a trabalhar na constru~o da cidade de Salvador e presumivelmente passaram em seguida a empregar"se na instala~ao de engenhos na regiao. 99
Apesar disso, no inicio do seculo XVII, a Confraria dos Oficios Mecan!cos estabelecida no
Colt~gio Jesuita da Bahia conrava com apenas oitenta membros. 100 A Coroa tentou de v:irias maneiras atenuar essa carencia. Em julho de 1551, e novamente em 1554, ofereceu
aos artesaos que fossem para o Brasil isen~o do pagamento do dizimo pelo prazo de cinco
anos, como fizera para os que estabelecessem engenhos. 101
Os servi~os dos artesaos eram necess:irios tanto na cidade como no campo. Pedreiros, caiafates, tanoeiros, ferreiros, serradores, carre.teiros, carpintclros e outros podiam, todos,
ser empregados nos portos e nas cidades, bern como nos engenhos. Estimou~se que no
final do seculo XVI cada engenho possuisse cerca de vinte homens brancos trabalhando em
v:irias especialidades. 102 Obviamente havia tambem as necessidades peculiares a produ~o
do a~ucar. Os especialistas que sabiam construir moendas e rodas d':igua eram multo procurados, assim como os inestres de a~ucar que pudessein dirigir as opera~oes no canavial
e no engenho. Os que eram capazes de encarregar-se das tarefas de cozer, secar e encaixotar o produto eram altamente valorizados, assim como capataies e feitores.
Os donat:irios e senhores de engenho as vezes nao poupavam esfor~os para conseguir tais especialistas. Pero de G6es, donat:irio da Par:uba do Sui, mandou buscar tecnicos
no fabrico do :i~ucar e artesaos em outras capitanias. Urn homem foi levado aquela capitarna para construir urn engenho com urn sahirio de urn cruzado (400 reis) por dia. Tambem
foram contratados feitores e urn mestre de a~car, este Ultimo com urn contrato para receber 60 mil-reis por ano, durante tres anos. Pero de G6es estava tao interessado em conser'\
var esse homem a seu servi~o que lhe pagou j:i no primeiro ano, mesmo nao estando o
engenho em funcionamento; procurou, alem disso, encontrar urn meio de obriga-lo legalmente a cumprir o .contrato_. 103
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Os mestres de ao;Ucar merecem atenc;;ao especial. Nos anos inciais da industria ac;;ucareira no Brasil, os madeirenses que tivessem essa especializac;;:to eram altamente valorizados. Altos salaries eram oferecidos para atrai-los. 104 0 salario anual de urn mestre de ac;;ucar madeirense era de cerca de 30 mil-reis, embora, como vimos, Pero de G6es estivesse
disposto a pagar o dobro dessa quantia. No fmal do seculo XVI, pagavam-se a esses homens
100 mil-reis ou mais, alem de casa e comida. 105 Nas p:Uavras do padre Cardim, os mestres
de ao;Ucar eram os verdadeiros senhores de engenho, "porque em sua (Ilao est:a o rendimento eo ter o engenho fama, pelo que sao tratados com muitos mimos". 106
No decorrer deste Iivro teremos muitas oportunidades de discorrer sabre as tarefas
e atividades da produc;;ao ac;;ucareira; entretanto dois aspectos devem ser salientados aqui.
Em primeiro Iugar, o fabrico do ac;;ucar e as tecnicas entao usadas nessa atividade criavain
uma demanda por trabalhadores qualificados e semiqualificados dificil de ser suprida durante as primeiras etapas da industria ac;;ucareira. Essa situac;;ao era agravada pelo fato de
muitas dessas mesmas especializac;;6es setem necess:irias tambem em outros lugares alem
do engenho. 0 numero de artesaos europeus disponiveis para realizar esses trabalhos era
limitado, o que impOs uma questao importante a recente industria ac;;ucareira: haveria alguma fonte alternativa de trabalho qualificado que pudesse satisfazer as necessidades da agricultura de exportac;;ao?
.Em segundo Iugar, as demandas da atividade ac;;ucareira e as peculiaridades da sua
organizac;;ao contribuiram imensamente para a ordenac;;ao da sociedade. Os por_tugueses,
assim como outros colonizadores do Novo Mundo, trouxeram consigo nao s6 uma concepc;;ao idealizada de hierarquia social, consagrada e apoiada pela teologia, mas tambem
criterios praticos acerca das relac;;6es e posic;;6es socials tais como se apresentavam em Portugal. Esses conceltos e experlencias impuseram Iimitac;;6es amaneira pela qual a sociedade
se formou no Brasil e, no mfuimo, defmiram a terminologia da organizac;;ao social na colOnia. Os ab:istados senhoies de engenho do Brasil aspiravam aos titulos, privilegios e regaIias da nobreza tradicional, e a maioria dos grupos· socials, procurou obter alguma forma
de reconhecimento e legitimac;;:to de seu status por meios ·consuetudin:irios.
A criac;;ao de uma sociedade de grande lavoura no Brasil ja se pusera em marcha em
meados do seculo XVI. Em 1549, Duarte Coelho descreveu as,.ocupac;;6es de seus colones
e, ao faze-lo, inconscientemente comec;;ou tambem a defmir a ·hierarquia social de sua
capitania:
·

dos eram fundamentals para o exito da atividade. Entretanto nada se podia fazer sem os
trabalhadores, qualificados e nao qualificados, que formavam o amplo alicerce sabre o qual
se estruturava a socledade colonial. Como qualquer estudante bern sabe, foram os escravos
africanos que desempenharam esse papel em todas as zonas tr.opicais das Americas, e sua
presenc;;a deu origem as mudanc;;as de cor na populac;;ao que complicaram as. estruturas so- ).
ciais. No Brasil, porem; OS africanos foram precedidos pelos mdios, que nao deixaram mui- /
tas marcas nas areas deproduc;;ao ac;;ucareira, mas constituiram-se na base inicial dessa ativi- ,
dade. 0 papel d~s indigenas e a razao pela qual foram substituidos por africanos importa- '
~os devem ser discutidos antes que possamos dar inicio a uma anilise minuciosa da sociedade ac;;ucareira em sua fase madura.

[..-] uns fazem engenhos de at;Ucar porque sao poderosos para isso, outros canaviais e outros
algod5es e outros mantimentos que e a principal e mais necess:iir:ia coisa para a terra, outros
usam de pescar que outrossim e mul riecess:iir:io para a terra, outros usam de navies que andam
buscando mantimentos e tratando pela terra [...] outros sao mestres de engenhos, outros mestres de at;Ucar, carplnteiros, ferreiros, pedreiros, oleiros e oficiais [... ]. 107
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Essa descric;;ao, apesar de nao ter sido ordenada conscientemente em uma escala hierarquica da sociedade, continha os elementos dessa ordenac;;ao tal como se apresentavam
naturalmente em uma economla baseada na agricultura comercial. Os senhores de engenho, donos do principal meio de produc;;ao, eram mencionados primeiro. Seguiam-nos os
que se dedicavam a agricultura de exportac;;:io. Os homens que produziam alimentos para
o consume local vinham relacionados por Ultimo, mas suas ocupac;;6es recebiam menc;;ao
especial (assim como, na Europa, o papel dos componeses era, em geral, prezado por ser
essencial a manutenc;;ao de todos os demals). Referindo-se apenas rapidamente a barcos e
mercadores, Duarte Coelho passou aos artesaos, arrolando-os em ordem aproximada de
importancia no processo de fabrico do ac;;ucar ou sob outra perspe~tiva, de acordo com
o salario anual que cada urn podia esperar receber.
Mu1to embora nao conste da descric;;ao de Duarte Coelho, a malaria dos habitantes
da colOnia compunha-se dos que forneciam o trabalho indispensavel para tornar o ao;Ucar
urn empreendimento lucrative. Capital inicial suficiente e feitores experientes e qualifica-

38

' ·,

"
39

_\

....,.

5
SAFRA: AS TECNICAS DO FABRICO DO A<;UCAR

Agricultura f. ..] e mais facil, e mais bonita de escrever do que executar. Prescindindo do rude, do insuportdvel trabalbo de manabra, a lavoura de cana, nao obstante as suas- vantagens, e muito
detrimentosa e cbeia de mil inctJmodos.
]ose cia Silva Lisboa (1781)

"
I
.l

As tecnicas da produc;;ao do ac;;iicar foram essencialmente as mesmas em todas as co16nias americanas, como se pode constatar a partir das cl:issicas e aproximadamente contemporiineas descric;;oes do padte Labat para as Antilhas francesas, de R)chard Ligon para
Barbados e de Andte )oao Antoni! para o Brasil. Diferiram, porem, nos detalhes, em ·resposta as distinc;;'6es regionais e as condic;;oes locais. No Brasil, as tecnicas de fabrico do a¢car e a estrutura 4e produc;;ao definiram a estrutura social e econ6mica da co16nia por quase cern anos, ate 1650, e depois dessa epoca exerceram consideravel influencia·em regi6es
prodi.Jtor:is de a¢car como Bahia e Pernambuco, apesar do desenvolvimento de outras
atividades econ6micas. 1 0 alicerce em que se assentou a col6nia brasileira foi o relacionameil.to entre senhores.e escravos, e este foi inerente as relac;;oes de produc;;ao engendradas
pela .econoln.ia de grande lavoura. Compreender a natureza da produc;;ao ac;;ucarelra e, pols,
entender as_.necessidades e os desejos da classe que controlava a propriedade essencial, ·
terra, e os escravos, e perceber as condic;;oes e restric;;6es sob as quais trabalhavam os que
produziam o a¢car.
·
A industria ac;;ucareira, atividade econ6rnica predominante na Bahia, deflnlu as preocupac;;ol:s politicas e econ6rnicas de seus adtninistradores e cidadaos mais influentes. Impostos, tarifas, lirnitac;;oe~ governamentais ao crescirnento, abastecirnento de generos alimenticios, prec;;os de escravos, melhorias tecnol6gicas, restric;;oes e condic;;oes comerciais
- tudo isso relacionado ao ~¢car ou a outros produtos agrfcolas - sao temas que se encaixarn coerenteme.nte ao se analisar a documentac;;ao referente a hist6ria da Bahia. De inumeras formas, o ac;;ucar criou o contexto da vida baiarta. A existencia de agricultores de
cana como categoria social, o relacionamento entre os senhores de engenho e seus credores comerciantes, o papel do Estado na promoc;;ao dos interesses dos produtores locals,
as aqvidades dos clerigos dependentes dos dfzimos - todos foram aspectos determinados
pela econornia ac;;ucareira. E, acirna de rudo, as exigencias e condic;;oes do trabalho na gran-.
de lavoura do ac;;ucar definiram a vida cotidiarta da maioria da populac;;ao baiana, as pessoas
para'quem a safra do a¢car possuia significado especial. Este capitulo exainina os processos, praticas e ritmos espedficos da produc;;ao ac;;ucareira baiana.
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A SAFRA

"Botou o engenho a moer." Com essas palavras era registrado o grande acontecimento do ano, o infcio cia safra. Todo ano, no ·Reconcavo, Ia pela primeira ou segunda
semana de agosto, deixava-se tudo preparado nos engenhos. Reparava-se o maquinario,
substitufam-se caldeiras, renovavam-se contratos de fomecimento de cana e lenha e traziam-se
bois dos pastos. Tudo o que a mao do homem pudesse fazer era executado, e f1cava faltando apenas a ajucla divina. No dia marcado, o paroco ou capelao residente rezava missa,
aben~,;oando o engenho, na presen~,;a ·do proprietario e sua familia ou do administrador residente, alem de muitos indivfduos livres das areas vizinhas. Suplicava-se a Cristo, ou ao
santo padroeiro do engenho, que protegesse todos os que trabalhavam na propriedade e
assegurasse uma boa colheita. No local da moenda, escravos e homens Iivres reuniam-se
para ouvir as preces e assistir a aspersao de agua benta sobre a maquina. A urn sinal, a moencla
era posra em movimento, e o padre e o proprietario passavam as primeiras canas pelos tambores. Os escravos levavam aquilo tao a serio quanto os senhores. Recusavam-se a trabalhar sea moenda nao fosse aben~,;oada e, durante a cerimonia, muitas vezes tentavam avan~,;ar para receber algumas gotas de agua benta no corpo. As caldeiras e os trabalhadores tambern eram aben~,;oados, assim como, por insistencia dos condutores, os carros de bois vindos dos canaviais, enfeitados com guirlandas feitas de canas compridas amarradas com fitas coloridas. Mais tarde, em geral, havia urn banquete na casa-grande, e os escravos eram
presenteados com garapa para beber. 2 A safra come~,;ara.
Era urn perfodo de intensa atividade, de idas e vindas: escravos partiam para os canaviais, carros de boi rangendo sob o peso cia cana .cortacla dirigiam-se para a moen cia, barcos
chegavam ao porto carregados de cana ou Jenha dos engenhos ribeirinhos ou do litoral
cia baia, caldeiras ferviam sobre o fogo aceso dia e noite, escravos revezavam-se em tumos
na moenda e na casa de purgar, Javradores de cana apareciam para contratar o beneficiamente de sua produ~,;ao. E, acompanhando tudo isso, o constante rufdo da moenda a extrair cia cana o liquido que custava tanto suor e sofrimeto e que se cristalizaria nao s6 na
do~,;ura do a~,;1kar mas tambem em riqueza, prestfgio e poder.

Muito embora o infcio cia safra fosse uma epoca de expectativa e agital,;:io para senhores e escravos, as emo~,;oes destes ultimos logo clavam Iugar ao cansa~,;o e mesmo a exaustao. Ap6s algumas semanas, contou Henry Koster, que administrou urn engenho em Pernambuco na decada de 1810, a labuta constante fazia-os adormecer em qualquer Iugar onde pudessem apoiar a c~be~,;a. "Dorminhoco com urn escravo de engenho" era uma expressao comum.3 0 trabalho em urn engenho brasileiro era ininterrupto, sendo as tarefas
pertinentes aos canaviais. realizadas durante o dia e as ativiclades cia moenda feitas a noite.
A moencla ficava em funcionamento normalmente por dezoito a vinte horas, parando por
apenas algumas horas para a lirnpeza do mecanisme. No seculo XVII, os engenhos baianos,
como OS da Figura 8, iniciavam a moagem as quatro horas cia tarde, prosseguindo durante
tocla a noite ate :is dez horas cia manha seguinte. Entao limpavam-se as caldeiras e a moencia, que as quatro recome~,;ava a funcionar. 4 Durante as poucas horas de folga, os escravos
tentavam dormir, mas as vezes passavam esses momentos procurando mariscos ou outros
alimentos. Como veremos, os que trabalhavam nos canaviais tambem cumpriam turnos na
moenda na epoca da safra, e como amiude os engenhos nao possufam trabalhadores em
numero suficiente, os cativos faziam turnos dobrados. Seu trabalho era "incrfvel", e tao
intenso que "urn desses engenhos poderla ser chamado de inferno". 5
0 ritmo implacavel do trabalho continuava na Bahia por cerca de oito a nove meses,
perfodo em que a cana era cortada e mofcla e·o ai,;Ucar, fabricado. A dura~,;ao cia safra no
Brasil variava conforme a regiao, mas na Bahia era comum come~,;ar em fins de julho ou
em agosto e terminar em maio do ano seguinte. A Tabela 7 apresenta as clatas de infcio
e fim das safras do Engenho Sergipe. 0 padrao ali mostrado significa que a safra se estendia
por urn perfodo de 270 ~ trezentos dias e·era limitacla apenas pela chegada das fortes chuvas de inverno que dificultavam imensamente o corte e o transporte cia cana. 6 A prolon~
gada safra clava a Bahia vantagem comparativa na concorrencia com os produtores de a~,;u
car das Antilhas, cuja epoca de safra, no seculo xvm, durava em media 120 a 180 dias. A
longa temporacla de ccilheita, quando a produtiviclade dos trabalhadores era extrafcla ate
os limites cia resistencia fisica, criava tarnbem condi~,;oes particularmente favoraveis ao uso
dos escravos. Praticamente sem urn "tempo morto" em que os cativos nao fossem proveitosamente empregados em preparar ou collier o produto principal, o ciclo a~,;ucareiro baiano aclaptava-se bern a utiliza~,;ao Jucrativa da mao-de-obra escrava. 7
TAB21.A 7
A safra a.,.carelra baiana: datas de lnfclo e termlno, baseadas nos llvros de safra do Engenbo Serglpe

An
0

1611-2
1612-3
1622-3
!624-5Q
!625-6
!626-7
!628-9
1629-30
1630-1
1633-4
1634-5
1635..&

Inlcto da
safra
(botou a
moer)

Termlno
da safra
(peijou o
engenho)

28 jul.
21 ago.
21 jul.

29 mal.
19 mal.
19 mal.

Ano

15 ago.
23 jul.
21
27
25
30
. 26

ago.
jul.
jul.
jul.
jul.
I? ago.

Inido da
safra
(botou a
moer)

1636-7
1637-8
1643-4
!644-5
1645-6
!646-7

25
27
13
11
30
6

ago.
jul.
ago.
ago.
jul.
ago.

1650-1
1651-2
!654-5
1668-9"

I? ago.
30 jul.
5 ago.
21 ago.

Termino
da safra
(peljou o
engenho)

13 mal.
!6mal.
4 mal.
8
fev.•
10 mal.
6 mal.
29 abr.

(a) Safra interrompida pela invasao holandesa.

......

Figura 8. Engenho real (movtau a agua), no seculo XVII. Observe-sea casa-grande e a capela no plano superior. Esta
imagem)intada por Frans Post (paisagista holandes que passou alguns anos no nordeste), consiste, assim como seus
outros trabalbos sobre o Brasil, em urn. testemunho acurado de alguem que presendou a cena, algo de que nao se
disPc;e na lconografia portuguesa.
·
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(b) Safra interrompRla por ataque bolandes.
(c) Do Engenho Santana em Ilheus.

Fonte: Todas as datas do Uvro de safra do Engenho Serglpe, e:xceto 1654-5:
68, n? 123.

-ANTI, CSJ, ma~o
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ANTI. CSJ,

ma~o 56, n? 19; e !668-9:

A partir de registros do Engenho Sergipe, e posslvel reconstruir a temporada de moa, gem.de urn engenho baiano durante quatro safras (1612, 1643, 1650 e 1651) em urna base di:i, ria. 8 Nessas quatro colheitas, a temporada da moagem durou em media 291 dias. Durante
essas temporadas, perderam-se em media 78 dias (28%) por raz6es diversas. Avari~ e reparos
foram respons:iveis por 9% desses dias perdidos. 0 problema mais comurn era o aqu<;duto
("levada") parar de fornecer a :igua necessaria para impulsionar a moenda. 0 reparo de caldeiras tambem tomava alguns dias de tempos em tempos. A cana nao podia ser cortada e
transportada debaixo de chuva, e assim o tempo chuvoso resultava em falta de cana e ausl!ncia de inoagem. Na safra de 1643, o Engenho Sergipe perdeu dezessete dias devido a tempo
chuvoso e falta de cana, mas esse ano foi particularmente ruim. Em media, a escassez da
cana custou ao engenho cerca de seis dias de moagem, ou 8% dos dias perdidos. 0 abastecimento de Ienha era outra preocupa~;ao fundamental. Sua falta devia-se a incapacidade po
engenho de encontrar fornecedores adequados em v:irios periodos durante a safra. Perderamse aproximadamente cinco dias por ano em virtude da indisponibilidade de madeira.
Avarias, consertos e escassez, porem, respondiam apenas por urn quarto do tempo
perdido durante a safra. Multo mais importantes eram os dias perdidos por causa do calend:irio religioso, com seus domingos e dias santos. Os registros diarios do Engenho Sergipe
permitem-nos estabelecer o ciclo de observancia religiosa. A Tabela 8 relaciona os dias santos guardados regularmente no Engc;:nho Sergipe em meados do seculo XVII.
TABELA 8

Dlas santos observados no Engenho Serglpe, sa[ras de 1612-3, 1622-3, 1643-4, 1644-5, 1645-6, 1650-1, 1651-2
Ago.

5
I0
I5
24

jan.

N. Sra. das Neves•
S. Loureno;o
Assuno;iio
S. Bartolomeu•

Set.
8 Nativldade (Anunciao;Oo)
I4 (nao especiflcado)
2 I S.--.Mateus
29 S. Miguel

I~

Nome de jesus

6 Eplfania (Dia de Reis)

20

s. SebastlaoB

Fev.
2 Purlflcao;iio (Candelarla)
24 N. Sea. da Encarnao;iio
25 s. Matias"
Ma~

25 Anundao;iio
Out.
28 Sao Slmao e

s. Judas

Nov.
I~ Todos os Santos
2 I Apresenta<;ao<
30 Sto. Andre

Abril.
4 N. S~. dos Prazeres
Qulnta-Felra Santa (m6vel)
Sexta-Felra Santa (m6vel)
P:iscoa e ues oltavas (m6vel)1
Malo

Dez.
2 Sao Francls~o Xavier"
8 Irnacuiada Concelo;iio

I~

IS N. Sea. do 6•
2I s. To!D:is
25-8 Natal e ues oltavas
3 I S. Sllvesuef

(a) Nao observado ap6s I650.
(b) Nao observado ap6s I645-6.
(c) Nao observado ap6s I650.
(d) Observado apenas em I650-L
. (e) Nao observado ap6s I650.
(/) Observado somente ap6s I650.
·(g) Nao observado em I650-L
(b) Algurna varlao;iio entre 24 fev. e 25 fev.
--(1) P:iscoa nao observada em I6I2-3 .
•

I

.l

S. Felipe e S. Tiago

3 Santa Cruz
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Os registros de colheita do Engenho Sergipe documentaram as opera~;oes di:irias so~\
mente durante a safra, nao apresentando, pois, urn c.alend:irio religioso anual .completo.
Ademais, apenas as festas em que se preceituava a dupla obriga~o de assistir amissa e abster
se do trabalho (festafon) foram registradas pelo administrador do engenho. Nao.obstant
em v:irias areas os eventos e costumes locals influenciassem o calend:irio de observancia,\
as festas religiosas guardadas pelo Engenho Sergipe foram essencialmente aquelas da Igreja
e do breviario cat6lico-romano. As festas marianas obrigat6rias (Assun~o, Natividade, Con- '
cei~;ao, Purifica~;ao e Anuncia~;ao) foram todas regularmente observadas. 9 Nossa Senhora
da Purifica~;ao era particularmente importante, pois era a padroeira na capela do Engenh6
Sergipe. As festas dos Ap6stolos foram sempre celebradas, assim como a P:iscoa, o Natal
e a Epifania. Sob a administra~;ao dos jesultas, o trabalho nesse engenho parou de 25 de
dezembro a 2 de janeiro, em respeito ao ~atal e suas primeiras trl!s oitavas, considerados
dias de observancia, e tambem pela festa; do Nome de jesus (I? de janeiro). Para os dias
intermedi:irios, encontrou-se alguma razab, como tempo ruim ou necessidade de consertos, para nao haver trabalho. A unica festa especificamente jesulta foi a ·de sao Francisco
Xavier (2 de dezembro}, a qual foi celebrada apemis em uma das safras registradas (1650-1}.
Ap6s 1689, em Salvador, essa festa foi observada regularmente como urna importante
procissao. 10
Houve uma reorganiza~;ao no calend:irio de observancia em alguma data entre as safras de 1646 e ·1650, de modo que as festas dos anos posteriores a este ultimo diferiram
urn pouco das observadas em anos anteriores. Essa mudan~;a foi provavelmente resultado
11
da redu~;ao das festas realizadas pelo papa Urbano vm (Universa per orbem) em 1642.
Por exemplo, o di:i. de Nossa Senhora das Neves nao mais foi considerado de observancia,
assim como ode Nossa Senhora do 6. (Esta ultima era de devo~;ao popular na peninsula
iberica, onde para os oito dias que antecediam o Natal o breviario continha antifonas especiais para vesperas, todas come~;ando com 6. Nossa Senhora da Espera, ou 6, era de devo~;ao especial para as mulheres gravidas.)
A questao da tipicidade surge imediatamente em face da posse do Engenho Sergipe
pelo Colegio jesu_lta de Santo Antao de Lisboa. Certamente deve ter havido algumas pequenas varia~;oes no calend:irio religioso de urn engenho para outro. 0 santo padroeiro da capela de cada engenho era provavelmente homenageado, e podem ter ocorrido outras varia~;oes locals. Entretanto a safra registrada em 1612-3, quando o Engenho Sergipe ainda
era propriedade do conde de Linhares e nao dos jesultas, indica com apenas ligeiras diferen~;as que uma programa~;ao similar de festas foi observada. 0 Unico desvio significativo
desse padrao foi nao terem sido observadas a P:iscoa e suas oitavas naquele ano, mas des-·
confio de que se trata de urn erro de escritura~o. Ainda assim, podemos usar os registros
do Engenho Sergipe como urn caso extremo e supor que a propriedade observasse ma:is
estritamente os domingos e dias de festa do que outros engenhos.
1
Durante as quatro safras para as quais os registros estao completos, foram observa1
1
dos em media 35 domingos e 26 festas ou dias santos. Portanto, mais de 75% dos dias per- .
didos em urna safra eram devidos ao calend:irio religioso. Podemos interpretar esses nume-:.
ros como representativos de uma pbservancia rigida e, portanto, de urn m:iximo de interrup~;oes no trabalho em urn engenho baiano, supondo que a falta de produt~ e as avarias
fossem aproximadamente as mesmas nos engenhos de propriet:irios leigos. A perda por
observancia religiosa de cerca de 28% dos dias da safra pode ser tomada como limite maximo. Dadas essas paradas, a temporada media de moagem nos engenhos baianos teria compreendido entre duzentos e 220 dias.
.
.
A Figura 9 representa o ano produtivo do Engenho Sergipe em 1650-1. Sao indica- )
dos os dias parados por tipo; mostra-se tambem o niimero de f6rmas <te a~;ucar produzidas /
em cada ml!s. Alem disso, foram registradas as estatlsticas pluviometricas para o Reconcavo 1 ,
de nossos dias. A integra~;ao das atividades de plantio e colheita fica evidente nesse diagra- ' '
rna dc;:lico, e pode-se ver claramente que apenas com a chegada das chuvas torrenciais de
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maio o trabalho diminuiu de fato. Mesmo entao, havia fOrmas a serem purgadas e ac;:ucar
pro9uzldo no mes :interior a ser transportado. Vista por esse angulo, a significancia das
festividades de junho, ainda hoje tao importantes no ritrno de vida dos baianos, coloca-se
logo em primeiro plano. As festas de sao]oao (24 de junho), santo Ant6nio (13 de junho)
e sao Pedro (Z8 de junho) ocorrem todas no mesque coincide como final da safra ac;:ucareira - motivo de c;elebra<;ao para senhores e escravos. Mesmo atualmente, os baianos acham
que em nenhum outro Iugar o dia de sao ]oao e mais alegre e festivo que na zona rural.
0 conflito entre o calend:irio religioso e as obrigac;:oes que ele impunha e o desejo
de lucro associado a administrac;:ao do engenho representava uma contradic;:ao inerente que
se manifestava com clareza. Observadores eclesiisticos queixavam-se de que os senhores

~a.

de engenho com muita frequencia nao guardavam o domingo e os outros elias de observancia e forc;:avam seus escravos a trabalhar a semana inteira. Essa pratica parece ter sido
comum, e foi mencionada por observadores desde o seculo XVI ate o XVIII. 12 Em ·contraste, os administradores Jesuftas do Engenho Sergipe foram instrufdos em 1692 para respeitar as obrigac;:oes religiosas, mesmo que isso implicasse prejufzo consideravel para o engenho.13 Os senhores leigos argumentavam que dar folga aos escravos encorajava-os a ter
maus habitos, bebendo e danc;:ando suas danc;:as lascivas - uma especie de argumento do
tipo "a ociosidade e a mae de todos os vfcios". Mais importante era a afirmac;:ao dos proprietarios de que a necessidade obrigava-os a violar as restric;:oes ao trabalho. A formulac;:ao.
mais convincente e erudita desse motivo foi a do beneditino Domingos de Loreto Couto,
em meados do seculo XVIII. Como a cana s6 podia ser cortada e mofda efetivamente no
verao, disse ele, todo esforc;:o deveria ser feito para que se completasse a colheita antes
das chuvas de inverno. Ademais, uma vez cortada, a cana tinha de ser mofda dentro de
urn dia, caso contrario o Jfquido azedaria. Se o trabalho parasse aos domingos, a cana cortada no sabado ficaria ameac;:ada,. e nao haveria cana pronta para ser mofda na segunda-feira.
Loreto Couto afirmava que na verdade a maioria dos senhores de engenho observava as
obrigac;:oes religiosas, parando varias partes das operac;:oes em diferentes horas do dia. A
moenda cessava a meia-noite, mas as caldeiras precisavam continuar ate as nove da manha
de domingo para completar a fornada. 14 A moagem recomec;:ava as quatro horas da tarde
do domingo, e as caldeiras reassumiam as operac;:oes as sete da noite. Assim, uma parte do
engenho trabalhava enquanto a outra descansava. Atendia-se tanto a religiao quanto a necessidade. 0 jesufta]orge Benci respondeu a esse argumento gasto e hip6crita dizendo que
a necessidade de salvar a pr6pria alma estava acima de tudo -para os escravos tanto quanto para os Jivres. 15
·
A observancia rigorosa das obrigac;:oes religiosas sem duvida reduzia as demandas de ;
trabalho, entretanto as queix:is de v:irios reformistas indicam que a observancia total foi :
uma excec;:ao e nao a· regra. 16 Nao obstante, o calend:irio cat6lico parece haver mitigado ,
os rigores da escravidao. Os viajantes alemaes Johann von Spix e Karl von Martius, que
visitaram o Rec{Jncavo em 1819, conclufram que os domingos, os 35 elias santos e os dezoito outros feriados decretados pelo governo faziam com que a escravidao na zona rural
nao fosse tao terrfvel quanto muitos europeus acreditavam. Contudo seus coment:irios de
que, embora o trabalho fosse intenso, a safra nao durava muito tempo, que nao faltava comida aos escravos e que estes raramente eram sobrecarregados de trabalho, indicam pouca
famlliaridade com os engenhos do Rec6ncavo e uma aceitac;:ao das opinioes de seus anfitrioes. Sua breve estada no Engenho da Ponta em Cachoeira e a curta visita ao Engenho
Santana em Ilheus (cujo nome, mais tarde, mencionariam incorretamente) fornecem uma
base pequena demais para urn relato preciso.1 7
Durante o ciclo da safra; a cana era colhida e imediatamente transforo1ada em ac;:ucar.
A combinac;:ao de agricultura e beneficiamento necess:iria a produc;:ao ac;:ucareira fazla de
cada engenho uma verdadeira fabric;a no campo e conferia-lhe urn carater industrial distintivo. 0 capital, a tecnologia e a mao-de-obra eram ins\unos que·tornavam os engenhos propriedades dispendiosas ~ grandes para os padroes contemporaneos, e a complexidade das
operac;:oes tornava-os peeuliarmente "modernos".
·
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Curiosamente, em comparac;:ao com as numerosas e pormenorizadas descric;:oes das
fases industrials ~produc;:ao ac;:ucareira deixadas por observadores contemporaneos, os
aspectos agrfcolas receberam pouca atehc;:ao. Talvez fosse porque .aqueles homens da era
pre-industrial se impressionassem com o complexo processo tecnico na moenda,
preocupando-se menos com a etapa agrfcola, mais corriqueira e familiar .18 De qualquer for101

'·

j
fi
f~

J

I
I

rna nao sao muitas as informat;;oes disponfveis sobre o cultivo da cana e a mao-de-obra a
ele associada, muito embora encerrasse o conjunto das tarefas mais arduas e continuas e
empregasse mais trabalbadores do que as outras atividades.
1
No Brasil, o cultivo da cana era trabalho relativamente simples, mas bastante penoso,
Ialem de exigir muito tempo. Consistia em limpar os campos e a seguir plantar, mondar
ie cortar a cana usando tecnicas e ferramentas rudimentares. 0 complexo sistema de irrigat;;ao utilizado na lavoura da cana do Mexico era desconhecido no Brasil. A adubat;;ao com
esterco, embora·usada nas plantat;;oes de tabaco nos solos arenosos do RecOncavo, nao era
empregada no cultivo da cana. 0 arado nao foi usado regularmente na agricultura canavieira baiana ate <jl final do seculo xvm. Machados, enxadas e picaretas limpavai:n a.terra·e preparavam o so)o para o plantio, e entao a cana era cortada com a "fouce de cortar cana",
instrumento pesado e de,Jamina curta. Essas ferramentas, o suor dos escravos eo at;;oite
produziam a Cana para OS engenhos baianos.
0 tipo de solo disponfveJ desempenhava papel importante na produtividade e prepa-·
rat;;ao dos canaviais. 0 RecOncavo baiano foi as vezes chamado o "bert;;o do massape", como alusao a marga pesada e escura, rica em substancias orgarucas; preferida pelos senhores
de engenho para o plantio da cana. 0 massape resultava da decomposit;;ao de sedimentos
cretaceos e formava urn solo espesso e barrento que conservava bern a umidade. Na verdade, conservava bern demais: sob fortes chuvas, o massape transformava-se em uma lama
compacta que impedia o· transporte da cana ou do ac;;Ucar nos carros de boi entao usados.
Os senhores de engenho queixavam-se constantemente da morte de bois provocada pelo
trabalbo penoso no mass~pe. Esse aspecto provavelmente tambem foi respons:ivel pela ausencia do arado na agricultura canavieira, uma vez que era dificil sulcar a lama pesada e
viscosa usando bois como animals de trat;;ao. Por outro !ado, considerava-se o massape como tendo outras vantagen5. A cana-de-at;;ucar e uma planta perene; ao plantar-se urn campo, quatro a seis boas colheitas podiam ser obtidas antes que fosse Iiecessario o replantio.
Os senhores de engenho sentiam urn certo orgulho do fato de que b:tstavam as alimpas
durante o ano para se extrairem tantas colheitas de urn campo; relatarairi-se casos de solos
'de massape produzindo vinte colheitas sem replantio ou uso de fertilizantes. Dizia a tradit;;ao que se fosse possfvel fmcar no massape a bota ate o tornozelo aquele era urn solo ideal
para a cana.
Alem do massape, outros solos do RecOncavo tambem eram cultivados com cana-deat;;ucar. 0 salao, solo avermelhado resultante da decomposit;;ao de dep6sitos cristalinos, era
mais arenoso e retinha menos umidade: que o massape, mas tambem era adequado para
a cana. Em anos chuvosos, a cana plantada nesses solos era melhor que a dO massape; contudo os senhores de engenho achavam que os saloes eram "mais fracos", pois nao produziam tantas colheitas com urn unico plantio e .tendiam a esgotar-se mais rapidamente. 0
engenho ideal seria urn misto desses dois tipos de solo. 0 terceiro tipo encontrado no RecOncavo eram· as "areias", solo arenoso, de cor clara, considerado impr6prio para o cultivo da cana e em geral destinado a cultura de mandioca e outros generos alimenticios.
0 terreno virgem de der~bada, a mata, era desflorestado primeiramente com machados e ·enxadas e a seguir com a queirnada. Na Bi!hla, tocos de :ti'vores e outros obst:iculos
eram removidos do campo, embora em outras regioes isso nao fosse feito. A terra estava,
entao, pronta para o plantio, que. na Bahia era feito em duas epocas ·diferentes. Terras altas
plantavam-se a chegada das chuvas, do fun de fevereiro ou comet;;o de mart;;o ate fms de
1 maio. Terras baixas, especialmente as varzeas, que conservavam bern a umidade, plantavam"
i.se entre junho e setembro. 19 A cana podia ser plantada em covas em posit;;ao vertical, e
\ as vezes essa era a pratica adotada; porem mais comtim era plantarem-se pedat;;os de cana
j com trinta a cinqiienta centfmetros de co'Inprimento em trincheiras. Em geral colocavam. se dois pedat;;os !ado a !ado, para que se desenvolvessem raizes mais fortes e a cana fosse
) menos suscetivel a at;;ao do vento. 0 plantio em posit;;ao vertical nao era apreciado porque
t deixava muito espat;;o entre as canas e permitia a invasao de ervas daninhas. Se algum peda-
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t;;o de cana apodrecesse ou nao se desenvolvesse, era logo substitufdo para que as ervas
daninhas nao tomassem coma do local. As canas usadas como semente eram em geral brotos de rafzes mais velhas, cortes mais antigos com produtividade mais baixa, ou "cana brava", cana de primeiro corte de urn campo virgem, que freqiientemente crescia bern alta
e fma e era consideracta impr6pria para a moagem. Estimava-se que uma carrada de cana
usada como semente produziria.cinco carradas de cana cortada. 20 No Brasil, os campos
recem-desrriatados eram as vezes plantados primeiro com legumes e mandioca para "amassar" o solo e prepar:i-lo para o cultivo da cana. Portanto o costume de deixar que escravos
ou geme pobre fizessem rot;;as na orla do engenho tinha uma razao pr:itica do ponto de
vista do senhor do engenho. 21
Em duas semanas comet;;avam a aparecer os brotos e por volta de dois meses a cana
atingla a altura de aproximadamente sessenta centfmetros. Nesse ponto, comet;;ava verdadeiramente a parte mais trabalhosa do cultivo. 0 canavial era limpo pelo menos tres vezes,
alguns ate mais, para retirar as ervas daninhas. A primeira mondadura era a mais importan- :
te, pois uma vez que a cana estivesse bern desenvolvida ela pr6pria tenderia a suprimir as /
ervas daninhas; alem disso, as folhas de cana madura eram :isperas e afiadas e tornavam j
as mondaduras posteriores tarefa muito desagradivel. A limpa dos canaviais era continua, !
e quando os escravos completavam outra5 tarefas eram ordenados a limpar os campos no- ,
vamente. Muito frio ou pouca chuva eram prejudiciais a cana, assim como os estragos feitos pelo gado, vacum, sufno e caprino. Os senhores de engenho tambem queixavam-se
de passantes que com a maior sem-cerim6nia cortavam algumas canas para comer. Em 1700,
os proprietarios conseguiram que se promulgasse legislat;;ao autorizando-os a matar qualquer animal encontrado em seus campos; embora a criat;;ao de gado fosse limitada a areas
a pelo menos oitenta quil6metros da costa, a necessidade de bois na industria at;;ucareira
e a proximidade dos engenhos provocavam continuas altercat;;6es. Alguns canaviais foram
cercados, mas essa pratica nao parece ter sido <;omurn. 22
As informat;;oes acerca do tamariho e formato dos campos na Bahia sao multo esparsas.
A despeito das muitas pinturas feitas no perfodo da ocupat;;ao do Nordeste pelos holande-ses (1630-54), mostrando em detalhes as moendas, existe tao-somente urn esbot;;o de urn
engenho onde tambem os canaviais foram retratados. Carecemos, pois, tanto de descrit;;oes minusiosas quanto de iconografia. 23
A terra na Bahia era medida em tarefas, unidades de trinta brat;;as quadradas. A brat;;a /
era uma medida equivalente a 2,2 metros, portanto a tarefa era uma area de 4352 metros
quadrados, sendo, pois, ligeiramente maior que urn acre. 24 Havia, como alnda h:i, muita \
confusao acerca da tarefa, porque o termo tambern poderia ser aplicado ao trabalbo. por \
cotas diarias. Ecomum dizer-se que a tarefa referente a area era simplesmente a quantidade l
de terra necessaria a produt;;ao de cana suficiente para manter a moenda em funcionamen- I
to durante urn dia. Isso seria uma equivalencia entre o trabalho da moenda e a medida de
area. Tal equivalencia pode realmente ter existido, mas as origens daquela medida sao mui- ,
to mais antigas e, ao que tudo indica, provenientes da peninsula iberica. V:irias medidas
da Espariha oriental, como ojornal da Catalunha (4351 m 2 ) ou ojornal de Lerida (4358
m2 ) sao aproxiinadarriente.do mesmo tamanho da tarefa baiana. 25 As diferent;;as sao irrelevantes e indicam a origem dessa medida em fase anterior a atividade at;;ucareira. A tarefa
como medida de terreno tambem variava regionalmente no Brasil. Assim, a exata rdat;;ao entre a tarefa corrio medida de area e o dia de trabalbo da moenda permanece uma questao controversa; entretanto fazer o trabalbo di:irio da moenda equivaler a uma area de terra facilitava
o estabelecimento de proport;;oes e c:ilculos de capacidade para os que colhiam e beneficiavam a cana-de-at;;licar. Inventarios de propriedades at;;ucareiras indicam que via de regra .
os campos eram cultivados em unidades, ou tabuleiros, de urn a dez acres. Eram em geral
separados por veredas de cinco a seis metros de largura, que serviam de aceiros e permitiam a passagem dos carros de boi atraves dos campos. Pessoas pobres as vezes plantavam .
generos alimenticios nesses espat;;os e colhiam-nos antes que comet;;asse o corte da cana. 26 :
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.A cana recem-plantada necessitava de catorze a dezoito meses para amadurecer ate es'tar pronta para ser colhida para o fabrico de ac;:ucar. Se sobrevivesse aos perigos do vento,
:do fogo, do clima e de animais invasores, a cana crescia a.uma altura entre 1,6 e 1,8 metro,
!e entao estava pronta para o corte. Grupos de escravos, em geral duas ou quatro duzias·
,de cada vez, compostos de homens e mulheres, eram postados no canavial. Os homens
:cortavam a cana com a foice, tirando-lhe o topo, removendo as fol!"tas e cortando a haste
)rente ao chao. A seguir, as mulheres atavam a cana em feixes, que eram colocados em carcos de boi e transportados ate a ·moenda ou, se o canavial fosse situado a margem de urn
: rio ou da bafa, ate pequenos barcos que os Ievavam para a moenda. Uma vez cortada, a
' cana produziria novos brotos a cada doze meses aproximadamente, embora a quanti dade
\ de lfquido que podia ser extrafda diminufsse ap6s o terceiro ou quarto corte. A cana cresci' da ap6s o primeiro corte era chamada "soca"; ap6s o segundo, "ressoca", e entao "tercei, ra soca" e assim por diante. Os senhores de engenho e os agricultores de cana prestavam
muita atenc;:ao a idade, condic;:ao e qualidade dos canaviais. Inventarios de propriedades
refletem os diferentes valores dos tipos de cana. Em 1741, por exemplo, uma tarefa de soca sem mondadura era avaliada em 7 mi!-reis, com uma mondadura em 8 mil-reis e com
duas, 10 mil-reis. Em 1816, o valor da cana recem-plantada era urn terc;:o mais elevado que
o da soca.
A programac;:ao da colheita de urn engenho era urn processo complexo, do qual restam poucas informac;:oes, mas que era de importancia crucial para os proprietarios do enge. nho e os Iavradores de cana que para Ia transportavam seu produto para beneficiamento.
Antoni! informou que a cana velha tinha de ser cortada primeiro, lamentando poeticameri.te que infelizmente a foice da morte nao seguia a mesma regra na colheita dos homens. 27
0 corte da cana, na verdade, dependia da idade da planta, do clima e do tipo de. terra em
que era plantada. Dados os diferentes perfodos de maturac;:ao das canas recem-plantadas
e das crescidas ap6s. o primeiro corte, o segredo estava em organizar o plantio de modo
, que os canaviais amadurecessem sucessivamente, permitindo, assim, o corte em sequencia
;_ e urn fluxo constante de cana para os tambores da moenda. A cana deixada por tempo de: masiado no campo tornava-se ressecada e quebradic;:a e nao fornecia born ac;:Ucar. Uma vez
\ cortada, precisava ser mofda em urn ou dois elias, ou o lfquido secaria ou azedaria. A necessidade de beneficia-la imediatamente ap6s o corte e colhe-la em urn tempo especillco impunha grande pressao aos que trabalhavam nos campos e aos que programavam as operac;:oes do engenho. Tal pressao conferia urn ritmo em certa medida frenetico a toda a safra.
A programac;:ao da moagem do engenho era tambem urn ponto crucial de colaborac;:ao
. ou atrito entre senhores de engenho e seus Iavradores de cana dependentes. A maioria dos
engenhos possufa pelo menos dois ou tres desses Iavradores, e alguns muito mais. 0 Engenho Sergipe por vezes dependeu da cana de trinta deles quando, em prindpios do seculo
·XVII nao cultivava canaviais pr6prios. Essa _polftica foi apontada em 1660 como a principal ·
:causa da ausencia de'lucratividade do engenho. Foi, ademais, considerada como rna administrac;:ao da escravaria, pois durante os meses fora da safra os cativos deveriam ser usados
ao maximo no cultiyo da cana. 28 Os senhores de engenho ou seus administradores tinham,
pois, que projetar nao s6 o perfodo de maturac;:ao da cana da propriedade, mas tambem
a que era esperada dos lavradores de cana. 0 engenho que nao pudesse moer o produto
colhido pelo lavrador imediatarriente ap6s o corte ou nao realizasse o corte na epoca pr6pria poderia arruinar completamente aquele produto. A programac;:ao da moagem, portanto, tornava-se problema central. Francisco de Negreiros, que administrou o Engenho Sergipe para o conde de Linhares, queiXou-se de que as pessoas s6 o procuravam para assegurar-se
de que sua cana seria mofda antes que ados outros. 29 Durante a safra, era comurn os escravos do engenho ajudarem os Iavradores dependentes a trazerem sua cana para a moagem, ou os cativos desses lavradores prestarem ser\ric;:os ao engenho. 3°
. A complexa combinac;:ao da administrac;:ao dos campos e das operac;:oes de moagem
- o saber onde e quando plantar, o tempo de cortar a cana, quantos escravos seriam ne104 .
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cessarios em urn campo e quantos carros de cana uma tarefa produziria - era, de fato,
urn conhecimento especializado apreendido tao-somente com a pr:itica. N:as palavras de
Antoni!, "o conselho dos velhos, aos quais ensinou muito o tempo e a experiencia", era
essencial na conduc;:ao de urn ·engenho.31 0 senhor de engenho, se residisse na propriedade, responsabilizava-se pela supervisao e organizac;:ao geral; entretanto, como observou o
governador do Rio de janeiro em 1694, havia muitas vezes senhores de engenho que nao
compreendiam os segredos de se fazer urn born ac;:Ucar. 32 Nessas circunstancias, era o feitormor que ;assumia a direc;:ao, dependendo, porem, do conhecimento e da experiencia dos
feitores que trabalhavam nos canaviais. 33
A ausencia de metodos cientfficos, o depender da experiencia, significava que as estimativas da produtividade da terrae da mao-de-obra variavam enormemente. Aflffilou Henry
Koster que tudo no Brasil "e feito a olho". 34 0 ingles Koster, contratado para administrar
uma propriedade em Pernambuco no infcio do seculo XIX, imbufdo de urn certo espfrito
cientffico da epoca que o Ievou a muitas crfticas aos metodos agrfcolas brasileiros, talvez
nao tenha compreendido exatamente a situac;:ao. Os metodos tradicionais de descobrir proporc;:oes aproximadas entre terra, mao-de-obra e produtividade podiam ser aprendidos por
experienda e, antes das avaliac;:oes cientfficas, tais metodos mostraram ser urn meio relativamente eficiente de administrac;:ao. As regras pr:iticas podiam mudar de urn Iugar para ou~
tro ou ser alteradas por urn novo equipam·ento, mas as proporc;:oes sempre podiam ser reajustadas e reaprendidas. Essas proporc;:oes tornaram 7se, de fato, elemento essencial para o
funcionamento bem-sucedido do engenho. Desde os canaviais ate o produto acabado, o
fabrico do ac;:Ucar era urn processo ou sistema de rotinas em que os insumos eram definidos por area, numero e tempo. Observando esse sistema integrado, baseado em unidades
aproximadamente padronizadas como o tamanho dos carros de boi ou a cota di:iria de cana que urn escravo podia cort:!I, e dependente ate certo ponto da capacidade tecnol6gica
representada pela velocidade da moenda ou pelo tamanho da maior caldeira, administradores e trabalhadores podiam dizer num relance se o fluxo de trabalho e produc;:ao es~ava
em born andamento. Os ritmos e as dimensoes eram realmente urn meio sistematico de
organizac;:ao do trabalho, imperfeito, sem duvida, e dependente da habilidade ou maestria
do pro fissional, mas urn sistema integrado e util da mesma forma. 35 Como expOs Bryan
Edwards ao descrever as propriedades ac;:ucareiras na Jamaica, "urn engenho [... ) deve ser
considerado urna maquina bern construfda, composta de v:irias rodas que giram em direc;:oes diferentes, porem contribuindo, todas elas, ao grande objetivo proposto; comudo,
se qualquer parte gira demasiadamente depressa ou devagar em relac;:ao ao restante, o obje,
tivo fmal malogra".36 Assim era nos engenhos baianos.
A dependencia com relac;:ao a estimativa e a experiencia; aliada as varfac;:oes normals
de produtividade conforme o clima, o solo e a perfcia adniinistrativa, resultava em estimativas e expectativas grandemente variadas no que respeita a relac;:ao entre mao-de-obra e
produc;::io e a relac;:ao redproca entre as diversas unidades de produc;:ao: Como nao dispomos de dados continuos sobre a administrac;::io dos canaviais para urn eng~o isoladamente
ou para urn grupo deles, a variac;::io nas estimativas efetuadas em epocas diferentes nao pode ser usada como indice de mudanc;:a na produtividade, urna vez que os c:ilculos diferiam
amplamente entre os senhores de engenho. Nao obstante uma parte do processo de fabl:ico do ac;:ucar consistia na sua habilidade e na de seus administradores em estimar racionalmente as capacidades de trabalho dos escravos e a proporc;:ao de unidades de campo cultivado para as quantidades de ac;:ucar produzido.
Na Bahia, os senhores de engenho calculavam a produtividade da tarefa em numero;
de carros ou barcos cheios de cana que ela podia produzir. Os administradores beriediti-'
nos d? Engenho Sao Bento dos Lajes inform.aram em 1656 que oito barcadas de cana ha-\1
viam sido plantadas em urn novo campo.37 Embora essa medida aparecesse de vez em
quando na Bahia, onde o ·transporte aqmitico era parte integrante das operac;:oes do enge- I
nho, a medida por carros de boi era muito mais comum. Antoni! calculou que urn carro \
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Tais fOrrnas aparenternente tornaram-se o padrao na Bahia. No seculo XVIII, quase todos
os observadores acreditavam que urna carrada de cana produziria cerca de urn pao de
ar;:iicar de 2,5 a 3,5 arrobas do produto (36-50 kg). Tambern nesse aspecto havia consideravel variar;:ao, dependendo da qualidade da cana e de outros fatores. Urn relato feito por
senhores de engenho, .preparado ern I 752, estirnava que urna,rtarefa de cana produZia quinze paes de a~iicar, cada urn corn 2,5 arrobas, perfazendo urn total de 550 quilogramas. Essa
estirnativa do peso e do niirnero de paes produzidos estava entre as rnais baixas das varias
possibilidades. Jose da Silva Lisboa inforrnou ern I78I .que urna tarefa-produzia dezoito
paes de 3,5 arrobas, ou 926 quilogramas. 41 Podern-se encontrar ate rnesrno pesos rnaiores
ern registros r~s de produr;:ao. 0 Engenho Buranhaern, na safra de I80I, beneficiou seiscentos carros de cana, os quais produziram 7I5 paes corn peso total de 3754 arrobas (55
toneladas). Cada carrapa, portanto, produziu I ,2 pao, cada urn pesando quase cinco arrobas, 735 quilogramas:42 Esse tamanho e incornurn, como pode ser visto na Tabela 9.
A quantidade de ar;:iicar produzido por tarefa e tambern dificil de ser calculada ern virtude da variar;:ao das outras proporr;:oes estirnadas e porque as canas de prirneiro corte e
as crescidas ap6s o prirneiro corte possuiam diferentes rendirnentos por acre. Se supuserrnos que urna tarefa fosse aproxirnadamente igual a urn acre, e possivel situar as estirnativas
baianas ern cornparar;:ao corn os niirneros cornpilados por Barrett para as Antilhas. Ao fazelo, fica evidente que as estirnativas baianas, que variarn de 35% abaixo a.22% acima de
urna tonelada por dia, incidern no ambito dos dados coletados por Barre para o Caribe.
Os rendirnentos da cana de prirneiro corte eram estirnados ety. aproxirnadamente o dobra
do das crescidas ap6s o prirneiro corte. Na Bahia, os c:Uculos de dezoito a 24 paes por tarefa, cada urn pesando de 36 a.50,8 quilogramas, produzern uma variar;:ao de 438 a 945 quilo-

podia transportar cerca de I 50 feixes de cana, ou aproxirnadamente I800 canas, e que 24
carradas equivaliam a urna tarefa (44 200 canas), ou urn dia de rnoagern corn a durar;:ao de
dezoito a vinte horas. 38 Tal c:Uculo dependia, naturalrnente, do tarnanho da cana e do carro. Os carros descritos por Antonil eram de oito palrnos por sete palrnos (I76 x I 54 ern),
e aparenternente eram padronizados, mas havia consideravel variar;::i.o ern seu tamanho entre engenhos e regioes.39 Tendo em vista as estirnativas de Antonil, urna rnoenda rnovida
a agua na Bahia prensava cerca de I,2.carrada de cana ou 2 250 canas por bora.
.
A produr;:ao de urna tarefa de cana era calculada ern terrnos do nfunero de paes de ar;:ii. car que ela produziria. Dados do Engenho Sergipe e do relato de Van der Dussen sobre
Pernambuco indicarn que, no seculo XVI e inicio do XVII, erarn usadas pequenas fOrrnas corn
capacidade para 7,2 a I4,5 quilogramas para fazer os paes, ernbora quando fosse feito urn
ar;:iicar particularrnente de boa qualidade as fOrrnas poderiam comer ate 27 quilograrnas. 40
· Os registros do Engenho Sergipe indicam que ern algurn momenta na decada de I66o houve
rnudanr;:a para o uso de fOrrnas rnaiores, corn capacidade de duas a quatro arrobas (29-58 kg).
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TABELA 9
Razoes entre as unidades utilizadas na produ¢o afUCQreira brasileira, 1584-1862
:;:1.

N? de C3!12S/

Fonte

Data

Local

A

B

IS84
1624

c

1639

Bahla
]'em.
Bahla
Pem.

D
E

1668
1689

Bahla
Bahla

F
G

1733
1751

Bahla
Bahla

Carras

Tipo de
Moend:i

Boi

A.gua

Tarefas

Carradas

30°

4s•

1752

Bahla

1781

Bahla

K

1798
1798

Rlo
Rlo

L

1798

Bahla

o,s

2S

1-1,5
1-1,5
6,690

so

M

1801

Bahia

N

1816

Bahia

A.gua

1865
1862

p
Q

Bahla
Rlo
Bahla

I

30
Boi
18

IS
1,S
. _15

.l

800-1200
I 6o0-2400

I 440
1200

Data

Local

2 016

1649
1690
1727
1733
17S5
1774
1776-96
1788
1785
1792-1808
1822

Barbados
Barbados
St. Kitts
Barbados
Barbados
Jamaica
Jamaica
S. Domingos
(Haiti)
s. Domingos
Morelos
Morelos

1584c
1624
1639
1751
1752
1781
1816

Bahla
Bahla
Pernambuco
Bahla
Bahla
Bahia
Bahla

2,S
3,5
2,2

I

I

12
6oo
Boi

18

12
715
1,2
13

Agua

22

18

<6oo

3,7
(45)·

1440

4,9
(33)

i,5

I 056

(63)
3,5

2016

2,S
3,S

Fonte: (A) CAROJM, Feroao. Tratados da terrae gente do Brasil (1583). Sao Paulo, 1978, p. 193. (B) COSTA, joseph
Israel d:i. "Memorial", Algemeln Rljksarchlef (Haia) Staten Genernal, West Jndlsche Compagnie loketkas 6. (C) DusAdrlen van det. Relat6rlo sobre as capitanias conquistadas no Brasil pelos holandeses (1639). Jose AntOnio
Gonr,;alves de Mello. Rlo de Janeiro, 1947, p. 80,.93-6. (D) ADBicso, 136, f. 71; os d:idos sao do Engenho de Lajes,
safra 1667-8. (E) ANroNJL, Andre joao. Cultura e opulhlcla do Brasil por suas drogas e minas. Ed. Andree Mansuy.
Paris, 1965, Uv. 2. (F) Jnvent:lrio de Lufsa Ramos de Flores (1733), APB, sec. jud., Sao Francisco, ma~o 7749, n? 5.
(G) Cllmara de Santo Amaro (3 jul. 1751), ACMS, Cartas do Senado 28.5. (H) Despeza e custo de hum engenho. AHU,
Bahla pap. avul., caixa 61 (17S1). (!)jose d:i Silva Usboa (18 out. 1781). ABNR, 32:494-505 (1910). (J) Fazend:i Santa
Cruz- Rlo
Janeiro, ANl\J, c6dice 18, fs. 60-1. ·(K) GoMES, Jose Caetario, Memorial sabre a culrura e produtos de
cana-de-a¢car. Brasil A'"careiro, 162-75, mar. 1965. (L) SANTos VILHI!NA, Lufs dos. A Bahia no skulo XVIII. Bahia, 1969, 3" v. v. I, p.-178. (M) Engenho Buranhaem (Felix Betancoun Sa), ANIIJ, caixa 4o6, pacote 1. (N) SAMPAIO
E MEllo. Manoel jacinto. Novo methodo de fazer ~U<:ar. Bahla, 1816. (0) CARsoN, ]oao Monteiro. Pr/meiro relat6ryo [...] sobre os melboramentos da cultura da canna. Bahla, 18S4. (P) BURLAMAQUE, F. L. C. Monograph/ada canna d'assucar. RJo de janeiro, 1862, estlmatlva de Greg6rlo de Castro Morals e Sousa, batao de Plrlquara. (Q) Ibid.,
eseimatlva de Jose Augusto Chaves.
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Compara¢o da produ¢o por acre de engenhos da America colonial
TABELA

9-10

de

I
I

3,4
3,0

18

I

"9001 200
I 8002 100

SEN,

I

I 040
2 240

24

1

0

Ubras

1

I

J

Arrobas/
Fllrmas

6S

3,S7S
1800
44 200

1

H

Fllrmas

"

Toneladas"

Toneladas/
Acre

Iibras/

Acres

acre

quilogramas/
hectare•

198
40
200
200
141
99
259

268
36
102
190
122
63
227

1,3S
0,90
O,S1
0,9S
0,86
0,64
0,88

2970
1980
1 122
2 090
1 892
1 408
1 936

3 335
2 223
1 260
2 347
i 124
1 S81
2174

207
254
247
274

220
197
266
339

1,06
1,37
1,07
1,23

2 332
3 014
2 354
2 7o6

2 618
3485
2 643
3038

967
2 083.
1860.
1 339
1 116
1875
1 875

1086
2 339
2 088
1 503
1 253
2105
2 105

(a) Calculado na base de 2200 Iibras.
(b) Calculado multiplicando-se libraslacre por 2,47 (acres/hectare) e entao dividlndo-se por 2,2 lb./kg.
(c) Os nfuneros para o Brasil foram extraldos d:i Tabela 9, mas o cllculo de Iibra/tarefa foi reduzido em 7% para
compensar a dlferen~ de tarnanho entre tarefa e acre.

Fontes: Ver Tabela 9 para as estlmativas relativas ao Brasil. Todils os dados para os locals nlio brasilelros provem
da Tabela apresentad:i em BARRI!Tf, Ward. Tbe efficient plantation, and the inefficient hacienda. Minneapolis, 1979,
p. 22 [James Ford Bell Lecture n~ 16], e das fontes citadas nesse trabalho.
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gramas por acre. V:irios observadores nas Antilhas informaram variarem os rendimemos
esperados de 484 a 1360 quilogramas. 43 (Ver Tabela 10.)
No Rec6ncavo, a cana era transportada dos campos a moenda em pequenos barcos
ou em carros de boi. Estes ultimos aparentemente variavam de tamanho, em bora sua constrw;ao b:isica fosse semelhame em todo o Nordeste. Koster descreveu os de Pernambuco
como possuindo cerca de 180 cemimetros de comprimento por 75 de largura, feitos de
madeira pesada, com s6lidas rodas tambem de madeira, e puxados por dois ou quatro
bois. 44 Ainda se podem ver esses vefculos no Brasil rural de nossos dias. A responsabilidade de transportar a cana para o engenho por via terrestre cabia inteirameme ao lavrador;
porem, se fosse possivel usar barcos, o lavrador sirnplesmente levava a cana ate a doca,
onde os barcos do engenho pudessem apanha-la. 45 0 transporte de cana e lenha era uma
parte importance do processo de fabrico do ac;:ucar, e a habilidade dos escravos en<;arregados dessas tarefas era grandememe valorizada. Carreiros e barqueiros aparecem cok regularidade nas ocupac;:oes arroladas em invent:irios dos escravos do Rec6ncavo; as atividades
relacionadas ao transporte perfaziam 8% das ocupac;:oes declaradas dos cativos. 46
Os problemas relativos ao transporte era!1J importances tambem sob urn outro aspecto. A durac;:ao da temporada da colheita no Brasil era parcialmeme determinada pela t:apacidade de conduzir as canas e as caixas de ac;:ucar. Evitava-se faze-lo nos meses chuvosos
de maio, junho e julho por dois motivos: primeiro, a cana ficava molhada e o liquido adquiria alto teor de agua, dificultando, assim, o beneficiamemo. Segundo, o massape, sob
fortes chuvas, transformava-se em urn atoleiro, impedindo a travessia de bois e carros. ]oao
Peixoto Viegas afirmou, em 1689, que a safra de oito meses duraria o ano todose a chuva
nao estorvasse o transporte, e muitos observadores comentaram sobre o grande niimer.o
de bois monos devido a estac;;ao das chuvas. 47 0 problema complicava-se ainda mais ein
virtude da falta de estradas adequadas e porque os senhores de engenho nao permitiam
a passagem atraves das suas terras. Os engenhos distantes da costa ou dos rios particularmente sofriam com essa situac;;ao. Em 1799, o governador da Bahia lamemou-se de que
os engenhos no interior haviam produzido cern caixas de ac;:ucar e s6 puderam enviar dezoito a cidade devido a problemas de transporte. ]untamente com os comerciantes de Salvador, o gove1mador atribuiu a culpa :t avareza de alguns senhores de engenho que se recusavam a ceder qualquer trecho de suas terras para estradas piiblicas ou pastagens de parada
para os bois. As tentativas de conseguir estradas a forc;:a com uma politica de desapropriac;:ao pru:a uso publico nao obtiveram exito antes de 1830. 48
A cana trazida pelos carros ou barcos era dc::positada no principal edificio do patio da
propriedade: a casa do engenho. Esta geralmente era uma grande construc;;ao que abrigava
os tambores da moenda e o maquin:irio para impulsiona-la, possufa espac;:o para grandes
quantidades de cana e, no caso das moendas de trac;:ao animal, era vasta o bastante para
permitir que os animals se movessem sem empecilhos por sua trilha em torno dos tambores. Possuimos excelentes irnagens desses edificios amplos, semelhames a galpoes, nas pinturas do.paisagista holandes Frans Post, cujos quadros sobre o Brasil do seculo XVII incluem
amiiide os engenhos, com precisa atenc;:ao para os detalhes. 49 Considerava-se essencial que
a casa do engenho tivesse pelo menos 7 metros quadrados. A do Engenho Sergipe na decada de 1680 era uma das maJores da Bahia, medindo 42 metros de compriniemo. Situada
a margem de urn rio para facilitar a chegada de cana e lenha em barcos e construida sobre
supones de tijolo, esse edificio do Engenho Sergipe era vasto o suficieme para comer aproximadamente <;>ito carradas de cana.5°
Na moenda, extraia-se o caldo da cana passando-a entre os tambores em feixes que
variavam de duas a tres canas a uma diizia delas. 0 numero de vezes que era passada pelos
tambores dependia da eficiencia destes e do tipo de forc;:a motriz. 51 Contudo, passa-la muitas vezes c;:riava problemas, porque as canas que ficavam no fundo absorviam o liquido
extraido-das de cirna e porque quanto mais fosse prensada, mais pedac;:os de fibra das hastes e outras irnpurezas apareceriam no·Jiquido. As moendas no Brasil eram impulsionadas
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de v:irias maneiras. As maiores, de maior capacidade, usavam forc;;a hidraulic:i. Tanto as rodas de admissao inferior. como superior eram empregadas, mas estas ultirnas parecem ter
sido mais populaces. Em geral, construia-se urn grande tanque de armazenagem e l)tilizava;
se urn aqueduto- a."levada"- para conduzir a agua ate aroda. 0 tanqtie construfdo
em 1625 por Francisco Vaz da Costa para seu engenho na ilha de itaparica tinha capacidade
para fornecer agua para trinta ou qtiarenta tarefas e custava mil-reis, uma soma vultosa.5 2
Os engenhos movidos a agua eram conhecidos como engenhos reais, provavelmeme em
virtude de seu tamanho e produtividade; esta, em meados do seculo XVII, era calculada em
torno de cinqiienta arrobas (730 quilogramas) di:irias, o dobra da apresentada pelos engenhos de trac;:ao animal.53
Embora nao se usassem no Brasil moendas movidas pela energia e6lica como as encontradas em algumas partes das Antilhas, v:irios tipos de trac;:ao animal eram empregados. Os bois
foram mais comumeme usados nos engenhos do Rec6ncavo nos seculos XVI e XVII. Colocados em grupos de dois ou quatro na extremidade.de cada uma das duas ou tres barras que moviam os tam bores, esses animais movimentavam-se lentamente mas forneciam a forc;:a necessaria para uma poderosa compressao. No seculo xvm, tal11bem cavalos e mulas prestaramse a essa finalidade. Os engenhos movidos por animals eram de construc;:ao menos dispendiosa, mas requeriam o uso de condutores, geralmente meninos, para cada grupo de animals; tais engenhos tambem demandavam pastagem adicional e despesas com os pr6prios
animals. Estimava-se que uma moenda movida por bois necessitava de sessenta deles.
0 qldo extraido das canas era recolhido eni. uma gamela de madeira e en tao corria
por uma bica tambem de madeira ate urn grande parol. Dali era redrado com reminh6is
ou despejado na primeira caldeira para a etapa seguin~;e do processo, a clarificac;:ao e purificac;:ao, feita na casa das caldeiras. 54 Cada enge~o possuia urn terno, ou conjumo, de taldeiras, par6is e tachas grandes e pequenas; onde o caldo era tratado com o calor do fogo
em v:irias temperaturas, removendo-se a agua eo material.nao sacarino de modo a permitir
a ocorrencia da granulac;:ao no fun do processo. As caldeiras eram dispostas em gerallinearmeme, diminuindo de tamanho a medida que o volume do liquido ia-se reduzindo. 0 numero de caldeiras utilizadas variava urn pouco, mas o normal era entre cinco e oito. 55 Urn
engenho real de grande porte como o Sergipe; com alta capacidade de moagem, possufa
dois ternos de caldeiras para comportar o volume do caldo extrafdo. Na caldeira maior,
chamada "do meio", o caldo-era aquecido a urna temperatura inferior ada fervura, e as
irnpurezas afloravam e eram removidas com escumadeiras; o liquido i:estante era emao colocado com reminh6is na pr6xima caldeira, denorninada "de melar", onde era novamente
purificado acrescentando-se cirlzas ou cal e aurnentando-se a temperatura. A escuma formada nessa etapa era usada para fazer garapa, bebida de baixo teor alco6lico, para os escravos, e as de etapas posteriores serviam para preparar urna bebida nao alco6lica. 0 liquido,
nessa fase, era chama:do "meladura": tornava-se mais puro e era entao passado para os par6is, para ser aquecido e coado·.
.
Na ultima etapa do processo, o liquido era passado as tachas, onde era submetido
a calor intenso e "cozido". Ao contr:irio das escurnas anteriores das caldeiras, que podiam
voltar a fervura para novo tratamento, as escurnas nesta fase eram guardadas e utilizadas
para produzir ac;:ucares de qualidade inferior, chamados "escumas". Cada uma das tachas
tinh'a_urn nome e urn papel dif~rente no processo.56Na ultima delas, a "tacha de bater",
o liquido, agora denominado "melado", era mexido com uma grande espatula de madeira
manejada com muita destreza, sendo erguido bern alto para observar-se sua consistencia.
Pelo aspecto, cheiro e tato, o tacheiro e o mestre de ac;:ucar podiam saber se o ponto de
bater ja fora a!canc;:ado, estando, pois, o liquido pronto para ser despejado nas f6rmas.
Todo o processo de clarificac;;ao e evaporac;:ao dependia da aplicac;:ao de calor ao liquido da cana. Assirn, associadas a casa da caldeira estavam as fornalhas necessarias para
'\.o aqueciamento das caldeiras. Em sua forma mais simples, podiam ser apenas fogueiras sabre as quais estas iiltimas eram penduradas; contudo, na maioria dos engenhos baianos,
outro sistema mais complexo era utilizado. Freqiieritemente, o terno de caldeiras era colo109
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cado ao Iongo de uma parede e disposto em arma.;;oes de tijolos. A fornalha sob as caldeiras ficava em uma especie de porao embaixo da casa das caldeiras e podia ser alimemada
pelo lado de fora do edificio, pois a boca da fornalha situava-se na parede externa. Essa
disposi.;;ao pode ser observada no edificio restaurado do Engenho Freguesia; vi-a tambem
em 1973 no Engenho do Meio, em}aguaripe. Antonil mencionou a "casa das fornalhas"
no Engenho Sergipe, mas nao deixou claro como era posicionada em rela.;;ao a casa das
caldeiras. Os grandes engenhos geralmente possuiam seis fornalhas, cada uma cuidada por
urn escravo cuja tarefa era alimenti-la com Jenha e manter a temperatura adequada. 0 forno ingles, com uma fornalha unica e urn canal condutor de calor para reduzir a quantidade
de lenha.necessaria ao processo, nao era em geral utilizado no Brasil, provavelmente porque nunca houve dificuldade tao intensa na obten.;;ao de Jenha que seu emprego se tornasse necessaria, e tambem devido a dificuldade de controlar as diferen.;;as de temperatura
nas caldeiras e tachas com tal sistema.57 As cinzas de madeira queirnada nas fornalhas eram
usadas na "decoada", preparado defecante adicionado as caldeiras em varios momentos
para auxiliar o processo de clarifica.;;ao.
0 aquecirnento dependia de grandes quantidades de Jenha, eo suprirnento desse item
tornou-se uma das preocupa.;;oes e fomes de despesa principais para a maioria dos engenhos. Eram necessarias cerca de oito carradas de Jenha·selecionada para beneficiar de dezoito a vinte carradas de cana. 58 Assim, cada fornalha era, segundo comentirios de muitos observadores, uma enorme boca aberta e insaciavel que demandava alimenta.;;ao constame a custa de muita despesa e trabalho. 0 fogo eo calor necessaries ao processo de fabrico do a.;;ucar tambem ilnpunham grande onus as pr6prias caldeiras. Estas eram geralmente
de cobre; pelo menos·as caldeiras e par6is maiores eram provavelmente feitos em se.;;oes.
Os reparos eram constantes, muitas vezes metade desses utensilios sendo substituidos no
final de uma unica safra. A necessidade de comprar cobre era, portanto, outro item de peso
nas despesas dos engenhos. No Engenho Sergipe, na decada de 1690, o peso conjunto do
cobre das caldeiras era de 175 arrobas, ou mais de 2,5 toneladas, em cada urn dos dois
· ternos de caldeiras usados na propriedade.59 Em urn conjunto de instru.;;oes dadas a urn
feitor-mor em 1663, as caldeiras (os cobres) foram chamados "a coisada mais irnportancia
no engenho" .6o
0 melado era retirado das tachas em tres etapas. No momento apropriado, o "tachei'· ro", homem encarregado das t::ichas, sob orienta.;;iio do "banqueiro", encarregado da
casa das caldeiras, ou do mestre de a.;;ucar, removia urn pouco do liquido parcial.ritente cozido e 0 colocava em uma caldeira nao aquecida para esfriar. Esse liquido era entao passa; do com reminh6is para urn grupo de quatro a cinco f6rmas. 0 processo era repetido mais
duas vezes, e a cada vez o liquido recebia cozimento adicional. As f6rmas eram enchidas
em etapas porque na Bahia quase todos os engenhos fabricavam a.;;Ucar barreado, ou seja,
tornado branco por meio de purga.;;oes extras das f6rmas, filtrando-se agua atraves do a.;;Ucar em cristaliza.;;:io. 0 encher a5 fOrmas com melado em virias etapas de cozimento permitia que a· agua fluisse pelo conteudo dos recipientes.
·
As f6rmas tinham o feitio de sino, medindo aproximadamente 77 em de altura e 508
em de circunferencia na boca. No fundo havia urn buraco, tapado com folha de bananeira.
Este era essencial ao processo de purga.;;:io. Muitos engenhos tinham sua pr6pria olarii e
produziam as fOrmas que usavam. Outros compravam-nas de olarias espalhadas pela billa.
As do sui do Reconcavo, especialmente de Maragogipinho, tornaram-se famosas. Os ·graciosos potes de barro vermelho com desenhos pintados em branco que enfeitam t:a:ntos
lares baianos hoje· em dia provem da mesma argila vermelha de Maragogipinho com que
eram feitas as fOrmas de a.;;ucar. Os engenhos pagavam por uma fOrma 60 a 200 reis entre
os anos de 1680 a 1710. A falta desses recipientes podia ser urn desastre. 0 marques de ·
Lavradio, quando gdvernador da Bahia, queixou-se de que em 1769 a grande safra claquele
ano perdera-se porque os senhores de engenho nao haviam preparado formas sufici~ntes
para comportar o a.;;ucar produzido.61
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Figura 10. Produ~ de a¢car "barreado". A Bahia especializou-se na produr;ijo de ac;ucar branco, na qual urn pro-

cesso prellminar de refino era aplicado no engenho. Esta serle de desenhos mostra as etapas na· casa de puigar: (1)
As andalnas (tabuas com furos para encalxe das fOrmas) com as blcas sob as fOrmas estiio prontas para escoar o melado. (2) As fOrmas sao furadas para permitlr a drenagem do ac;ucar em crlstallzar;iio. (3) Delxadas nas andainas par

duas semanas, as fOrmas comec;arn a purgar. (4) Na par1e superior das fOrmas, o a¢car e raspado e a segulr batido
muito bern com maceres. (5) Barra e aplicado sabre a cara das fOrmas. (6) Ap6s dais ou ues dlas, derrama-se cuidadosamente agua sabre o barro. Esse processo e repetido tantas vezes quanta demandar a qualidade do a<;Ucar. (7) 0
a¢car crlstallza-se, tornando-se branco na cara da fOrma, ligeiramenle pardo (mascavado) no melo e escuro (panela) ··
ou cabucho nope da forma. (B) Os paes sao retirados das fOrmas. (9) Os pes sao sepai'ados. (10) As caras sao separadas. (11) o- a<;ucar e batido e preparado para o acoridicionamento em calxas.
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Da casa das caldeiras, as fOrmas cheias eram Ievadas por escravos a "casa de purgar".
Esta era em geral urn vasto ediffcio oblongo, separado das casas do engenho e das caldeiras. Ali as fOrmas eram colocadas em andaimes, t:'ibuas dispostas em Iongas f!leiras. A grande casa de purgar do Engenho Sergipe descrita por Antoni! media 98 metros de comprimento por dezenove de Iargura, e sua capacidade era de 2 mil formas. Era sustentada por
colunas de tijolos e iluminada por 26 janelas. 0 ediffcio tambem tinha urn amplo espac;:o
onde, depois de purgado, o ac;:ucar era encaixotado.
Deixava-se o Ifquido endurecer nas formas por cerca de duas semanas, e entao fazia·se urn furo no ac;:Ucar. A parte superior da fOrma- a "cara" -era entao comprimida e
' besuntada com urn barro especialmente preparado, umedecido com :'igua. Essa :'igua fi!trava-se
pela fOrma e, ao escoar-se, carregava consigo as impurezas remanescentes eo melado. Este
era coletado por uma bica de madeira sob as formas que dava para urn tanque. 0 melado
podia ser usado para fabricar aguardente ou Ievado de volta a casa de purgar e transformado em ac;:ucar batido, cuja qualidade era considerada inferior. Esse processo de filtragem
podia ser repetido ate seis vezes, dependendo da qualidade do ac;:ucar. 0 ac;:ucar que se
formava no topo da fOrma era branco; no meio, urn pouco mais escuro, e no fundo, bastame escuro. Nao era extraordin:'irio - filosofou Antoni! - que o barro imundo tornasse
branco o ac;:ucar, assim como o barro de nossos pecados, misturado com as I:'igrimas de
arrependimento, pudesse limpar nossas almas?62 (Ver Figura 10.)
Passadas aproximadamente quatro a seis semanas, o ac;:Ucar cristalizava-se e ficava pronto para ser retirado das formas. Isso era feito em geral ao ar livre, num dia ensolarado, em
uma plataforma elevada denominada "balcao". As formas eram viradas para baixo e o produto surgia em s~u formato caracterfstico de pao de ac;:ucar. Com uma grande faca ou machadinha, a parte inferior do pao era removida, e o ac;:ucar pardacento do meio era separado do ac;:ucar branco formado na parte de cima do pao. Esse processo de separac;:ao era
chamado "mascavar", e o ac;:ucar pardo recebia o nome de mascavado. A proporc;:ao entre .
branco e mascavado nos paes dependia da qualidade do ac;:ucar e da habilidade dos purga: dores. Na Bahia, a razao de 2 : 1 era com freqiil!ncia a media, embora tambem possam ser
! encontradas razoes de 3 : 1 e 4 : 3. Os paes eram colocados sobre urn to! do no balcao de ,
; secar e quebrados em torroes cada vez menores para remover toda a umidade restante.
i Ap6s a secagein, o ac;:ucar estava pronto para ser pesado e encaixotado.
· Os engenhos da Bahia produziam v:'irias qualidades e tipos de ac;:Ucar. 0 ac;:ucar brasileiro era famoso e multo apreciado na Europa por ser, em sua maior parte, "barreado",
produzindo-se com·isso o caracterfstico ac;:Ucar branco; as vezes denominado simplesmente "ac;:Ucar do Brasil" .63 Conforme o grau de brancura, classificava-se o ac;:Ucar em fino, redondo ou baixo. Tambem o mascavado era exportado em grandes quantidades para a Europa. Ambos os tipos eram considerados "machos" quando feitos a partir do primeiro beneficiamento do caldo da cana. Como mencionado, os ac;:ucares branco e mascavado preparados com a escuma do' primeiio mel escorrido das formas eram chamados batidos e
considerados de qualidade inferior devido a granulac;:ao mais grauda. Os ac;:ucares de escumas posteriores eram considerados de qualidade ainda mais inferior, sendo raramente ex·: portados. 0 ac;:ucar do qual o melado nao escoara nas f6rmas era chamado "panela" ou,
·as vezes, "panela preta"; era exportado em pequenas quantidades, especialmente nos seculos XVI e XVII. Finalmente, havia o subproduto do ac;:ucar, o melado. 64 E diffcil calcular
a razao entre as arrobas de ac;:Ucar produzidas e as unidades de melado, porem em 1781
o valor do rnelado aumentava em torno de 20% o valor de uma tarefa de ac;:Ucar. 65 Com
o passar do tempo, o crescimemo da populac;:ao tornou a destilac;:ao do melado para a f:'ibricac;:ao de aguardente uma industria de certa importancia no Brasil. Algumas regioes ac;:ucareiras, como Campos e Parati, no Rio de Janeiro, especializaram-se na produc;:ao ·de aguardeme. Alguns observadores acreditavam que os engenhos, sem sofrer prejufzos, nao chegavam a auferir lucros com os ac;:Ucares branco e. mascavado que produziam, sendo as
panelas e o melado, que ao contr:'irio dos produtos de qualidade superior nao precisa. 112
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vam ser divididos com os lavradores, o que lhes permitia obter uma margem de lucro.
Desde. os prim6rdios da industria ac;:ucareira brasileira, o produto foi remetido para
a Europa em grandes caixas de madeira. Em geral eram feitas de jequitib:'i ou camac;:ari e
mediam, no final do seculo XVII, cerca de 1,8 por 0,6 metro. A menos que o engenho possufsse sua pr6pria serraria, as tabuas pre-cortadas eram compradas e momadas no engenho. As caixas eram forradas com papel e enchidas com o ac;:Ucar solto, que era emao pilado na caixa. Cada engenho normalmente empregava urn "caixeiro" para dirigir o acondicionamento e manter urn controle do numero de caixas preparadas, da qualidade do ac;:ucar que continham, do peso da caixa e da divisao do ac;:ucar entre o engenho e os lavradores. Tambem era tarefa do caixeiro separar o dfzimo e coletar dos lavradores a parcela de '.
sua produc;:ao devida ao engenho a titulo de arrendamemo'da terra. 66 V:'irios invent:'irios,
como o de Manuel Lopes Henriques (1706), mencionam o Iivro de comas do caixeiro como indicativo .da produc,;:ao e, embora nenhum desses registros tenha aparecido ate o preseme, a pratica de manter tais documentos parece ter sido comum. A func,;:ao de caixeiro
era comumente exercida por pessoas livres, mas ocasionalmente tambem houve escravos
realizando essa tarefa.67
0 acondicionamemo do ac;:ucar para embarque pode parecer algo relativameme sim- (
pies e direto, porem, na verda de, era fonte de contfnuas desavenc;:as entre produtores e i
comerciantes, freqiientememe envolvendo tambem o governo. 0 problema girava em tor-i
no de duas questoes: o peso da caixa e a qualidade declarada do seu conteudo.
i
Durante toda a hist6ria da industria ac;:ucarelra baiana, o problema de padronizar o
peso das caixas revelou-se diffcil de ser resolvido. No seculo XVI e infcio do XVII, o tamanho delas variava consideravelmeme. Diversos observadores afirmavam ser de vinte aerobas o seu peso (294 kg), mas havia grande variac;:ao de uma para outra. 68 Utilizando-se os
registros de embarque do comerciante Miguel Dias de Santiago {1596-16o2) e os do Engenho Sergipe (160S:.I618), e possivel estabelecer com algurna precisao o peso das caixas nesse
perfodo. 69 Tais registros demonstram que o peso de uma caixa de ac;:ucar branco era de
catorze arrobas (205,8 kg), com relativamente pouca variac;:ao entre as caixas. 0 peso das ·
de ac;:Ucar mascavado variava mais, embora tambem fosse em media de catorze arrobas.
Os ac;:Ucares de panela, de qualidade inferior, eram acondicionados mais irregularmente,
cada caixa variando de sete a dezessete arrobas. Portanto, as estimativas dos pesos das caixas dependiam, ne5se perfodo, do tipo de ac;:ucar remetido. Em geral, porem, o peso meclio de uma caixa chela era de aproximadamente catorze a quinze arrobas.7°
No decorrer do seculo XVII, a tendencia foi aumentar o tamanho da caixa. Os holandeses, durante sua ocupac;:ao do Nordeste, pareceram preferir as que podiam comer de vinte a 24 arrobas. Caixas com o dobro desse tamanho foram remetidas do Brasil no final daquele seculo, o que provocou urn grande problema na alfandega, pais os trabalhadores
recusaram-se a carregar aqueles volumes imensos. A Coroa tomou providencias para limitar o peso das caixas em 35 arrobas em 1695, mas devido a queixas dos produtores aumentou o limite para quarenta arrobas trl!s anos mais tarde. 71 Este ultimo peso inclufa tambem
o da pr6pria caixa. 72 Qualquer excesso de ac;:ucar acima do limite prescrito estava sujeito
a confisco pelo tesouro regio. Antoni! mencionou caixas pesando entre 35 e quarenta aerobas, e esse parece ter sido o padrao em principios do seculo XVIII (embora as vezes ainda
se usassem caixas maiores). Uma lista de caixas embarcadas na Bahia para Lisboa em 1741
indicava em media 39 arrobas de ac;:ucar em cada uma. 73 Alem dessas caixas maiores, ou- ·
tras de tanianho menor, os "fechos", eram remetidas em menor numero nas frotas que ·,
faziam o percurso entre Brasil e Portugal. Os fechos tinham de urn terc;:o a metade do tama- ·
nho das caixas maiores. Finalmente, "caras", ou pequenas embalagens de ac;:ucar branco )
fmo, eram tambem enviadas nas frotas como presemes.
/
Em meados do seculo XVIII, o peso das caixas parece ter sido padronizado em quarenta arrobas, embora aparec;:am ocasionalmente referendas a caixas mais pesadas. Em 1792,
por exemplo, senhores de engenho reclamaram que seus escravos tinham de ajudar os do113
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nos de trapiches a pesar as caixas que chegavam, as quais continham de "cinqiienta ate
sessenta e tantas arrobas" .74 Os propriet:irios dos trapiches negaram o fato e disseram que
o peso padrao era de quarenta arrobas; outras referencias, porem, parecem confirmar que
existiam caixas mais pesadas.
Relacionado ao problema do peso das caixas de a<;;iicar estava o da qualidade declara-/'
da do conteudo. D~de os prim6rdios do comercio desse produto no Brasil houve reclama<;;oes sobre a falsifica<;;ao do peso e da qualidade. A<;;iicares de qualidade inferior eram /
as vezes declarados como brancos, a<;;ucares batidos declarados como machos; o a<;;ucar \
branco podia ser colocado no topo da caixa, encobrindo o produto de qualidade inferior; !
as vezes ate pedras eram postas no fun do das caixas para aumentar o peso. Os comercian- i
tes de Lisboa queixavam-se de que tais praticas traziam rna reputa<;;ao ao a<;;iicar brasileiro, i
~ficultando sua venda no resto da Europa. Os senhores de engenho argumentavam que \
its discrepiincias no peso eram muitas vezes devidas a manipula<;;ao inadequada nas docas
e que a qualidade tambem era afetada quando as caixas eram deixadas por muito tempo
expostas aos elementos. A partir da decada de 1650 o governo tentou resolver o problema. ,
Em 1657, urn bando promulgado pelo governador-geral do Brasil, Francisco Barreto, orde- \
nava que cada engenho numerasse suas caixas consecutivamente, marcasse claramente a
qualidade do a<;;ucar e indicasse com uma marca espedfica se o conteudo da caixa era de\
a<;;iicar do engenho ou· de urn lavrador.75 As marcas individuals deveriam ser registradas
na camara de Saivador. Em 1687, tal sistema foi generalizado, e requereu-se ainda que o ,
tipo (fmo, redondo, baixo) tambem fosse indicado na caixa. Qualquer descri<;;ao enganosa ·
resultaria em multa para o caixeiro e senten<;;a de dois anos de exilio penal em Portugal. 76
fi,. epoca em que o sistema de frotas brasileiro estava em pleno funcionamento, no
fmal do seculo XVII, o sistema de marca<;;ao ja estava padronizado na Bahia. Em 1702, o
governador-geral do Brasil observou que tanto o a<;;Ucar quanto o tabaco eram adequadamente marcados e que cada trapiche mantinha listas separadas. Algumas dessas listas foram
conservadas, e nelas podemos ver as marcas utilizadas. Como as marcas do gado, as das
caixas de a<;;Ucar muitas vezes combinavam as iniciais do produtor de modo criativo. 77 (\fer
Figura 11.}
A padroniza<;;ao da marca<;;ao nao eliminou os conflitos entre comerciantes e senhores de engenho a respeito do problema. Em 1709, os mercadores novamente reclamaram
que as caixas nao estavam sendo marcadas honestamente e que a lei de 1687 era em geral
ignorada. 0 governador da Bahia, Louren<;;o de Almeida, realizou urn inquerito e relatou
que as queixas dos comerciantes tinham origem em seus interesses egofstas e que as discrepiincias na qualidade nao se deviam exclusivamente a manipula<;;ao inadequada. rnSinuou
que, ja que os comissirios que compravam o a<;;iicar no Brasil sempre verificavam a qualidade, talvez eles pr6prios, e nao os senhores de engenho, fossem os culpados quando caixas com a<;;Ucar de qualidade inferior chegavam a Lisboa.78 Os senhores de engenho constantemente responsabilizavam terceiros: caixeiros, cornissariOS OU OS pr6prios comerciantes. Estes Ultimos procuravam incrirninar os senhores de engenho. A disputa continuou,
com os produtores geralmente sendo bem-sucedidos na manuten<;;ao dp status quo. Em
1763, por exemplo, quando o Conselho Ultramarino· indagou se haveria vantagem em remeter o a<;;iicar em barris em vez de~aixas, a ca.mara de Salvador rejeitou terrninantemente
a ideia.7 9
Em certa medida, a cria<;;ao de casas de inspe<;;ao nos principals portos brasileiros em
1751 foi uma tentativa governamental de lidar como persistente problema da fraude emanipula<;;ao impr6pria das remessas de a<;;Ucar e outros produtos agrfcolas do Brasil. Discutiremos as casas de inspe<;;ao e seus objetivos no Capitulo 15, mas sua fun<;;ao como 6rgao
governamental para a libera<;;ao e registro do a<;;iicar a ser exportado e importante para nossa discussao aqui. Tanto comcl:ciantes quanto senhores de engenho voclferaram contra a
cria<;;ao desses 6rgaos, embora por razoes dlferentes. Os senhores de erigenho opuseram-se
particularmente aos poderes de tixa<;;ao de pre<;;os das casas de inspe<;;ao, mas tamb6n. nao gos-

"""·

I

c

h

d

e

Figura II. Algumas marcas de idenutica~o em calxas de a¢car da frota de 1702: (a) Manoel de Chaves, (b) Padres
da Companhla de Jesus da.Bahla, (c) Crlst6vao de Mello. (d) Pedro Barbosa Leal, (e) Crlst6vao Coelho Ferreira, (/)
Crlst6vao de Burgos, (g) Religlosos·de Nossa Senhora do Monte do Carmo da Bahia, (b) Colegio de Santo Antlio de
Lisboa Oesuftas), (I) Greg6rlo Soares, (f) AntOnio da Rocha Pitta.
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tos com seus metodos de cultivo da cana, houve uma continua, ainda que malograda, busca de melhorias nos aspectos mais industriais do fabrico daquele produto. A iinica descoberta importante aconteceu em principios do seculo xvn. Ate entao, a maquinaria usada
para fabricar ao;;iicar no Brasil nao diferia significativamente da empregada nas ilhas atlanticas e na regiao do Mediterraneo. Os primeiros moinhos utilizavam uma grande e pesada :
m6 que era passada sobre as canas ap6s cortadas em pedao;;os pequenos. 86 Tal metodo nao
extraia todo o caldo da cana, e os pedao;;os eram entao colocados em urn tipo de prensa ·
de vigas, a "gangorra", onde eram submetidos a nova prensagem. Esse sistema que necessitava de duas prensas era dispendioso, e o liquido produzido era entao cheio de impurezas devido a prensagem que necessitava de etapas adicionais no preparo antes que o processo de cozimento pudesse ser iniciado. Igualmente usada no Brasil foi a moenda de cilin- '
dros com dois grandes tam bores horizontais justapostos, movidos por foro;;a hidraulica ou
animal. Essa moenda apresentava uma inegavel vantagem, a de a cana ser passada direta1
mente entre os tambores sem precisar ser cortada em pedao;;os pequenos; entretanto, devido ao modo como era constmida, nao prensava a cana perfeitamente, sendo necessario '.
usar tambem a gangorra. A moenda de dois tambores era pesada e desajeitada e, quando ·.
moviqa por trao;;ao animal, tambem dispendiosa. Eram necessarios pelo menos cern bois \
divididos em gmpos para impulsionar essa maquiria, com tudo o que esses animais representavam em termos de pastas, alimentao;;ao, cuidados e substituio;;ao. Assim, apesar de a
moenda de dois tambores ser urn melhoramento em relao;;ao a outros metodos de moagem,
seu custo e talvez a complexidade de sua construo;;ao retardaram sua difusao no Brasil. Nas
palavras do historiador Antonio Barros de Castro, "era urn meio-avano;;o, oferecendo uma
soluo;;ao transit6ria" .8 7
Em alguma data entre os anos de 1608 e 1613, urn novo tipo de moenda foi introduzido no Brasil. as Tambem baseava-se em urn sis.tema de tambores. Porem, em vez de apenas dois deles dispostos horizontalmente, os tambores ficavam agora em posio;;ao vertical, ·
estando a fonte de foro;;a ligada diretamente a urn terceiro tambor, que se tornava uma especie de eixo motor para impulsionar os outros dois, como pode ser visto na Figura 12.

taram do novo e mais rigoroso sistema de controle governamental, as reclamao;;oes sobre
discrepancias nao desapareceram, e agora os senhores de engenho podiam igualmente
lamentar-se sobre a cobrano;;a extra feita pelo 6rgao pela pesagem das caixas. Em 1772, a
casa de inspeo;;ao ordenou que as caixas fossem pesadas e estabeleceu que os donos dos
trapiches poderiam cobrar 480 reis pela pesagem de cada uma delas, quantia essa que correspondia a quase o dobra da autorizada anteriormente pela camara. Quando, em 1782,
a casa de inspeo;;ao ordenou, para evitar fraudes, que as caixas fossem pesadas ao entrar
e ao sair do dep6sito e que poderiam ser cobradas taxas a cada pesagem, os senhores de
engenho ficaram furiosos. 80 Os comerciantes em Portugal nao ficaram menos insatisfeitos com as casas de inspeo;;ao. Entre 1798 e 1808, urn inspetor de ao;;iicar ("confiteiro") examinou as caixas para verificar a qualidade do conteiido. 81 As casas de inspeo;;ao objetaram
veementemente a isso, afmnando que tais funcioruirios nao tinhaip direitos legais para faze-lo.
0 que antes fora uma questao entre senhores de engenho e comerciantes havia-se tornado
ao fim da era colonial uma disputa entre dois 6rgaos govermimentais.

A B,USCA DE MELHORIAS

....

0 processo que acabamos de descrever, do canavial ate a caixa de ao;;iicar pronta,
permaneceu essencialmente o 'mesmo no Brasil, desde fins do seculo XVI a fins do XVIII,
com pouquissimas modificao;;oes. Houve, sem diivida, uma expansao da produo;;ao nas fases iniciais da atividade, a medida que mais terra ou mao-de-obra foram empregadas, equipamentos aperfeio;;oados e tecnicas de administrao;;ao tornadas mais eficientes. A produo;;ao
media dos engenhos, de mil arrobas segundo Gandavo em 1570, entre 4 e 5 mil arrobas
segundo Cardim em 1584, e de 5 a 10 mil arrobas segundo Brandao em 1618, parece refletir essas melhorias. 82 Nao obstante, as tecnicas b:isicas do fabrico permaneceram relativamente inalteradas por todo o periodo. 0 sistema brasileiro foi considerado o melhor noseculo XVI, como se evidencia pelo desejo de outras potencias coloniais em copi:i-lo. Mestres
de ao;;iicar e outros especialistas portugueses foram empregados no Mexico no periodo de
1580 e 1640 e, em Barbados, os ingleses aprenderam a fazer ao;;iicar barreado enviando pessoas a Pernambuco para adquirir o conhecimento necessario. 83 Foi apenas em meados do
seculo XVIII, quando a economia ao;;ucareira brasileira estava em crise e os concorrentes das
Antilhas desenvolveram algumas tecnicas novas, que a indiistria ao;;ucareira do Brasil comeo;;ou
a adquirir a reputao;;:io de ser tradicionalista e atrasada; niesmo enrao a acusao;;:io era imerecida. ·
A administrao;;ao dos campos e as tecnicas agricolas permaneceram essencialmente
inalteradas durante todo o periodo em discussao. 0 sistema de divisao dos canaviais em
pequenos quadrados no processo de plantio, usado em Antigua, nas Antilhas dinamarquesas e em outras partes do Caribe, nao foi introduzido no Brasil. Criticos do seculo XVIII,
como Santos Vilhena, lamentarani que os senhores de engenho insistissem em empregar
o "retr6grado" sistema de enxada. Na verdade, o arado passou a ser empregado no cultivo
da cana ja na segunda decada do seculo XVIII. AntOnio da Fonseca Rego, lavrador de cana
no Engenho Velho, na Paraiba, julgado pela Inquisio;;ao em 1729, relacionou urn arado de
ferro entre seus bens. 84 Os padres beneditinos do Rio de janeiro relatam em 1770 que no
Engenho Camorim "plantou-se urn novo campo de cana que rendera cern carros de cana
cortada; do is campos velhos foram trabalhados com urn arado para que pudessem ser plantados novamente". 85 0 uso desse instrumento nao foi amplamente difundido em regioes
como a Bahia em virtude nao do atraso de senhores de engenho, mas de ser o massape
urn solo iimido, pesado e viscoso, difidlimo de trabalhar com o arado puxado por bois.
Em fins do seculo xvm, reforrnistas identificaram na ausencia do arado e na continuidade
das tecnicas agricolas a causa dos males do Brasil e, como veremos, ofereceram muitas su- "gestoes para mudano;;as.
Muito embora os produtores brasileiros de ao;;iicar parecessem relativamente satisfei116

:,.

'

I

.·:

j'_

'

Figura 12. Moenda de trl!s tambores verticals. Reconstru~o de uma moenda movida por bois no Engenbo Fregue-
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sia, no RecOncavo.
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A cana podia ser passada pelos tambores em ambas as dire~oes, aumentando, assim, o ritmo da opera~ao. E, como peso do mecanismo recaindo sobre uma base (em vez de sobre
urn dos tambores, como no sistema horizontal), podiam ser usados tambores menores. Por
isso, devido ao tamanho reduzido de seus principals componentes, a nova moenda foi as
vezes chamada "moenda de palitos". Ela oferecia grandes vantagens: era mais f;kil de construir, prensava melhor a cana, eliminando com isso a necessidade de prensas auxiliares,
nao exigia quantidades tao grandes de animals como for~a motriz e podia moer a cana a
urn ritmo mais r:ipido. 0 Engenho Sergipe, no Reconcavo, adotou-a em 1617, e logo seu
uso difundiu-se por toda a colonia. 89 0 aumento de novos engenhos em constru~ao observado ap6s 1612 deveu-se, com toda a certeza, a esse avan~o tecnol6gico e aos custos
mais baixos da moenda de tr<:s tambores em compara~ao como sistema anterior. As implica~oes fmanceiras e socials da nova moenda para o relacionamento entre produtores de
a¢Ucar e a Coroa e entre os agricultores de cana e os senhores de engenho sao particularmente importantes, e serao -discutidas no Capitulo 11.
Nao se sabe ate hoje quem foi responsavel por essa ruptura tecnol6gica. Frei Vicente
do Salvador, o primeiro historiador brasilelro, escreveu em 1627 que urn padre espanhol
vindo do Peru introduziu a nova moenda durante a administra~ao de dom Diogo de Meneses. Por outro !ado, existem as peti~oes de Gaspar Lopes Coelho, solicitando recompensa
porter sido "o inventor do molinete de tr<:s paus". Lopes Coelho vivera em Pernambuco,
onde ganhara a vida como "mestre de engenhos" (construtor de moendas), e apregoava,
entre outros feitos e talentos seus, que sua inven~ao trouxera novas terras cultivadas e muitas novas receitas para o tesouro regio.90 A resolu~o do problema pode ser ·a sugerida por
Antonio Barros de Castro. 0 padre vindo do Peru provavelmente aprendera as tecnicas
usadas na tritura~ao de minerios no processo de minera~o da prata, as quais explicou a
urn construtor de engenhos como Gaspar Lopes Coelho que, por sua vez, colocou em pratica tais conceitos usando seus conhecimentos de engenharia mec:lnica. Assim, tanto o relato de frei Vicente do Salvador quanto a afrrma~ao de Lopes Coelho podem ser verdadeiros.91 De qualquer forma, a introdu~o da moenda de tres tamboresyerticais fol uma mudan~a tecnol6gica fundamental, e a iinica realmente importante durante quase dois seculos. Os engenheiros baianos na decada de 1790 produziram a~iicar quase exatamente da
mesma maneira que os da decada de 1640. (Ver Figura 13.)
"Inventores" e "novos trietodos" havia em abunilincia, mas nenhurn que realizasse
as mudan~as ou melhotias que prometiam. Quase todas as inova~oes apresentadas antes

"
Figura 13. Engenho em opera~ao, como visto pelo naturalista holandes Willem Piso.
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de fins do seculo XVIII foram expedientes para diminuir despesas, visando a elevar a margem de lucro dos senhores de engenho e nao a aumentar a produtividade da moenda. Tais
inova~oes tendiam a concentrar-se na fonte de energia da pr6pria moenda ou no sistema
de aquecimento das caldeiras. A documenta~ao disponivc:l nao nos permite, na maioria dos
casos, examinar em ctetalhes o que os inovadores pretendiam exatamente; entretanto e possivel conjeturar sobre os objetivos de suas proposi~oes.
A primeira inova~o que seguiu a introdu~ao da moenda de tres tambores foi apresentada por juan Lopes Sierra a dlmara da Bahia, por volta de 1656. Sierra, urn espanhol
com pretensoes liter:'irias, afirmava haver desenvolvido urn novo metodo para cozer o caldo da cana com uso de menos lenha.92 Como j:'i vimos, as despesas com lenha chegavam
as vezes a mais de urn ter~o dos gastos totals de urn engenho e, portanto, alega~oes como
as de Sierra sempre encontravam alguem disposto a ouvir. Nao existe, porem, indicio algum de que o metodo de Sierra tenha sido adotado ou que produzisse algum efeito. Talvez
a mais famosa "inven~ao" do seculo XVII tenha sido a proposta a Coroa em 1663 por urn
certo Claudio Urrey atraves do representante regio em Amsterdam. 93 Urrey observou que,
dado o.baixo pre~o eo alto custo de produ~o do a~iicar, sua inven~o seria altamente
benefica, em especial para os lavradores de cana que nao mais precisariam ter sua cana moida
por terceiros. A conven~ao, aparentemente, era uma nova moenda em que a for~a de dois
escravo~ substituiria o uso de cavalos e bois. Nao se sabe se a moenda de Urrey teria ou
nao estado ligada a como~ao politica surgida na Bahia a respeito da limita~ao da constru~ao de novos engenhos, porem, com certeza, sua inova~ao teria perturbado o equilibrio
social entre senhores de engenho e Iavradores de cana. De qualquer forma, nao parece haver nenhum indrcio de que essa moenda menor e mais barata tenha sido amplamente adotada no Brasil. De faro, em 1694, Andre Pessanha, residente em Salvador, afrrmou haver
inventado urna nova moenda que prensava a cana sem uso de cavalos ou bois, empregando apenas '' dois negros",. tal como a moenda que Urrey supostamente teria feito. Pessanha
recebeu o equivaiente a uma patente, como direito de cobrar 50 mil-reis de quem adotas.se
sua inven~ao; contudo a ausencia de indicios de que tais pagamentos tenham sido efetuados poe em diivicta o uso do invento.94
Os iiltimos anos do seculo XVII e OS primeiros do seculo XVIII foram uma epoca de
interesse crescente em mudan~ tecnol6gicas e poupadoras de despesas. Enfrentando custo
operacionais em eleva~o, especialmente no pre~o dos escravos, os senhores de engenho
e o governo ouviam atentamente, ainda que em vao, a esquemas alternativos como cis de
Pessanha. Em 1693, Diogo Soares Alemao alegou haver introduzido urn novo sistema de
fornalhas no Brasil na decada de 1680, e queria receber uma compensa~o daqueles que
o adotassem. A Coroa interessou-se o suficiente pelo projeto para ordenar ao governador
da Bahia que institufsse urna comissao de mestres de a¢Ucar e senhores de engenho para
examinar a inova~ao. Em 1697, o governador lnformou a Coroa que o invento era iitil porque permitia aos engenhos utilizar peda~os menores de lenha nas novas fornalhas. 95 Embora a Coroa tenha apreciado a inova~ao, nao h:'i indicios de que ela tenha sido largamente
adotada ou que os custos de produ~o tenham sido reduzidos de modo significativo.
Os requerimentos de patentes e o interesse governamental em estimular a industria
a~ucareiraprosseguiram no seculo seguinte. Os inventores em geral procuravam compensa~ao fmanceira dos que adotassem suas inova~oes. Os administradores municipals e regios normalmente atendiam tais solicita~oes, embora as supostas melhorias muitas vezes
se revelassem apenas tempor:'irias. Em 1702, Dionisio Pinto Passos sugeriu urn novo metodo de moer a cana. Em 1705, urn certo Bartolomeu Loren~o, no semin:'irio de Belem, desenvo!veu urn metodo de guindar agua para ser usada como for~a para mover as moendas
e recebeu por isso· uma patente. Nunca mais se ouviu falar novamente a respeito dessas
duas inova~6es.96 Em 1732, Manoel de Almeida Mar, capitao de lnfantaria na Bahia, afirmou "haver inventado uma moenda que podia funcionar com urn iinico cavalo, sendo precisos, pols, apenas seis cavalos por dia em vez de seis grupos de quatro a oito desses ani119
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mals. Argumentando que a economia de cavalos, pastagens e escravos para cuidar dos animals seria grande pediu urn pagamento de 400 mil-reis de qualquer engenho que adotasse
seu sistema. 0 governador, conde de Sabugosa, achou que a invenc;:ao nao corresponderia
a pretensao de Almeida Mar, mas que, dadas as grandes despesas enfrentadas pelos senhores de engenho, qualquer coisa que pudesse diminuir custo deveria ser incentivada.97 Essa era a posic;:ao que os administradores colonials eram obrigados a assumir, enqtianto os
engenhosos e os gananciosos buscavam incessantemente romper os limites tecnol6gicos
da industria ac;:ucareira colonial.
Foi novamente a forc;:a motriz que deu origem ao pr6ximo grupo de inovac;:oes propastas. Manoel de Abreu recebeu apoio da dmara de Salvador para o desenvolvimento
de urn metodo de impulsionar a moenda usando-se apenas urn cavalo; concederam-lhe uma
patente dando-lhe o direito de receber 50 mil-reis de cada engenho que adotasse seu metodo.98 A sua proposic;:ao seguiu-se em 1766 a de Francisco Machado de Miranda, segundo
a qual usar-se-ia apenas uma mula durante a noire e outra de dia, metodo esse que resultaria
em grande economia. Em bora a dmara de Salvador tenha atentado para, e mesmo solicitado as opinioes das camaras de Santo Amaro, Cachoeira e Sao Francisco no RecOncavo, mals
uma vez nao ha indfcios de qualquer efeito do invento sobre a industria ac;:ucareira.99 0
desejo de melhorias e reformas continuou, porem, e tornou-se mals imenso nas ultimas
decadas do seculo.

dos a fazer. Uma vez que haja necessidade de especializac;:ao, e mais econ6mico encontrar
metodos alternatlvos de controle de mao-de-obra, pois, caso contrario, o baixo custo corresponder:i a uma produtividade multo baixa". A proposic;:ao de Wallerstein tern multo em
comum com a de Max·Weber, mas tambem e compartilhada por estudlosos marxistas. 100
Para Wallerstein, a escravidao e possfvel na grande lavoura ac;:ucareira porque esta demanda mao-de-obra para urn trabalho rustico e em grupo; contudo urn exame atento do processo de fabrico do ac;:ucar indica a existencia de uma tecnologia relatlvamente avanc;:ada
e complexa em que o catlvo participa de todo o processo. A existencia de escravidao em
empreendimentos de grande escala usando trabalho especializado seria de fato teoricamente
dificil se a escravidao fosse apenas urn sistema imutavel de explorac;:ao brutal da mao-deobra no qual os senhores s6 conseguissem extrair trabalho por meio da forc;:a. Apesar de
a coerc;:ao cruel ter estado sempre presente, as exigencias da produc;:ao a~careira criaram
a necessidade e a oportunidade de outros metodos de obtenc;:ao de trabatho, mesmo o especializado. Sem duvida e verdade que trabalhadores livres tendiam a ocupar as func;:oes
que demandavam maior especializac;:ao nos engenhos, porem nunca chegaram a substituir
completamente os escravos e, na verdade, em algumas propriedades os catlvos realizavam
todas as tarefas. A escravidao na grande lavoura mostrou-se menos rfgida do que seus estudiosos muitas vezes a descreveram.

Por mais de tres seculos, o ciclo da safra marcou o ritmo da vida no Rec6ncavo e
nas outras regioes produtoras de ac;:ucar. Apesar de as tecnicas de cultivo de cana e do fabrico do ac;:ucar terem sofrido poucas mudanc;:as, o anseio por melhorias que reduzissem
custos ou facilitassem a produc;:ao estiveram sempre presemes. Nao obstante, com algumas
notaveis excec;:oes, a manufatura do ac;:ucar permaneceu como atividade relativamente tradicional. Foi, porem, complexa e dispendiosa, e demandou consideraveis habilidades e recursos dos proprietarios, administradores e trabalhadores. Combinando grandes quantidades de trabalhadores que labutavam em grupos nos canavials com a necessidade de maode-obra especializada e experiente na casa do engenho e na de purgar, o engenho criou
uma forc;:a de trabalho socialmente diferenciada. Contudo, dentro de urn regime de varias
formas de niao-pe-obra, a escravidao predominou, fixando os parametros para todas as outras formas de trabalho e relac;:oes socials e tendendo, por sua pr6pria importancia, a
desvaloriz:i-las. A escravidao na grande lavoura balana nao fol improdutlva, nem inerentemente antltetlca a tecnicas inovadoras; todavia como a Antlgiildade cl:issica, forneceu uma ·
matrlz de atlti.Jdes e relac;:oes soclais com efeitos degradantes sobre toda a forc;:a de trabalho.
Multo embora a industria ac;:ucareira tenha caracterizado a formac;:ao inicial da economia brasileira, a escravidao acabou por revelar-se uma forma de trabalho adapt:ivel a outras
atlvidades agricolas, bern como a cenarios urbanos. Salvador e outras cidades da colOnia
dependeram i:otalmente do brac;:o escravo, e nenhuma area rural passou sem a presenc;:a
de catlvos.
E a adaptabilidade da escravidao que a torna tao dificil de caracterizar e classificar.
Escravidao e liberdade podem parecer p6Ios totalmente opostos na defmic;:ao jurfdica e social, mas nunca o foram na realidade brasileira. Assim, embora seja possfvel discutlr teoricamente sobre como os cativos deveriam ter-se comportado dada a situac;:ao objetiva de
sua mao-de-obra e condic;:ao servil, eles nem sempre agiram da maneira indicada pela teoria, porque podiam ser criadas condic;:oes, por seus senhores e as vezes por eles pr6prios,
para mitlgar ou modificar aquela situac;:ao.
Urn exemplo dessa dificuldade te6rica e apresentado em uma :ifirmac;:ao como a de
Immanuel Wallerstein, de que "os escravos [...] nao sao uteis em empreendimentos de grande
eseala sempre que seja necessaria especiallzac;:ao". Wallerstein sustenta essa posic;:ao por acreditar que "nao se pode esperar que os escravos realizem mais do que aqullo que sao forc;:a120
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A for-;a fisica ou as puni-;oes eram aspectos integrantes da escravidao na grande Javoura e serviam, quando aj:>Iicados ou amea-;ados, como incentivo negativo. Entre os mais

sagrados mitos sobre o escravismo brasileiro est:i a cren-;a de que, apesar dos .castigos as
vezes s:idicos e caprichosos infligidos por esposas ciumentas ou feitores bestiais, os cativos
nao foram em geral sujeitos a coer-;ao ou puni-;oes contfnuas ou particularmente crueis.3
Tal situa-;ao supostamente teria ocorrido em virtude das estreitas rela-;oes pessoais entre
senhores e escravos, da interven-;ao da Igreja e do Estado e, finalmente, da 16gica da posse
de escravos, que tornava o maltratar uma valiosa propriedade algo insensato e irracional.
Os senhores naturalmente eram multo diferentes uns dos outros, alguns melhores, outros
piores; porem as venetas dos s:idicos que podiam infernizar a vida de seus cativos nao sao
o assunto ora em discussao. 0 pr6prio escravismo criava condic;;oes em que era urn ele.memo 16gico e, na verdade, essencial do regime o exerdcio da dominac;;ao pela for-;a fisica
ou por puni-;oes extremas. Dizia urn ditado portugues que "quem quiser tirar proveito de
seus negros, h:i de mante-los, faze-los trabalhar bern e surra-los melhor; sem isso nao se
consegue servi-;o nem vantagem alguma".4
Os cativos tinham pouqufssimos recursos contra os castigos recebidos. A menos que
a punic;;ao resultasse em morte e alguem se dispusesse a informar o caso as autoridades civis, pouco ou nada podia ser feito. Os senhores de engenho e os feitores governavam· a
senzala com muito pouca interferencia externa. A maioria dos comentaristas sobre a escravidao na Bahia no mfnimo mencionaram a crueldade como sendo comum nesse regime.
Antonil acreditava que abusos brutais levavam as escravas a provocar aborto para nao darem a luz crianc;;as que viveriam em cativeiro.s 0 autor baiano Nuno Marques Pereira comenton sobre a crueldade de inumeros senhores. Quando urn propriet:irio defendeu seu
comportamento afirmando que os escravos eram como demOnios, Marques Pereira respondeu que "e certo que o senhor faz ao escravo e nao o escravo ao senhor", e lamentou:
"Ah, Estado do Brasil, como te temo, e receio urn grande castigo, pelo mau governo que
tern muitos dos teus habitadores com seus escravos e familias". 6
Fizeram eco a tais sentirnentos v:irios eclesi:isticos que tiveram oportunidade de observar de perto a instituic;;ao da escravidao na Bahia. 0 jesufta italiano jorge Benci, que ali ·
viveu em prindpios do seculos XVIII, escreveu e pubiicou urn Jivreto exortando os senhores a tratar hurnanamente seus cativos. A sua obra Economia crista dos senbores no governo de escravos mencionava v:irios tipos de '!tratamento" e instrufa os propriet:irios a alimentar, vestir, fazer trabalhar e punir seus escravos com caridade cristaJ Sem jamais negar a legalidade da escravidao ou a inferioridade dos escravos, Benci argumentava, entretanto, que a "rudeza" ou o barbarismo dos cativos deveria eximi-los de julgamento demasiadamente severo de suas faltas e que os castigos deveriam ser distribufdos com modera-;ao. A situa-;ao que o jesufta observava, porem, era muito diferente. Escravos eram queimados ou chamuscados com cera quente, marcados na face ou no peito, torturados com
ferros em brasa, tfuham as orelhas ou o nariz decepados ou sofriam b:irbaros abusos sexuais em conseqiiencia de ci\ime. Tal comportamento, perguntava o religioso aos senhores de escravos no Brasil, era racional ou humano? 8 A posic;;ao de Benci foi compartilhada por Manuel Ribeiro Rocha, padre secular portugues que tambem viveu na Bahia. Seu
trabalho Etfope resgatado, de 1758, seguia a mesma Jinha de argumenta-;ao e foi ainda mais
alem nas denun<;ias contra a escravidao.9
)esuftas e autores de tratados moralistas poderiam nao parecer fontes fidedignas na
questao dos castigos e abusos f'ISicos infligidos aos escravos, nao fosse pelo fato de haver
evidencias semelhantes em documentos legais ou administrativos contemporftneos. Ocasionalmente, senhores eram presos quando seus crimes contra os cativos tornavam-se publicos. Francisc" jorge foi ,detido por ac;;oitar ate a morte urn escravo, mas seu apelo em
1678, dizendo que era urn li.omem pobre com mulher e ftlhos e que a hist6ria era invenc;;ao
de seus iniilljgos, conseguiu~Ihe o perdao da Rela-;ao. 10 Gaso semelhante ocorreu em 173 7,
quando Pedro Pais Machado, propriet:irio do Engenho Capanema, foi preso por matar dois
escravos e urn homem livre, tim deles pendurado pelos testfculos na moenda ate a morte.
Pais Machado foi Iibertado ap6s uma ir\vestigac;;ao judicial que atestou, entre outras coisas,
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6
TRABALHADORES NO CANA VIAL,
TRABALHADORES NO ENGENHO

[. . .] gente toda da cor da mesma noite, trabalbando vivamente, e
gemendo tudo ao mesmo tempo sem momento de treguas, nem de
descanso: quem vir em Jim toda a mtiquina e aparato confuso e
estrondoso daquela Babilonia, niio poderd duvidar, ainda que tenba visto Etnas e Vesuvios, que e uma semelban,.a de inferno.
Padre Antonio Vieira (1633)

0 elemento crucial na manufatura do a-;ucar foram os escravos. Suas condi-;oes de
vida e trabalho sao fundamentals para explicar a natureza da sociedade que se originou da
economia a-;ucareira. As rela-;oes dos cativos com os engenhos e com os meios e processos
de produ-;ao sao de interesse primordial. Muito j:i se escreveu a respeito das condi-;oes materials da vida dos escravos no Brasil, porem boa parte dos estudos e contradit6ria. Este
capitulo delineia superficialmente essas condi-;oes materiais, mas seu assunto principal e
o trabalho na manufatura do a-;Ucar, sua natureza e suas exigencias, pols isso, acirna de tudo, determinou a vida dos homens e mulheres que trabalharam nos canaviais e nas f:ibricas
dos engenhos.
·
·
No seculo XVII, muitos senhores do engenho aparentemente aceitavam a teoria da
administra-;ao da escravaria mendonada por Antonil, segundo a qual os cativos necessitavam de tr~ PPP, a saber: pau, pao e pano. 1 Observadores estrangeiros, comojohan Nieuhoff, que visitou o Brasil naquele seculo, falavam invariavelmente da brutalidade do regime escravista e informavam que·os escravos brasileiros eram mal alirnentados, mal abrigados e mal .vestidos. 2 Os comentirios de observadores cuja nacionalidade ou religiao
predispunham-nos naturalmente a criticar os portugueses poderiam ser desconsiderados,
nao fossem as afirma-;oes semelhantes feitas por clerigos portugueses, os quais tambem acusavam os senhores escravistas de desumanos. De qualquer forma, tanto os clerigos defensores de urn melhor tratamento quanta os observadores forasteiros compartilhavam com
os propriet:irios dos cativos uma opiniao nada favocivel sobre os africanos, achando que
a disdplina, o castigo e o trabalho eram a Unica maneira de sobrepujar-Ihes a supersti-;ao,
a indolencia e os maus modos.
COER(:AO E CONDI90ES MATERIAlS
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que o reu era "uma pessoa nobre, com obrigac;;oes de familia". Nesse caso, os escravos
eram de outro propriet:irio, mas Pais Machado aparentemente nao relutara em puni-los com
a morte pelo crime de haverem ferido urn boLl 1
A recorrencia de tais atos levou o governo a instituir regulamentac;;oes para fornecer
aos escravos alguma protec;;ao legal. Em 1688, promulgaram-se duas leis dando a qualquer
urn, inclusive aos pr6prios cativos, o direito de denunciar senhores de escravos crueis as
autoridades civis ou eclesi:isticas. Os propriet:irios poderiam ser forc;;ados a vender seus
cativos caso pudesse ser fornecida prova de que se estes continuassem como sua propriedade haveria tratamento injusto. 12
Urn caso no qual se alegavam essas r~6es surgiu logo ap6s a criac;;ao da lei. Dona
Ana de Cavalcanti, membro, de uma das famfltts
mais poderosas da Bahia, foi forc;;ada a venI
der sua escrava, de nome Ursula. 13 A vigil:incia do governo sobre tais casos continuou por
urna decada. Em 1700, a Relac;;ao recebeu ordem de investigar denuncias de mutilac;;ao, morte
por fome e punic;;oes
excessivas infligidas aosI cativos. 14 Uma escrava pediu intervenc;;ao do
.
Estado em seu caso, em 1701, quando ocorreu uma acrimon1osa disputa sobre uma alforria
contestada. 15 A Coroa deu parecer favor:ivel a petic;;ao da escrava e ordenou que o propriet:irio fosse obrigado a vende-la, pols a cativa temia por sua vida. 0 governador da Bahia, dom ]oao de Lencaste, recusou-se a fazer cumprir a ordem da Coroa. Alegou que o
caso seria transformado em perigoso precedente, levando os escravos a crer que poderiam
obter a liberdade simplesmente movendo urn processo contra seus senhores. Tal situac;;ao
era urn risco evidente para toda a ideologia sobre a qual se fundamentava a escravidao e,
embora o governador colocasse suas objec;;oes em termos morals, dizendo que temia aumemos na feiti<;;aria, roubos e ofensas a Deus causados por libertos, seu medo real baseavase em outras considerac;;oes. Recorreu, portanto, a velha f6rmula dos vice-reis espanh6is
na America: "obedec;;o mas nao cumpro" . 16 Esse tipo de atravancamento da lei por adrninistradores regios que tomavam o partido dos senhores de engenho e outros propriet:irios
de escravos impediu qualquer reestruturac;;ao da natureza do escravismo brasileiro vinda
de cima.
Ocorreram, com efeito, raros casos em que administradores regios ou os tribunals
intervieram para salvar escravos ameac;;ados por seus senhores ou.para punir propriet:irios
que maltrataram ou assassinaram cativos. 0 senhor de engenho ]oao de Argolo e Meneses
foi condenado a cinco anos de exilio penal em 1747 por matar dois de seus escravosY
Era mais comum homens livres serem processados por matar ou maltratar escravos de terceiros.18 Em tais casos, estavam envolvidos direitos de propriedade, e a ac;;ao transcendia,
pols, o relacionamento entre senhor e escravo. A Relac;;ao podia; entao, aplicar a pena maxima prevista pela lei, e em raros exemplos decretou a pena capital. Isso aconteceu quando
dois homens foram condenados em 1806 por assassinar urn escravo pardo. 16 Tais situac;;6es eram excec;;oes marcantes. Mtiito mais comuns erarn os exemplos em que homens livres e senhores de escravos acusados de maltratar cativos eram depois perdoados ou absolvidos.20 A defesa usual era afirmar que as acusac;;oes haviam sido forjadas pelos inimigos do propriet:irio do escravo; se o senhor fosse pessoa influente, com famflia ou outras
responsabilidades, a corte mostrava-se-clemente. Entretanto o que provavelmente acontecia com maior freqiiencia era a ausencia de qualquer tipo de ac;;ao judicial quando 'escravos
estavam envolvidos. Em uma lista de pessoas levadas a julgamento em Cachoeira entre 1780
e 1838, nao aparece nenhum nome de senhor processado por crime contra seus cativos. 21
Tal ausencia, ao que tudo indica, reflete mais uma politica b:isica de nao-interferencia ou
uma capacidade de ocultar esses abusos do que a inexistencia de casos. Essa situac;;ao estava fadada a continuar enquanto os cativos fossem efetivamente inipedidos de apresentar
acusac;;6es contra seus senhores. Apesar das sugestoes de reformistas para qhe se permitisse
o testemunho dos escravos, estes, na pr:itica, tinham pouqufssima chance de conseguir a
·atenc;;ao dos jufzes locais, que arniude eram, eles pr6prios, partid:irios dos interesses dos
senhores. Em urn caso ocorrido em meados do seculo XVIII, Garcia d'Avila Pereira Aragao,

herdeiro da Casa da Torre e urn dos mais abastados moradores da Bahia, foi denunciado
a Inquisic;;ao por uma serie de revoltantes excessos de natureza sexual e fisica praticados
contra seus escravos. Apesar de v:irios testemunhos confirmat6rios, o tribunal nada fez para puni-lo. 22 Coerc;;ao· fisica, maus tratos e por vezes crueldade s:idica permanecerarn como aspectos extremamente reais na Bahia durante toda a era colonial.
Ainda que punic;;oes excessivas refletissem situac;;oes extraordin:irias, as condic;;oes do
cotidiano em geral nao eram muito melhores. 0 conforto material dos escravos de engenho era minimo. As senzalas geralmente consistiam de cabanas separadas, de paredes de
barro e telhado de sape, ou, mais caracteristicamente, de construc;;oes enflleiradas divididas em compartimentos, cada urn ocupado por uma familia ou unidade residencial. Invent:irios de engenhos evidenciam que as senzalas eram os edificios menos s6Iidos da propriedade. No Engenho Agua Boa, em 1795, havia catorze senzalas para abrigar 34 escravos.
Cada uma dessas unidades foi avaliada em 4 mil-reis, ao passo que a modesta casa de talpa
e sape, sem portas sem janelas, ocupada por urn homem livre que residia na propriedade,
foi avaliada em 8 mil-reis, o dobro do valor das senzalas. 23 Ocasionalmente os senhores
de engenho podiarn fornecer construc;;oes menos fr:igeis. Em Santo Amaro, o Engenho de
Baixo, pertencente a]oao Lopes Fiuza, possufa uma senzala construfda sobre pilares de tijolo e com telhado de telhas, e uma outra de tipo de construc;;ao alongada, com quinze unidades.24 Urn exame do custo relativo das unidades habitacionais dos escravos ao jongo do
tempo em invent:irios de engenhos indica pouca melhora nessa situac;;ao.
Ao fun do perfodo colonial, a maioria dos observadores ainda concordava em que
os escravos eram pessimamente alojados. A recomendac;;ao de Santos Vilhena aos senhores
paia que plantaSSem coqueiros e dendezeiros a volta das choupanas dos cativos para fornecerlhes alimentac;;ao extra indica que isso nao era feito habitualmente. 25 Nao obstante os escravos podiam as vezes superar essas condic;;6es. Maria Graham, ao visitar urna senzala baiana
em 1822, achou os cativos "em maior asseio e conforto" do que esperava. Impressiorioulhe que cada edificio fora dividido em quatro ou cinco compartimentos, cada urn ocupado
por urna familia. "Em suas choupanas", disse, "usufrui-se algo semelhante as benc;;aos da
liberdade em meio aos lac;;os familiares e a caridade que nao lhes sao proibidos". 26 Esse
foi, porem, urn coment:irio sobre os escravos, e nao sobre suas habitac;;oes.
A vestimenta fornecida aos cativos era exfgua. Observadores do seculo XVII muitas
vezes descreveram os escravos como andando "nus" e constantemente sujeitos as oscilac;;6es do clima. 27 Artistas holandeses daquele seculo, especialmente Frans Post, deixaram
imagens mostrando como se vestiam os escravos. Os homens normalmente usavam ceroulas que lhes cobriam ate abaixo do joelho, andavam sem carnisa e envolviam a testa com
urn lenc;;o ou urna faixa. Nessas pinturas as mulheres tinham trajes mais completos, com
saia, an:igua, blusa e corpete, mas tal vestu:irio pode ter sido usado apenas na hora da venda das cativas e.nao no trabalho do campo. 28 Em geral dava-se aos escravos o "pano da
serra", urn tecido grosseiro de fio cru. No Engenho Santana, os jesuftas normalmente distribufarn o pano na P:iscoa, e cada escravo recebia o numero de "varas" (medida equivalente a 1, I metro) relativo ao seu tarnanho. Urn tecido de algodao e outra variedade rustica
denominada "raxeta" era tambem dado as mulheres para fazerem saias. Em outras propriedades, o costume variava. 29 Urn relat6rio entregue por senhores de engenho baianos afirmava que os escravos recebiam uma nova indurnent:iria a cada dois anos. 30 Santos Vilhena informou que comumente fornecia-se aos escravos urn par de tamisas, calc;;as ou sala
de algodao cru e algumas varas de baeta para roupas de cama. 31 Por volta do seculo XIX,
os coment:irios e gravuras feitos por viajantes no Brasil deixavam claro que o vestu:irio
dos escravos refletia as diferenc;;as de ocupac;;oes e a hierarquia interna da s~a. Os que
trahalhavarn nos campos eram em geral mais mal vestidos que os seividores domestlcos
e os artesoes. Curiosamente, os turbantes, rendas e os "panos da costa" engomados, hoje
em dia tao associados a religiao africana no Brasil, nao sao mencionados.na llteratura sobre
os escravos de engenho.
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0 modo como os confortos de habitar;ao e vestuario podiam ser usados como incen-
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tivo foi evidenciado por Henry Koster, que informou haver urn senhor de engenho comprando escravos ind6ceis a urn prer;o abaixo do de mercado e os transformado em trabaIhadores produtivos. Seu metodo foi mostrar-Ihes os instrumentos de castigo, amear;andoos, e entao fornecendo-Ihes uma cabana, roupas e outros artigos para seu conforto, "tudo
multo limpo e arrumado, e em quantidade maior que o normalmente concedido a escravos
de outras propriedades". 32
Foi, provavelmente, no aspecto da alimentar;lio que a relar;ao entre as condir;oes fisicas dos cativos e a operar;ao do sistema escravista por meio de incentivos mais se evidenciou. Os metodos encontrados por senhores e escravos para prover seu sustento foram
uma questao de sobreviv~ncia e, de certa forma, urn expediente importantissimo para a
organizar;ao dos engenhos. Ha indicar;oes dar~, desde o inicio da economia ar;ucarei.r:i ate
o fun do periodo colonial, de que os escravos nao recebiam urna rar;ao adequada. Em 1829,
jacques Guinebaud, cOnsul franc~s em Salvador, escreveu que os brasileiros eram multo
menos exigentes com seus escravos do que os propriet:irios de Sao Domingos, mas admitiu que os cativos nao tinham urn sustento apropriado. 33 Sua observar;ao foi corroborada
, por joao lmbert, que certamente nao era nenhurn admirador ou amigo dos africanos; seu
Manual do fazendeiro salientava que os escravos recebiam alimentar;ao insuficiente e tao
~osseira que Ihes acarretava muitos problemas ·estomacais. 34
!
Ja em 1604 afrrmava-se que os escravos dos engenhos passavam fome. Em 1606, a
Coroa ordenou aos senhores que dessem comida suficiente a seus cativos. EmJ;>ora alguns
afirmassem que os constantes furtos praticados por escravos eram devidos a sua indole natural, o Conselho da India, que administrava o Brasil na epoca, achava que a fome motivava tais ar;oes e ordenou aos proprietarios que plantassem g~neros alimentfcios suficientes
para sustentar seus cativos. Simultaneamente o Conselho discutiu sobre a legalidade de obrigar
os senhores a conceder a escravaria urn dia por semana para cultivarem suas pr6prias ror;as.35 Em fins do seculo XVII, muitos propriet:irios ja haviam ·adotado a polftica de permitir que urn dia por sema:na, geralmente sabado, os cativos plantassem seus pr6prios alimentos; outros, porem, exiglam que se usassem os domingos para esse prop6sito. 36 Os clerigos objetaram.a essa violar;ao dos domingos e, em 1701, as autoridades de Lisboa decretaram que os senhores deveriam fornecer alimentar;ao adequada aos escravos ou concederIhes urn dia para plantarem sua pr6prla comida.37 Essa lei nao foi imediatamente obedecida. Em 1703, a Irmandade do Rosario, formada por negros, diriglu petir;ao as autoridades
baianas, visando a uma injunr;ao para forr;ar os propriet:irlos de escravos a cumprlr a lei. 38
Embora alguns senhores, como os benedltinos, levassem a serio a proibir;lio de obrigar os
escravos a trabalhar no dia do Senhor, outros seguiam o princfpio de que se os cativos comiam aos domingos, tinham que trabalhar tambem nesses dias.39
Os escravos comiam tudo o que Jhes cafsse nas maos. Alem de sua cota de rar;ao,
os escravos adulavam, mendigavam e roubavam por mais alimento. No Engenho Santana,
eram freqiientes os furtos de mantimentos em canaviais e ror;as praticados pelos cativos.
Ein 1731, o padre Pedro Teixeira queixou-se de que urn campo com capacidade para setecentos alqueires de mandioca s6 conseguia produzir cern devido aos roubos. Seus sucessores apresentaram reclamar;oes semelhantes. 40 Nada que fosse comestfvel escapava aos cativos. Os canaviais estavam i,nfestados de ratos, e todos os que eram apanhados iam para
a panela. 41 Porem o alimentp baslco da escravarla, bern como para os homens livres no
Brasil, era a farinha de mandioca. A rar;ao tipica em meados do seculo XVIII foi calculada
em aproximadamente urn alqueire desse produto a cada quarenta dias por escravo. 42 Tam-.
bern eram fornecidos carne seca e peixe, mas galinha e carne fresca eram consideradas por
muitos senhores como alimentar;lio especlal para escravos doentes. Desde 16oo consumir:im-se
bananas, faceis de plantar e de grande produtividade, e o arroz foi cultivado em Ilheus por
volta da decada de 1730, pelo menos. 43 Na Bahia, reglao de ativa industria baleeir~ tambern a carne desse animal era dada aos escravos. _Durante a safra ar;ucareira, como ja vimos,
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os cativos receblam aguardente e subprodutos do ar;ucar para estimular o trabalho e, embora alguns autore5 tenham afrrmado que a safra era urn perfodo de negros e animals •'gordos e sauctavels", as estatisticas de mortalidade mostram que a hist6ria era bern outra.44
0 Manual dofazendeiro publlcado por joao Imbert em 1832 cta-nos uma ideia da
rar;ao de urn escravo trabalhador dos campos. Esse au tor demonstrava especial orgulho pela alimentar;ao que fornecia a seus catlvos e, portanto, podemos supor que ela fosse meIhor que a da maioria. Os escravos de Imbert receblam pao e urn copo de cachar;a ao salrem para o campo. As nove da manha, paravam para lima refeir;ao composta de arroz, toucinho e cafe. 0 jantar era comido no campo, e consistia de carne seca e legumes, embora
ocasionalmente houvesse carne fresca. Ao anoitecer, comia-se uma ceia de legumes cozidos, farinha de mandioca e frutas. 45 Apesar da exist~ncia de alguns reglstros de engenhos
de muitas refer~ncias feitas por observadores, nao e possfvel determinar a quantidade
ou o valor nutritivo dos alimentos consumidos pelos cativo~: em muitas propriedades eles
proviam a pr6pria subsist~ncia ou suplementavam as rar;oes que recebiam, ficando, assim,
sem reglstro 0 seu consumo alimentar.
Os engenhos adotavam urn dos tr~s metodos para manter seus cativos. Em algumas
proprledades, os escravos dependiam exclusivamente, ou quase, da rar;ao, ou "tamina";
fornecida pelos senhores. Em outras, permitia-se que cultivassem seu pr6prio alimento, usando
dias santos e o tempo livre concedido por seus proprietarios. Finalmente, outros engenhos
usavam uma combinar;lio desses dois metodos. Como notou urn observador, a tamina era
normalmente parca e insalubre, e os escravos preferiam trabalhar para seu sustento, mesmo se o esforr;o estivesse alem de sua capacidade. 46 Embora as condir;oes variassem entre
os engenhos e as regloes, a reputar;ao da Bahia era particularmente ruim. Em comparar;ao
com a vizinha Serglpe de El-Rey, escreveu urn observador em 1800:

e

Os ~cravos do RecOncavo da Bahia se nutrem com o escasso e nodvo alirnento de carne salgada do Rio Grande [do Sui]; suas pequenas casas sao cobertas de palha e mal os agasalham do
rigor da estar,;ao, quando as senzalas de Sergipe sao cobenas de telhas. Os escravos [do Sergipe] ·
sao vestldos com algodao manufarurado pelas escravas, quando os do RecOncavo pela maior
patte parecem mudos orangotangos. 47
0 TRABALHO NO CAMPO E NA FABRICA
As condir;oes fiSicas sob as quais labutavam os escravos estabeleceram o comexto
de suas vidas, mas foi seu pr6prio trabalho que determinou seu papel no processo produtivo e o modo como funclonaram os engenhos. 0 trabalho nos canaviais foi o aspecto central da escravidao nos engenhos. A maioria dos cativos passava quase todo o tempo no
campo; apesar de outros aspectos da produr;lio ar;ucarelra e do escravismo terem recebido
mais atenr;lio de observadores contemporilneos e, mais tarde, de historladores modernos,
foram sempre os trabalhadores dos canaviais os que definiram a ess~ncia da produr;ao. 0
trabalho nos campos, no Brasil, foi principalmente realizado em grupos. Koster descreveu
o processo de abertura dos buracos para o plantio: os cativos postavam-se lado a lado. ·cada urn cavava a terra a sua frente com a enxada, formando uma pequena trincheira. A seguir toda a fllelra de escravos recuava e repetia o processo, ate que o campo fosse todo
revolvido. 48 A labuta era as vezes acompanhada por cantos, para manter o ritrno do grupo, "suavizando o jugo do trabalho". 49 Urn ingl~s que vlajou ao Brasil em 1820 deixounos a seguinte descrir;ao sobre os escravos nos campos:
Em um"vasto alqueire, em meio a este anfiteatro verde, esravam de oitenta a cern negros de
ambos os se:xos; alguns com crian~as atadas .:15 costas, em filas, sulcando o solo com enxadas
para novo plantlo. [...] Com lsto [enxada] todos eles golpeavam com a regularidade de soldados
e:xercitando-se e partlam a terra em blocos quadrados de tamanho aproximadamente duas vezes maior que o de um tljolo. Conduzia-os um feitor de cor parda, usando jaqueta de algodao
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e grande chapeu de palha, com uma vara comprida na mao, com a qual dirigia o trabalho e
castigava os ociosos. Toda a cena a minha freme apresentava urn quadro tao cornpleto de uma
fazenda tropical, onde tanto o aspecto da natureza quanta o produto e forma de cultivo erarn
objetos tao incomuns aos olhos do europeu, que fiquei algum tempo sentado ern rneu cavalo,
contemplando-a. so

A despeito dessa urn tanto pitoresca descri~o do reverendo Walsh, o ~rabalho nos
canaviais era :irduo e contfnuo, comet;;ando cedo e terminando tarde. No Engenh.o Santana, os cativos Ievantavam-se por volta de cinco horas da manha e faziam as orat;;oes matinais antes de seguirem para o campo. Tinham urn pequeno cafe mais ou menos as nove,
tres ou quatro horas depois almot;;avam ali mesmo no campo, e continuavam trabalhando
ate o anoitecer. 51 Urn observador do seculo XIX afirmou que os escravos trabalhavam das
seis da manha as seis da noite, com meia hora para o cafe e duas para o almot;;o quando
a moenda nao estava em funcionamento. Chegada a safra, as demandas de trabalho aumentavam, e os cativos na fabrica do engenho precisavam almot;;ar a toda pressa enquanto o
trabalho continuava.s2
Preparar o campo e cavar os buracos para o plantio de cana era trabalho penoso,
especialmente em urn solo pesado como o massape. Urn inquerfto parlamentar britinico
em 1832 ouviu uma testemunha que apontou essa tarefa como "espantosamente dura" e
ressaltou que na epoca da safra, quando os escravos eram postos em turnos noturnos no
engenho, os efeitos desse trabalho eram ainda piores. 53 A mondadura era menos pesada,
mas desagrad::iveJ.5 4 Havia tambem o perigo das picadas de cobra nos canaviais. Alem disso, mondar era urn trabalho contfnuo. Os senhores de engenho muitas vezes ordenavam
aos escravos que procedessem a alimpa ap6s terminarem outras tarefas. Ao contr:irio de
muitos servit;;os exigidos dos cativos nos engenhos, distribufdos na base de cotas, a mondadura era uma operat;;ao de sol a sol.
0 corte da cana era feito aos pares, ou "fouces";nome derivado do instrumento utilizado. Cada fouce geralmente consistia de urn homem e uma mulher.ss 0 homem cortava as canas e sua companheira atava-as em feixes, usando as folhas da pr6pria cana para
amarra-las, como seve na Figura 14. 0 corte era feito na base de cotas. Atribufam-se aos
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Ftgura 14. Continuidade, o cone da cana ainda hoje
homem corta a cana e o menino amarr:a-a em feixes.

e feito manuabnente, aos pares, ou "fouces". Nesta figura, o
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escravos urn certo numero de "maos" de cana a ser cortada, como sua tarefa diaria. No
Engenho Sergipe, exigia-se no fun do seculo XVII sete maos de caria por dia de cada cativo.
Cada mao consistia de cinco dedos, cada dedo continha dez feixes·e cada feixe doze canas.
Portanto a cota di:iria era de 7 maos x 5 dedos x 10 feixes x 12 canas, ou seja 4200 canas
no total. 56 A quantidade, porem, variava conforme locale epoca. No Engenho Santana, em
fins do seculo XVIII, a tarefa esperada de urn cortador de cana era de seis ma0s; quando
os cativos daquele engenho procuraram lima diminuit;;ao de sua carga de trabalho, solicitaram que lhes dessem tarefas de cinco maos com apenas dez canas em cada feixe. Isso significava urn total de somente 2500 canas por dia, cerca de 60% da cota do Engenho Sergipe
no seculo anterior _57 Ao completar a "tarefa de corte", o escravo estava livre para usar o
tempo como quisesse. Boa parte do trabalho nos eng~nhos baianos era atribuido por tarefas, nao s6 no corte da cana mas na moenda, na olafia e em outras partes.
Urn trabalho semelhante em muitos engenhos ~ plantat;;oes de cana era o corte de
lenha para uso nas fornalhas da casa das caldeiras. Frequentemente, engenhos e lavradores
compravam madeira das regioes florestais do sui do Reconcavo, por nao possuirem matas
em suas pr6prias terras e porque o trabalho era penoso e. perigoso para seus pr6prios cativos_sa Entretanto a maioria dos senhores de engenho e lavradores cortava alguma madeira por coma pr6pria, especialmente a "capoeira", mato nascido ap6s a derrubada de mata
virgem. Urn escravo deveria cortar urna cota di:iria de lenha, uma pilha de 20 metros de
altura e 22 de comprimento, unidade equivalente a urn carro cheio ou 725 quilogramas.
Eram necess:irias oito carradas para beneficiar uma tarefa de cana. Portanto, precisava-se
de oito escravos para suprir as necessidades di:irias de urn grande engenho baiano.
Os horarios e condit;;oes de trabalho descritos ate es~e ponto, por mais :irduos que
possam parecer, nao representam a totalidade do trabalho exigido dos cativos dos engenhos. Alem dos servit;;os "normais" de urn dia na plantat;;ao, os escravos eram obrigados
a construir cercas e outras benfeitorias, cavar fossos, preparar mandioca e a outras tarefas
diversas. Esses servit;;os extras, conhecidos como "quinguingu", podiam aurnentar em mais
quatro a oito horas o dia de trabalho.s9 Ademais, em muitas propriedades os cativos po-'
diam cultivar seus pr6prios alimentos, o que lhes dava certa independencia, mas tambem
lhes tomava todo o tempo livre de que podiam dispor. 0 escravo ou escrava que curnprisse sua cota de cana cortada podia, entao, passar o resto do dia em sua pr6prla rot;;a. No
Engenho Sergipe, cada urn recebia urn machado, uma picareta e uma enxada, devidamente
marcados com o simbolo do Colegio de Santo Antao, e tomava-se responsavel pelas ferramentas recebidas. Finalmente, na epoca da safra, quando a moenda· entrava em funcionamento, os cativos eram divididos para trabalhar em turnos na fabrica do engenho a noite,
alem de cumprirem suas tarefas no canavial durante o dia. Em geral havia dois turnos de
seis a oito horas. 0 efeito de tal rotina de trabalho era extenuante e, corislderando-se o
tipo de maquinas da casa do engenho e das caldeiras; tam bern perigoso. Do ponto de vista
dos senhores de engenho, era o nfvel 6timo de aproveitamento da mao-de-obra.
Os propriet::irios, com efeito, atentavam muito para a produt;;ao dos escravos de campo nos v::irios servit;;os a eles atribufdos. Estimava-se que urn cativo podia plantar cinco carradas de cana. Para as duras obras de desmatamento, a capacidade di:iria de traba]ho de
urn escravo era frxada em 6,6 metros quadrad6s.6o A cimara de Santo Amaro em 1753 ~
culou que seriam necess:irios trinta escravos para mondar urna tarefa em urn dia, e vinte
fouces (ou seja, quarenta escravos) para cortar uma tarefa de cana di::iria. 61 Como ojornal
de urn escravo "de enxada" alugado era fixado em 120 reis, o "custo" total da produt;;ao
de uma tarefa de cana para entrega ao engenho era:
Plantio
Mondadura, 3 x 30 escravos x 120 reis
Corte, 40 escravos x 120 reis
Transporte, 30 escravos x 200 reis
Total
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Tais caJculos eram, de certa forma, apenas hipoteticos, pois os escravos nao eram
alugados ou pagos, mas comprados. Uma vez adquirido o cativo, o dono tinha de pagar
por sua manuten.;ao e controle.
A labuta no canavial era acompanhada pelo uso da for.;a, e o feitor e seu a.;oite eram
parte i~tegrante do processo de trabalho. Isso acontecia tanto nas propriedades seculares
quanto nas eclesiisticas. Urn jesuita no Engenho Santana queixou-se de que, para dirigir uma
propriedade escravista, palavras nao bastavam, pes eram necess:irios, e ele andava "de continuo como diabo na boca eo pau nas costas dos pobres". 62 joseph Israel da Costa, que
viveu na Bahia, afirmou que a chibata era usada para for.;ar os escravos e mante-los atemorizados, pols os brancos eram minoria e sem esse terror premeditado urn branco sozinho em
urn canavial nao conseguiria controlar os trinta a quarenta escravos trabalhando sob suas
ordens. 63 Embora mesmo os eclesiasticos que criticavam o tratamento dado aos cativos no
Brasil acreditassem que a puni.;lio corporal fosse necessaria, eles, e muitos observadores estrangeiros, comentaram sobre os pessimos tratos inflingidos aos escravos dos· engenhos. Eles
trabalhavam desde a madrugada ate a noite, ficavam expostos ao sole a chuva, mal-vestidos
e mal-abrigados, e eram pessirnamente alirnentados. 0 trabalho de campo era brutal. 0 protagonista do tratado moral cuja a.;ao se passa na Bahia, escrito por Nuno Marques Pereira
e publicado em 1720, comenta que os camponeses em Portugal tratavam melhor os seus
bois que os senhores de engenho aos seus escravos, os quais, no Brasil, nao s6 eram obrigados a "trabalhar de dia, se nao ainda de noite, rotos, nus e sem sustento". 64
0 trabalho na fabrica do engenho era uma combina.;ao de tarefas espc;ciali.;das e
semi-especializadas, executadas sob constante supervisao de homens livres ou mesmo de
escravos. Na moenda empregavam-se sete a oito cativos. Varias fun.;oes eram, muitas vezes, mas nao invariavelmente, desempenhadas por mulheres. Duas ou quatro escravas eram
usadas para passar a cana pelos tambores externos. Do !ado oposto, outra cativa passava
a cana de volta pelo outro tambor. Se fossem quatro cativas, trabalhavam aos pares nos
dois tambores. Adicionalmente, segundo Antonil, mais tres escravas eram empregadas para
trazer as canas para as que as passavam pelos tambores ("moedeiras"); e outras duas para
levar para fora o baga.;o da cana moida, que servia de alirnento ao gado ou era jogado fora.
Uma mulher cuidava das candeias de 6leo de peixe ou baleia, e outra (chamada "calumba")
mantinha limpos os recipientes para o caldo da cana e derramava agua sobre as engrenagens da moenda para reduzir o atrito. Finalmente, havla uma escrava "guindadeira" para
remover o caldo da cana e guind:i-Jo• il casa das caldeiras. Como em outras partes do engenho, na moenda os cativos trabalhavam em turnos, em geral dois durante as dezoito a vinte
horas do dia de trabalho. Supervlsionava-os durante o dia o feitor da moenda e a noite o
subordinado deste, o "guarda", que no seculo XVIII era muitas vezes escravo.
0 trabalho nos tambores, apesar de repetitivo, demandava alguma habilidade e muita aten.;iio. A cana preclsava ser passada na velocldade e em quanti dade certas, caso contrario os tambores poderiam quebrar-se ou a cana nao ser prensada com perfei.;ao. Outrossim, havia a possibilidade de urn "acidente de trabalho". A for.;a de prensagem da moenda
era tremenda. 65 Uma escrava inexperiente, ou que se tornasse desatenta por haver trabalhado demais ou se embriagado com a garapa distribuida aos cativos durante a saCra, podia
facilmente ter a mao esmagada pelos tambores, junto com a cana. Se tal acontecesse em
urn moenda de grande porte, o corpo inteiro poderia seguir-se ao brat;o. Foi esse o caso
ocorrido com uma jovem mulata no Engenho Musurepe, em Pernambuco, que foi apanhada e "moendo-a como a mesma cana ".66 Era preciso tomar precaut;6es. Em moendas
movidas por fort;a hidraulica, deixava-se sempre a mao uma t:ibua para desviar a agua
da roda. Alem disso, quase todos os observadores que escreveram pormenorizadamente sobre os engenhos brasileiros notaram que urn pe-de-cabra e uma machadinha eram
mantidas pr6ximos a moenda para, no caso de urn escravo ser apanhado pelos tambores,

estes serem separados e a mao ou brat;o amputado, salvando-se a maquina de maiores
estragos.
Escravas com apenas urn brat;o eram uma visao tristemente corriqueira. No Engenho
Santana, na decada de 1730, uma delas era Marcelina que, tendo perdido urn bra.;o na moenda,:continuou a trabalhar como calumba. 67 0 viajante frances Tollenare descreveu o caso ·
parjticularmente comovente de uma bela jovem de nome Teresa, que forarainha em Cabinda.icaida em desgrat;a, fora vendida como escrava e no Engenho Sibir6, em Pernambuco,
foi colocada para trabalhar na moenda quando as moedeiras adoeceram. Inexperieme,
teve uma das maos apanhada, quando tentou libertar-se, a outra mao tambem foi esmagada. Amputaram-lhe os dois bra.;os. 68 As moendas movidas por bois ao que parece eram
as mais seguras, pois funcionavam lentamente e os bois podiam ser parados com facilidade. 0 perigo das movidas por cavalos era que, devido aos gritos do escravo acidentado,
os animals corressem mais rapido. As moendas movidas a agua, por sua velocidade e tamanho, eram as mais perigosas para os trabalhadores.
As cenas presenciadas na casa das caldeiras .e nas fornalhas imprimiram a imagem caracteristica do trabalho dos engenhos na mente dos observadores da era pre-industrial. 0
estrepito das fornalhas a arder sob as caldeiras borbulhantes que lant;avam calor e vapores
em profusao lembrou a muitcis a visao do inferno. Para Antoni!, natural da ItaJia, o cenario
era como o dos vulc6es Etna e Vesuvio, mas para o padre Vieira parecia-se multo mais com
o reino de Satanas. Muito embora a descri.;ao do trabalho em urn engenho feita pelo padre
Vieira tenha sido citada por muitos, sua ret6rica e digna de repetit;ao:

~

E verdadeiramente quem vir na escuriclade cia noite aquelas fornalhas tremendas perpetuamente ardentes: as labaredas que estao saindo a borbotoes de cada uma pelas duas bocas ou ventas,
por onde respiram o incendio; os etfopes, ou dclopes banbados em suor tao negros robustos
que subministram a grossa e dura materia ao fogo, e os fon;ados com que o revolvern e atic;;am;
as caldeiras ou lagos ferventes com os cachoes sernpre batidos e rebatidos, j~ vomitando espumas, exalando nuvens de vapores mais de calor, que de fumo o rufdo das [ ... ) rodas, das Gadeias, cia gente tocla cia cor cla'mesma noite, trabalhando vivameme, e gemendo tudo ao mesmo
tempo sem momento de treguas, nem de descanso: quem vir em fun tocla m~quina e aparato
confuso e estrondoso claquela babilonia, nao podera duvidar aincla que tenha visto Etnas eVesuvios, que e uma semelhanc;;a de infemo.69

~-

}··

(")Segundo Antonll, o Clldo era gulndado em Clldelraes, "com roda, eixo e correntes." (N .. T.)

0 fato de que boa parte dessa faina acontecia a noite tornava a irnagem ainda mais forrnid:ivel aos olhos dos que assistiam as !ides do engenho e dos que nele trabalhavam. De muitas
formas, era aquilo urn prclmbulo do futuro industrial, e abalou os que puderam vislumbrar o que estava por vir.
Eram sobretudo as fornalhas e as caldeiras ferventes os responsaveis pela irnagem do
inferno. Em geral, cada fornalha era alimentada por urn escravo, o "metedor", embora Santos
Vilhena, em fms do seculo XVIII, dissesse serem as vezes usados menos cativos. 70 0 servit;O ali era duro, perigoso e desagrad:ivel. 0 calor das chamas, aliado a umidade e ao calor
do verao baiano, era esgotante. Os cativos alirnentavam as fornalhas conforme as instru.;oes dos caldeireiros, que gritavam ordens por mais ou ·menos calor. 0 risco de cair nas
chamas estava sempre presente, apes:if de em muitos engenhos a boca ctas fornalhas ser
construida de modo a irnpedir que tal bcorresse. Aparentemente nessa fun.;ao apenas homens eram usados. Embora apare.;am em invent:irios alguns cativos arrolados com essa ocupa.;iio, isso nao era comum. 71 Os que sofriam de bouba eram escalados para as fornalhas
na esperant;a de que o calor os fizesse expelir a doen.;a pelo suor. Na verdade, Antonil afirmou que a fornalha era local para punit;6es. Cativos fuj6es ou recalcitrantes eram acorrentados e mandados para Ia, a fim de quebrar-lhes a resistencia. Nem sempre esse metodo
produziu os resultados almejados. Em 1626, o feitor do Engenho Santana capturou urn fugitivo e postou-o na fornalha para subjuga-lo a disciplina do engenho. 0 escravo suicidouse, atirando-se as chamas. n
Enquanto o trabalho nas fornalhas nao parece ter sido considerado uma ocupat;ao
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especializada, achava-se que os cativos que trabalhavam nas caldeiras e tachas possuiam
conhecimentos ou habilidades especiais. Os inventirios distinguiam entre caldeireiros e tacheiros, e as duas ocupa~;oes aparentemente nao eram consideradas intercambi:iveis. De
fato, as vezes aparecem designa~;oes ainda mais especfficas dessas fun~;oes. Por exemplo,
caldejreiro de melar, referindo-se a segunda caldeira da serie normal, e mencionado em
v:irios invent:irios e indica especializa~;ao adicional entre os cativos que lidavam na casa
das caldeiras. Em urn grande engenho real como o Sergipe do Conde, havia quatro caldeireiros e dois tacheiros em cada turno. Tambem nesse caso o trabalho era defmido em termos de tarefa ou cota. Cada caldeireiro devia purificar tres caldeiras de liquido. A ultima
delas era denominada "de entrega", porque era entregue semicompleta ao cativo do turno
seguinte. Durante o dia de trabalho, a equipe de caldeireiros revezava-se em turnos de aproximadamente tres a quatro horas nas caldeiras borbulhantes. Tambem os tacheiros trabalhavam por tarefa. Sua cota era encher quatro ou cinco fOrmas. Finalmente, na casa das
caldeiras, uma escrava; a "calcanha", era responsive! por manter as candeias acesas e retirar as escumas e coloca-las de volta na primeira caldeira para serem novamente cozidas.7 3
Os cativos empregados na casa das caldeiras eram em geral mulatos ou crioulos, que
podiam ser ensinados desde bern novos para sua ocupa~;ao. Tanto os comentirios de Antoni! quanto os invent:irios de engenhos indicam o uso de escravos nascidos no Brasil nessas
fun~oes. 0 conhecimento e a experiencia necess:irios para manter a temperatura adequada
em cada caldeira, saber quando acrescentar cal, cinza ou :igua, e como escumar o caldo
eram adquiridos exclusivamente pela experiencia. Embora houvesse urn feitor na casa das
caldeiras (como visto na Figura 15), o mestre de a~;ucar durante o dia eo banqueiro a noite,
dava-se muito valor aos caldeireiros que soubessem tomar decisoes. Essa era uma fun~;ao
em que tanto escravos quanto homens livres podiam ser empregados. No Engenho Sergipe, durante o seculo XVJI, normalmente contratou-se urn caldeireiro livre por urn sal:irio
consider::ivel. No engenho de Antonio de Sa D6ria, na ilha de Itaparica, havia uma escrava
Guine e urn homem livre trabalhando como caldeireiros de melar.74 Em uma a~;ao judi.cial pela tutela de urn menino mulato, em 1804, urn residente do Engenho Nazare alegou
que criara o rapaz, ensinara-o a ler e a escrever e a exercer o oficio de caldeireiro.75 Nao
obstante o fato de os homens empregados na casa das caldeiras terem sido uma especie
de elite entre os trabalhadores, seu servi~;o tambem era desagrad::ivel e as vezes perigoso.
Antoni! afirmou ter visto cativos designados para as caldeiras como castigo, trabalhando
acorrentados; ocasionalmente podiam acontecer aci<:lentes tambem nesse local.
Os servi~;os da casa de purgar e os relativos a separa~;ao e embalagem do a¢car eram
urn tanto mais !eves e menos desagrad::iveis ou arriscados que os de outras etapas da manu-

~-

Figura 16. Do Brasil a Portugal. Actma: escravos em

urn engenho brasileiro acondicionam a<;(icar em grandes calxas. Embatxo: nesta lmagem de uma pra~a ribeirinha em Usboa no seculo xvn, veem-se, em segundo
plano, caixas de a<;(icar sendo pesadas e vistoriadas.
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Figura 15. Processo de fabrico do ;u;Uc:.1r: um mestre de a~Ucar tlirigc o cozimento e a rem~ao de escumas do caldo
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fatura do a.,;ucar. 0 transporte das f6rmas que entravam e saiam era geralmente feito por
homens, mas muitas das tarefas dessa etapa eram realizadas por mulheres. Segundo o relata de Antonil, no Engenho Sergipe havia quatro purgadeiras, que aplicavam o barro as fOrmas de a.,;ucar para dar inicio ao processo de purgar. Uma das ocupa.,;oes mais incomodas
era a do preparo do barro, tarefa atribufda a urn escravo desafortunado. Nos balcoes de
mascavar e secar, cerca de dez mulheres trabalhavam sob a dire.,;ao de duas escravas conhecedoras e experientes chamadas "maes de balcao". As caixas eram montadas conforme
as instru.,;oes de urn "caixeiro", e entao o a.,;ucar era solidamente acondicionado por grupos de homens e mulheres que o pilavam nas caixas, como pode ser visto ria Figura 16
(topo). Muitas dessas tarefas eram executadas por trabalhadores do campo que, durante
a safra, cumpriam tambem urn turno na f:'ibrica.
A cada etapa do processo de fabrico do a.,;ucar, havia supervisores e feitores para conduzir as opera.,;oes da moenda, da casa das caldeiras e dade purgar. Tanto livres como escravos exerciam essas fun.,;oes e, como veremos no Capitulo 12, acabou por ocorrer urn
amplo debate ~cerca da economia e eficiencia relativas de livres e escravos nessas ocupa.,;oes. Nos canaviais, os escravos de cada campo trabalhavam sob a supervisao de urn feitor,
muitas vezes escravo ou homem de cor livre. Na moenda, o feitor da moenda cuidava da
moagem da cana e era respons:'ivel por garantir que a cana fosse prensada adequadamente
e que a m:'iquina fosse parada em caso de acidente. Na _epoca em que Antonil visito.u o Engenho ·sergipe, o feitor era aparentemente urn homem livre, mas nem sempre isso acontecia. No Engenho Barbado, na par6quia de Passe, em 1769, dois escravos, urn pardo e urn
mulato, revezavam-se nessa fun.,;ao, urn trabalhando de dia e outro a noite. 76 Na casa das
caldeiras, o mestre de ar,;Ucar dirigia as opera.,;oes, assegurando-se de que a capacidade de
cada caldeira era utilizada, supervisionando o processo de escumar o caldo e conduzindo
em geral as tarefas. Essas eram consideradas as mais importantes da manufatura do a.,;ucar,
e os me5tres de a.,;ucar, quando homens livres, eram os empregados mais bern pagos depais do administrador, caso o engenho possufsse urn. 0 mestre de ar,;Ucar tinha urn asslstente que o substitufa a noite, o "banqueiro", que realizava essencialmente o mesmo servi.,;o e que, por sua vez, era auxiliado pelo·"soto-banqueiro", geralmente urn escravo. 0 sotobanqueiro que fosse cativo normalmente recebia algum pagamento como estimulo para
trabalhar beni.
Nas derradeiras fases do processo de fabrico do a.,;ucar, o trabalho era dirigido pelo
"purgador" eo "caixeiro". 0 purgador controlava o processo de purgar e supervisionava
as purgadeir:is. Tamb6m era sua responsabilidade coletar o melado e decidir entre mand:'iJo de volta a casa das caldeir:is para a feitura de a.,;ucar batido ou guard:'i-lo para fabricar.
aguardente, se o engenho possufsse alambique. 0 caixeiro nao s6 supervisionava o acondicionamento do ar,;Ucar, mas tambem era respons:'ivel por manter urn registro da produ.,;ao,
dividindo-a entre os Javradores e o engenho e deduzindo o dfzimo. Dizia-se que os engenhos funcionavam 'melhor quando o mestre de a.,;ucar e o caixeiro nao se davam bern urn ·
como outro·, pois assim vigiavam-se mutuamente.
Obviamente o sucesso das opera.,;oes do engenho dependia da qualidade e da pericia
dos supervisores e especialistas. Urn born mestre de a.,;ucar ou purgador podia melhorar
muito o rendimento e a qualidade do ar,;Ucar feito de cana de rna qualidade, ao passo que
urn trabalho mal feito podia arruinar uma boa colheita. 0 problema da mao-de-obra para
ocupar cargos de supervisao foi explicitado pelo padre Pedro Teixeira, que assumiu a administra.,;ao do Engenho Santana em 1731. Ele queixou'se de que o mestre de a.,;ucar estava muito velho e rtao possufa muita perfcia, mas era mantido por nao existirem substitutos
e, mesmo se urn outro pudesse ser persuadido air para Ilheus, custaria urn sal:'iri9 de 100
mil-reis. Nao havia banqueiro para rende-lo durante a noite, e os outros "oficiais'' eram
cativos que "tudo fazem :como quem o faz o diabo". 77 Nao havia, de fato, fun.,;ao que nao
pudesse ser exercida por escravos, e a tendencia ao Iongo do tempo foi seu uso crescente
em ocupa.,;oes de supervisao e nas especializadas. Quando Jeronimo Rodrigues de Castro .
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vendeu o Engenho Cruz das Torres em 1715, a venda incluiu escravos que serviam como
b:inqueiro, purgador e caixeiro. 78 0 padre Francisco Ribeiro, queixando-se das despesas
do Engenho Sergipe, afrrmou em 1660 que escravos crioulos e mulatos poderiam substituir os trabalhadores livres assalariados da propriedade com grande econornia, e informou
que isso fol exatamente o que fizera Francisco Gil, propriet:'irio de urn engenho vizinho. ·
Gil passara a pagar apenas tres homens livres, sendo todo o restante do trabalho realizado
por seus pr6prlos escravos, ao passo que o Engenho Sergipe empregava quinze ou dezesseis homens livres.79 As sugestoes do padre Ribeiro foram por fim adotadas no Engenho
Sergipe e em muitas outras propriedades. Com o surgimento da adrninistra.,;ao cientffica
em fins do seculo XVIII, porem, os senhores de engenho brasileiros passaram a atribuir seus
insucessos a "rudeza" dos supervisores e artesoes cativos que eles pr6prios haviam criado.

FOR9A DE TRABALHO: TAMANHO E ORGANIZA9AO

0 nlimero de escravos necessaria para se operar urn engenho variava consideravelmente conforme o tamanho e o tipo da moenda e a quantidade de trabalhadores livres em- I
pregados. Os dados fornecidos por Antonil sao urn tanto confusos, pois o Engenho Sergi-/
pe mantinha dois ternos de caldeiras funcionando simultaneamente para comportar o vo-(
lume do caldo, e tambem porque Antonil nem sempre foi clara com respeito a divisao dos'.
turnos. Nao obstante, a partir de seus coment:'irios, podemos calcular que urn turno demandava no minima sete a oito cativos na casa da moenda para trazer a cana, pass:'i-la pelos
tambores, Jevar embora o baga.,;o, cuidar das candeias e da roda d':'igua e Jevar o caldo as
caldeiras; quatro a seis escravos para alimentar as fornalhas; quatro caldeireiros, quatro tacheiros e duas mulheres para cuidar das candeias e transportar as escurnas; na casa de purgar, quatro purgadeiras, dois homens para carregar as formas e urn para preparar o barro;
e, fmalmente, cerca de doze escravos nas atividades de acondicionamento. Portanto, s6
para os processos de moagem e cozimento eram necess:'irios aproximadamente vinte a 25
TABELA 11
Organiza¢o da miio-de-obra em um engenbo baiano

(Proprietirlo: senhor do engenho;
Adminlstrador geral: feltor-mor)
Hlerarqula da
mli.o-de-obra

Supervlsores

..

Processo produtivo
Campo

Casa do engenho

Casa das
caldeiras

Feitores

Feitor da moenda
-dia
Feitor da moenda
ou guarda-noite

Mestre de

da fazenda

Espedallzados Carreiros
Barqueiros

Moedoras

a~ucar

Casa de purgar

Encaixotamento

Purgador

Caixeiro

Banqueiro

Soto-banqueiro
Purgadeiras
Caldeireiros
(caldelreiro de
melar, caldeireiro

Maes de balcao

de escumas,

escumeiro)
Tacheiros

Arrais

~-

Semi-especia- De enxada
lizados ou sem
especializa<;ao Boieiro

Calumba
Tangedor
Gulndadeira
Carregadores de

Metedores
de Ienha
Calcanha

ba~o
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de barro
Carregadores

......

I

li
I!

'cativos em cada turno. 80 Adicionalmente, escravos as vezes tambem ocupavam fuw;:oes de
supervisao. Nos engenhos maiores, com fort;a escrava de mais de cern adultos, eram possfveis trts turnos, e alguns aparentemente permitiam que urn turno tivesse folga noite sim,
noite nao. Engenhos menores nao possufam mao-de-obra suficiente para permitir tal coisa.
Embora existissem alguns engenhos que operassem com menos de quarenta escravos, na
Bahia a maioria deles possufa entre sessenta e oitenta," numero esse que podemos supor
como sendo o mfnimo necessario para o funcionamento eficaz. 81
A estrutura da massa escrava dos engenhos variava consideravelmente conforme o
tamanho da propriedade, a habilidade dos senhores e, provavelmente, as aptidoes dos pr6prios cativos, embora este ultimo elemento seja dificil de ser avaliado, em virtude das restrit;oes impostas pelo pr6prio escravismo. A Tabela II procura fornecer urn perfil esquematico da fort;a de trabalho de urn engenho. Cerca de oitenta ocupat;oes ou especializac;;oes diferentes foram arroladas para I900 escrav()s da zona rural em inventarios de cinqiienta engenhos e lavouras de cana, cobrindo o perfodo de I713 a I826. 82 Em aproximadamente 3% dos casos examinados, os cativos foram arrolados com mais de uma ocupat;ao. Tomando-se a amostra completa de mais de I400 escravos empregados em engenhos, (: possfvel fazer algumas observat;oes gerais sobre a distribuit;ao relativa das tarefas
nessas propriedades.
Os trabalhadores "de enxada" eram sempre a maioria e perfaziam mais da metade
do total de cativos arrolados com ocupat;ao. Se considerarmos que, dos listados sem ocupat;ao, talvez metade fosse de indivfduos jovens ou velhos demais para trabalhar, entao
o restante pertenceria mais provavelmente a categoria dos trabalhadores de enxada, e portanto a produt;ao dessa categoria seria em torno de dois terc;;os do total da escravaria. Essa
distribuit;ao e corroborada, em certa medida, por uma an:ilise dos indivfduos saudaveis do
sexo masculino na faixa etaria de catorze a 45 anos (ver 'Tabela I2). A picimide ocupacional
referente ao sexo feminino m()stra-se mais truncada e menos diversificada. Quase urn quarto das escravas arroladas com ocupat;oes erani servidoras domesticas, como cozinheiras,
rendeiras, costureiras ou outras func;;oes afms, ao passo que nenhuma foi listada em atividades de supervisao, artesanais ou de transporte.
A Tabela I2 tambem indica que a !dade tinha papel importante na distribuit;ao das
ocupat;oes. A discrepmcia entre o numero total de escravos arrolados em urn grupo ocupacional e o numero de homens e mulheres na faixa etaria de I4-45 anos encontrados naquele grupo explica-se, em grande medida, pela !dade. As maiores taxas de diferent;a sao
encontradas nas categorias das funt;oes de supervisao e relativas ao beneficiamento da cana, nas quais !dade e experiencia devem ter sido fai:ores importantes. As menores taxas de
diferent;a estao nas categorias dos esctavos de enxada e nos que trabalhavam com o transporte em que se valorizavam com certeza a forc;;a e a juventude.
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Embora a historiografia tenha dedicado mais atent;ao aos escravos domesticos, aos
artesoes e aos poucos supervisores e feitores, esses grupos perfaziam menos de urn quinto
da escravaria dos engenhos. 0 valor relativo desses cativos era alto em comparat;ao c.om
os trabalhadores de enxada. Os escravos especializados que trabalhavam·na f::ibrica do engenho compunham apenas cerca de IO% do total, mas tambem eram :iltamente valoriza~
dos e equiparavam-se com os escravos domesticos em termos de seu pret;o medib. Tambern valiosos eram os barqueiros, canoeiros e carreiros, sendo seu pret;o medio nos inventarios equivalentes ao dos artesoes. Os que trabalhavam nos canaviais eram arrolados sob
diversas denominat;oes (de enxada, de machado, de ro~a, de campo, de lavoura etc.). Eram
o elemento essencial da produt;ao e perfaziam tres quintos ou do is terc;;os da fort;a de trabalho dos engenhos. 0 mundo do at;ucar era verdadeiramente o mundo dos que trabalhaj
vam nos canaviais.
Finalmente, a origem e a cor influenciavam a colocat;ao dos cativos na escala ocupacional. Os mulatos eram favorecidos com oportunidades de adquirir especializat;oes ou assumir funt;6es na casa-grande. Em bora constitufssem apenas cerca de 6% da populat;ao es-.
crava dos engenhos no seculo xvm, os mulatos ocupavam mais de 20% das funt;oes de
supervisao, artesanais e domesticas. Os crioulos apresentavam essencialmente a mesma distribuit;ao ocupacional que os africanos, com uma pequena vantagem na execut;ao de servit;os domesticos (ver Tabela I3). Essas evidencias quantitativas confirmam a ideia da situat;ao vantajosa dos mulatos, presente nos trabalhos dos observadores do regime dos engenhos.

REQUISITOS DE TRABALHO E 0 IJEGIME ESCRA VISTA

12

Estrutura e valores medias da escravarla em engenbos balanos
Grupo
ocupacional

Supervisao
Artesaos
Dom~sticos

Fabrica
Transporte
Campo
Nao registrados

Homens saudiveis
entre 14-45 anos
N~

%

3
26
8
43
61
234
(44)

0,8
6,9
2,1.
11,4
16,3
62,4

Valor

m~dio"

250
194
180
165
177
ISO

N~

%

0
0
32
14
0
84
(52)

0
0
24,6
10,7
0
64,6

Valor

(a) Valores medias expressos em mil-reis.

......

Todos os escravosb

Mulhetes saudiveis
entre 14-45 anos

(b) "Todos os escravos" inclui crian<;as e os arrolados como "velbos".

m~dio"

N~

10
60
132
119

128

96
140
100
469
(582)

%

1,1
6,9
10,9
16,0
11,4
53,6

Valor

!·

Nao e de admirar que os contempormeos se referissem aos engenhos comofabricas,
pois essas propriedades eram, em muitos aspectos, precursoras das industrias modernas
em termos de sua organizat;ao. Com as possfveis excet;oes da rninerac;;ao e da construs;ao
naval, nenhuma outra atividade do seculo XVI elaborou urn processo tao complexo atfaves da integrat;ao de tecnologia, administrat;ao e mao-de-obra sob condic;;oes marcadamente semelhantes a moderna linha de montagem. 0 fato de esse processo complexo, que requeria consideravel especializat;ao em varios aspectos, ter dependido da mao-de-obra escrava, a qual, segundo Marx e outros observadores, era inerentemente antitetica a organi- ·
zac;;ao industrial e a tecnologia avanc;;ada, cta origem a uma serie de questoes que merecem
ser discutidas.s3
Examinemos, primeiramente, a natureza da organizat;ao da mao-de-obra nos engenhos em termos mais gerais. Tanto nos aspectos agrfcolas quanto nos industriais da manufatura do at;ucar, houve uma divisao do trabalho segundo o sexo relativamente nftida. Homens e mulheres foram usados no campo e na fabrica, mas houve uma separat;ao das funt;6es por sexo. Trabalhos de campo mais pesados - cavar, desmatar, cortar lenha - eram
feitos por homens; as mulheres trabalhavam ao lado destes na mondadura e no corte da cana.
Minha descric;;ao anterior sobre o trabalho nos engenhos, assim como as dos outros,
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Estrutura ocupaclonal segundo local de nascimento ou cor em engenbos kanos no seculo XVlll

205
153
121
125
157
129

Ocupa<;ao

%

N

Supervisao
Anesaos

..

Dom~ticos

Fabrica
Transporte
Campo

Totals

Crioulos
N

Africanos

2
IS

33
76
58
569
753

(3)
(1,9)
(4,4)
(10,1)
(7,7)
(75,6)

5
15
36
49
25
374
504

Fonte: Conjunto de dados A, Escravos de inventirios.
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137

Mulatos
N

%

(1,0)
(3,0)
(7,1)
(9,7)

3
12
13

\s,O)

4
41
74

(4,1)
(16,2)
(17,6)
(1,3)
(5,4)
(55,4)

%

(74,2)
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baseou-se fundamentalmente no relato de Antonil. Devemos ter em mente que Antonil descreveu as condir;oes que encontrou no Engenho Sergipe e que, embora procurasse delinear urn quadro mais amplo, o que viu nao foi necessariamente a situar;ao em todos os
engenhos. Nao obstante, a comparar;ao de seu relato com invent:irios de engenhos permitenos vislumbrar a organizat,;ao da mao-de-obra segundo o sexo. Na casa do engenho, a maioria
das funr;oes era realizada por mulheres. Raramente apareceram homens arrolados como
moedores. Meninos dirigiam os bois ou cavalos que impulsionavam a moenda. As tarefas
de moagem, transporte do bagar;o e os trabalhos associados a moenda er:lm geralmente
atribuidos a mulheres; isso nao ocorreria com os servir;os da casa das caldeiras. Trabalhar
nas fomalhas, caldeiras e tachas era exdusivamente para os homens, e as mulheres ali apenas
cabia manter as candeias acesas. Na casa de purgar, as mulheres faziam o delicado trabalho
de aplicar barco as fOrmas eo de mascavar o ar;ucar. E~ oito engenhos baianos em 1739,
apenas mulheres foram arroladas como purgadeiras. 84 :As funr;oes de supervisao na Bahia
eram invariavelmente realizadas por homens. 85 A divisao sexual do trabalho retletia as variar;oes nas necessidades de forr;a e precisao, com os homens designados para as tarefas
que demandavam a primeira dessas exigencias e as mulheres, a segunda. Fica evidente, porem, que as mulheres eram parte essencial da forr;a de trabalho cativa e exerciam ocupar;oes cruciais para o processo. A desproporr;ao entre os sexos na popular;ao trabalhadora
dos engenhos parece resultar das demandas de trabalhadores de enxada ou de problemas
de oferta no t:cifico de escravos, e nao das necessidades das etapas de beneficiamento da cana.
Urn segundo ponto a ser mencionado e que, nos engenhos, os trabalhadores de enxada e os escravos domesticos tambem realizavam tarefas de beneficiamento da cana em
turnos noturnos. Por conseguinte, as costumeiras distinr;oes entre os tees grupos de funr;oes - casa, campo e fabrica - sao urn tanto enganosas. Einbora seja verdadeira que as
ocupar;oes especializadas - caldeireiros, purgadeiras, etc. - nao fossem atribufdas a escravos de enxada, estes (iltimos tambem trabalhavam na fabrica carregando cana ou lenha,
transportando fOrmas e mascavando e encaixotando o ar;ucar. 0 mesmo vale para os cativos domesticos. Em 1736, a camara de Salvador defendeu a opiniao de que mesmo os escravos domesticos dos senhores de engenho deveriam ser isentos de confisco por dividas
porque durante a safra seus servir;os eram necessarios ella e noite e tambem porque "no
tempo das moagens ate os (escravos] de casas se ocupam nos engenhos". 86
Nao foi possivel, ate o presente, saber se os escravos com ocupar;oes especializadas
eram empregados no plantio e na mondadura quando a moenda nao estava em funcionamento. Ao que parece, o esquema temporal de atividades da safra utilizava os cativos diretamente na produr;ao do genero principal por boa parte do ano, usava essa mao-de-obra
durante urn ella de trabalho extremamente Iongo e integrava seus trabalhadores o mais completamente possfvel a todos os aspectos da produt,;ao.87
Como na industria moderna, os trabalhadores no processo do fabrico do ar;Ucar eram
escalados para servir;os espedficos e distintos, alem de serem separados do produto final
de seu trabalho. Esses foram, e claro, exatamente os aspectos do trabalho industrial que
atrairam a ai:enr;ao de Marx. Organizados dessa forma, como salientou Antonio Barros de
Castro, os cativos nao produziam o ar;ucar; apenas o "engenho" o produzia, enquanto cada escravo apenas repetia indefinidamente a mestna tarefa no processo. 88 0 fabrico do ar;Ucar era uma atividade complexa, mas cada parte do processo era simplificada para o traba: ,
lhador individual em uma serie de tarefas distintas. Apenas o mestre de ar;Ucar e o feitormor tinham de acompanhar e organizar todas as etapas do comer;o ao fim. As series de
tarefas necessarias aprodut;ao do ar;Ucar eram executadas indiVidualmente, mas integravam-se
ao pr6prio processo, sendo "sucessivas no tempo e simultineas no espar;o". 89 A utilizar;ao de grande nlimero de trabalhadores em turnos no canavial e na fabrica nivelava as dife- ·
renr;as em habilidades, de modo que o resultado fmal era urn produto do trabalho re~tiva
mente homogeneo ou, como denominou Marx, "trabalho de qualidade social media". 90
Nesse aspecto, o engenho foi o precursor da fabrica moderna.
Ainda assim, nao deixava de haver problemas, pois essa "industrializat;ao" precoce
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teve Iugar com a mao-de-obra escrava. Muitas das tarefas demandavam atenr;ao e cuidado,
e todo o processo podia ser arruinado em muitas etapas por negligencia ou sabotagem.
Ademais, o crescente emprego de cativos como tecnicos ou "artesaos" e supervisores era
algo oposto ao seu uso em urn processo produtivo que os separava do resultado de seu
trabalho. Tal contradir;ao e subjacente a freqiientemente citada incompatibilidade da tecnologia ou da industrializar;ao com o escravismo ..
Como ja vimos, a coar;ao fisica, o ar;oite e as amear;as de castigos piores eram parte
integrante da condur;ao do trabalho no campo, porem Antonil e os demais que comentaram sobre as operar;oes dos engenhos jamais mencionaram feitores usando chicotes no interior da fabrica. Ali esse tipo de coerr;ao fisica teria sido contraproducente; embora os senhores pudessem forr;ar os cativos a curnprir certas tarefas desagradaveis no processo de
beneficiamento, a maioria encontrava meios melhores e mais eficazes de assegurar a execur;ao adequada do servir;o e de prevenir interrupr;oes intencionais na produr;ao.
A atribuir;ao de trabalho por cotas ou tarefas em muitos aspectos da operar;ao do engenho parece ter sido uma forma de estirnulo a produtividade da mao-de-obra. No campo
e na mata, o corte e o plantio da cana e o preparo da lenha realizavam-se com base em
cotas, havendo concordincia em que, completada a parte que !he cabia, o escravo podia
usar o resto do tempo para descansar ou praticar outras atividades, como cuidar de sua
ror;a. Tal sistema servia como incentivo contra a diminuir;ao intencional da produr;ao ou.
a simular;ao de doenr;as para escapar ao trabalho. Na moenda, na casa das caldeiras e na
casa de purgar, tais cotas tambem eram empregadas para definir a rotina de trabalho tantas caldeiras a escurnar, tantas f6rmas a encher, etc.-, mas, na realidade, os turnos de
oito a nove hoi:as eram determinados nao pela velocidade do trabalhador individualmente,
e sim pelo pr6prio processo de fabrico do ar;ucar, o qual dependia da tecnologia empregada e da capacidade do equipamento.91
As moendas movidas por bois realizavam aproximadamente uma rotar;iio por minu-·
to, as movidas por mulas, uma e meia, ao passo que as de forr;a hidraulica podiam executar
de duas a ·quatro ou mais rotar;oes nesse mesmo tempo.92 As caldeiras podiam comportar
apenas urn volume espedfico, talvez duas "pipas" (uma tonelada) a maior delas; portanto,
quando tanto a primeira caldeira quanto o parol do caldo estavam cheios, a moenda parava
de funcionar.93 Loreto Couto indica que no seculo XVIII em Pernambuco extraia-se caldo
em quantidade suficiente para encher as caldeiras em tres horas de.funcionamento da moenda, e que demorava cerca de sete horas para esse caldo ser passado da caldeira do meio
as illtimas f0rmas.94 0 processo, porem, era continuo, e nunca se deixavam vazias as caldeiras enquanto o ella de trabalho nao fosse completado. Para os que dirigiam o processo,
o segredo estava em manter as varias atividades em progresso uniforme e em saber distinguir, pela experiencia, atraves das proporr;oes entre os varios elementos, se qualquer urna
das partes estava andandp devagar ou depressa demais. Nao se regulava o trabalho com
rel6gios. Estes raramente aparecem em inventarios de engenhos e s6 comer;am a ser mencionados em meados do seculo XVIII. 0 Engenho Santana adquiriu seu primeiro rel6gio em
1745, e o engenho dos beneditinos em Camorim, no Rio de Janeiro, s6 comer;ou a usar
urn por volta de 1770.95 Para os cativos, sobretudo, o ritmo do trabalho era determinado
pelo pr6prio processo.
0 ritmo podia ser regulado da forma descrita acima, mas e quanto a qualidade do
trabalho? Esse era urn problema especial na manufatura ar;ucareii:a, pols o processo inteiro
podia facilmente ser arruinado em varios pontos. Por exemplo, bastava espremer suco de
limao em uma caldeira de melado para impedir qualquer cristalizar;ao em ar;ucar. Sabotagem era algo facilimo. Trabalhadores recalcitrantes e coagidos nao eram adequados P:l!a
as tarefas mais especializadas. Os senhores de engenho precisavam encontrar outras formas de extrair a qualidade necessaria para esses servir;os. 0 metodo usado consistia de
incentivos.
Na operar;ao dos engenhos brasileiros e no sistema escravista como urn todo no Bra-
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sil, os incentives positivos tornaram-se uma tecnica comum para obter-se dos cativos ao
menos uma coopera<;ao tempor:iria. Tais incentives podiam assumir formas diversas. Antoni! enfatizou que em v:irias etapas do fabrico do a<;licar, subprodutos Jfquidos e garapa
alc6olica eram distribuidos aos escravos em recompensa pelo servi<;o. A distribui<;ao era
feita metodicamente, com os da casa do engenho recebendo sua parte em certos dias, e
os da casa das caldeiras e das fornalhas, em outros. Tambem os barqueiros e os que procuravam mariscos, e ate o escravo encarregado da desagrad:ivel tarefa de preparar o barro
para purgar as formas recebiam sua parte, "para que todos os que semem o peso do trabalho cheguem tambem a ter o seu pote, que e a medida com que se reparte este seu desejado
nectar e ambrosia".% A bebida tambem podia ser trocada por generos alimentkios com
outros escravos que ri.ao tinham acesso a ela. A importancia dessa distribui<;ao e saliemada
pel~ instru<;ao dada em 1663 por ]oao Fernandes Vieira a seu feitor-mor, ''nao !he falte com
ela ~or nenhum modo".97
Outros incentives para urn born desempenho tambem podiam ser usados, tanto para
escravos quanta para trabalhadores livres. Os mestres de a<;licar e outros tecnicos ou feitores geralmente recebiam sal:irios, mas as vezes tambem lhes era dada uma porcentagem
da produ<;ao.98 Na C::poca da visita de Antoni! ao Engenho Sergipe, o soto-banqueiro era
urn cativo, e seu desempenho era recompensado pelo pagamento na forma de pequenas
quantidades de a<;Uc:ir, que ele presumivelmente podia vender por coma pr6pria. Creio
que incentives semelhantes podem ter sido oferecidos a escravos que serviam em fun<;6es
de supervisao em v:irias propriedades. Com efeito, o uso de incentives monet:irios ou outras gratifica<;oes parece ter sido comum. Os livros de comas do Engenho Sergipe estao
repletos de registros de pequenos pagamentos feitos a escravos por v:irios servi<;os secund:irios. Em 1743, no Engenho Santana, o padre Antonio Fernandes escreveu a seu superior, agradecendo-lhe as veronicas (medalhas religiosas) enviadas para "contentar os escravos para os animar a mais puxarem pelo servi<;o que agora com os novas canaviais nao
falta". 99
Ainda sabre o sistema de incentivos, devemos, por fun, considerar tres outros "privilegios" concedidos a escravos nos engenhos baianos, que favoreceram as opera<;oes dessas propriedades. Primeiramente, o uso de cativos em fun<;6es especializadas e como feitores criava uma imagem de possibilidade de mobilidade social ..Q fato de urn banqueiro,
urn feitor da moenda ou mesmo urn mestre de a<;ucar poder ser uin escravo servia de exemplo a todos os cativos. Tais ocupa<;6es nao requeriam educa<;ao especial, apenas experiencia, habilidade e disposi<;ao para assumir fun<;6es de supervisao. Como os capatazes das
f:ibricas do seculo XIX, esses homens em postos administrativos ou semi-administrativos
compunham partes essenciais da piramide da organiza<;ao da mao-de-obra. 100 A oportunidade de alcan<;ar tais posi<;6es era urn incentivo a coopera<;ao e produtividade dos cativos.
Nao deve nos surpreender o fato de que nero todos os escravos respondessem a tais estimulos, mas tambem nao e de adinirar que alguns o fizessem. Dessa e de outras formas;
o cl:issico modelo da escravidao como trabalho for<;ado revelou-se muito mais flexivel e
adapt:ivel do que alguns de seus interpretes posteriores.
Tambem dentro do comexto dos incentives, o chamado sistema brasileiro de permi- tir aos cativos cultivar seus pr6prios alimemos teve seu papel. Quase todos os que comentaram sabre a escravidao no Brasil observ'aram que em muitas propriedades permitia-se aos
escravos cnltivar suas pr6prias ro<;as e dispor dos produtos como bern entendessem. Em
1663, instru<;6es a urn feitor em Pernambuco fazem men<;ao a ro<;as de escravos, e Charles
Darwin notou-as em urna propriedade do Rio de Janeiro em 1832. 101 Os relatos diferem
quanta ao tempo concedido aos cativos. Antoni! aftrmou que era comum dar-se urn dia
por semana; outros observadores, mais criticos, objetaram ao fato de os escravos trabalharem aos domingos e dias santos. V:irios documentos evidenciam que os cativos apreciavam a "independencia" que tal sistema lhes propiciava. Essa era urna das poucas oportunidades que tinham para adquirir coisas de que necessitavam ou acumular dinheiro que po140
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deria no futuro ser usado para comprar a liberdade para si pr6prios ou para seus filhos.
Alguns autores avemaram constituir-se essa participa<;ao dos escravos na agricultura em pequena escala e em mercados locais uma "brecha camponesa" no sistema escravista. Entretanto, as ro<;as de cativos podem ter tido outro objetivo no sistema de incentivos.1o2 A organiza<;ao do trabalho por cotas e a permissao dada aos escravos de enxada para que usas-·
sem seu tempo livremente ap6s completarem sua parte no servi<;o faziam sentido se o ·serihor de engenho pudesse ficar relativamente seguro de que os cativos dedicariam esse tempo
a trabalho produtivo em suas pr6prias ro<;as. Muito embora os escravos pudessem dispor ·
do produto como quisessem, eies estavam, na verdade, trabalhando para seu pr6prio sustemo. Ademais, saber que os cativos ansiavam por obter a "liberdade" implfcita nessas ro<;as proporcionava aos senhores outra forma de estimulo ao trabalho. Para conseguirem
o tempo extra para suas pr6prias ro<;as, os escravos completavam suas cotas, havendo redu<;ao na simula<;ao de doen<;as para escapar ao trabalho. Quando os escravos do Engenho
Santana, em llheus, apresentavam uma lista de reivindica<;6es em 1789, muitas de suas preocupa<;6es giravam em torno de oportunidades de cultivar e comercializar seus pr6prios produtos. Com efeito, no Engenho Santana era comum os escravos venderem sua produ<;ao
ao engenho, que a comprava a urn pre<;o cerca de urri ter<;o abaixo do de mercado. 103
Havia, finalmente, o incentivo supremo da liberdade por meio da alforria. Como ve- .
remos, isso nao era exatamente uma "miragem", pois as manumiss6es no Brasil eram comuns e podiam ser obtidas nao s6 com born comportamento mas tambem por compra;
a alforria estava, pois, relacionada a capacidade do escravo de acumular capital. Urn cativo
mulato ou crioulo com ocupa<;ao especializada ou experiencia em supervisao no engenho
nao· s6 podia ter esperan<;as de finalmente urn dia tornar-se livre, mas tambem podia ter
reiativa certeza de conseguir emprego ap6s Iiberto. Em urn coment:irio particularmente franco, urn administrador jesuita do Engenl7-o Sergipe relatou em 1623: "os mulatos e crioulos
[... ] ficaram mui volunt:irios e todos com pretensoes de alforria e perdoe os quem lhes levantou o pensamento mas j:i gra<;as a Deus os tenho em born foro" .104 A realidade da manumissao pode ter sido reiativameme insignificante em termos numericos, provavelmenie
ultrapassando raras vezes a 1 % ao ano durante todo o periodo aqui estudado, mas isso foi,
ao que parece, o bastante para produzir o desejado incentivo positivo.
A virtude relativa da coer<;ao e dos incentives positivos originou acirrado debate no
contexto da escravidao norte-americana. 105 Aceitar a presen<;a de incentives positivos em
forma de remunera<;ao nao nega a amea<;a subjacente da for<;a nero necessariamente tranSforma os cativos que a eles respondem em "capitalistas protestantes". Contudo, ignorar
o uso de incentivos positivos significa desprezar urn aspecto essencial da escravidao brasileira que foi, provavelmente, de especial importancia para as atividades mais avan<;adas tecnologicamente da manufatura do a<;licar. 0 costume generalizado no Brasil de permitir aos
escravos formar urn peclilio pr6prio e de garantir a alforria espontaneamente ou por compea deve ter-se prestado a urna fmalidade no seio do escravismo. A escravidao na grande
lavoura brasileira nao foi urn "modelo", e sim urn sistema adapt:ivel e flexivel de organiza<;ao do trabalho. Os senhores de engenho nao eram obtusos nero retr6grados e sabiam muito
bern que urn misto de incentives positivos e negativos podia ser usado para atingir seus
objetivos. A combina<;ao desses elementos podia variac conforme a personalidade do pro'priet:irio, as demandas de rnao-de-obra especffica, os costumes da regiao ou as condi<;6es
de mercado, mas o objetivo de extrair urna quantidade 6tima de trabalho dos cativos geralmente resultava em uma mistura dos dais elementos.
Tambem os cativos usaram a imagina<;ao na tentativa de sobrepujar as restri<;6es do
escravismo e de manipular as combina<;6es de incentives positivos e negativos do modo
mais vantajoso passive!. No Engenho Santana, distante do RecOncavo, havia sempre escassez de pessoas livres para exercer as fun<;6es especializadas, e em geral o mestre de a<;Ucar
era o unico homem branco. Em 1670, todos os outros "oficiais" nas ocupa<;6es especializadas da manufatura a<;ucareira eram escravos negros considerados pelo administrador cot
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Iho dessa sociedade como seu segredo fntimo, fenOmenos que parecem nao ser relacionados podem ser explicados em urn context<> mais amplo. 109 A alforria, por exemplo, pode
possuir significados religioso e social fora do contexto trabalhista, nias sua persistencia e
difusao indicam que tais significados nao conflitaram com o papel da manurnissao no seio
da organiza~ao do trabalho. 0 mesmo pode ser dito sobre as ro~ de escravos, o sistema .
de cotas ou a mobilidade vertical na hierarquia do engenho. A adaptabilidade do escravismo conferiu Iongevidade ao sistema, mas tambem deu aos cativos alguma esperan~a.

mo sendo "piores que escravos das gales". Na decada de 1730, quando esse engenho ficou
sem feitor para vigiar a produ~ao durante a noite, os cativos simplesmente pegaram o que
quiseram. 106 Nessa propriedade, os escravos continuamente for~avam ao m:ix.imo os Iimites da institui~ao escravista e com freqiiencia barganhavam por melhores condi~oes. 0 administrador, num acesso de desespero, escreveu na decada de 1750:
o tempo de servi~o de todos nao chega a cinco horas no dia, em muito menos quando o servi~o

e Ionge: a multidao e o que faz alguma colsa, como o formigueiro semelhan~ que eu !he pro-

.....

ponho: dizem quando os repreendo com o exemplo dos brancos que trabalham bern e dos seus
escravos e alegam que os brancos trabalham e ganharao dinheiro; eles nada; que da mesma sorte os escravos porque seus senhores lhes dao de comer e vestir.[ ...] Deus sabe quanto sofro
por necessidade nao procedendo ao castigo para evitar a fuga dos escravos e as suas repostadas
quando os repreendo com diligencia maior apontando para o ventre dizem da "barriga puxe .
o boi", dando a entender que eu lhes nao dou sustento (... ] meus pecados sao a causa de eu
vir para tal engenho. 107
Evidentemente, os escravos desse engenho, e os de outros, aprenderam que muitas vezes
havia espa~o para manobras no ambito das restrl~oes da escravidao na grande Iavoura.
Os cativos do Engenho Santana sao motivo para urn ultimo comentirio a respeito
dessa situa~ao. Ap6s a expulsao dos jesuftas em 1759, a propriedade foi vendida a urn particular, e em 1789 seu dono era Manoel da Silva Ferreira. Naqu~Ie ano, urn grupo de escravos (alguns dizem ter sido cinqiienta, outros, a maioria dos trezentos residences na propriedade) matou o feitor e fugiu sob a lideran~a de urn "cabra" (mesti~o de mulato e negro)
de nome Greg6rlo Lufs. Provocaram a paralisa~o do engenho por dois anos, porem atacados por expedi~oes militares, foram finalmente kvados a propor urn tratado de paz, estabelecendo as condi~oes sob as quais retornariam a servidao. Silva Ferreira fmgiu aceita-Ias
e prometeu alforriar o Ifder, mas quando os rebeldes retornaram, conseguiu que fossem
presos. Os lfderes foram vendidos no Maranhao, e Greg6rio ·Lufs foi para a prisao. 10
0 tratado proposto fornece-nos uma rara oportunidade de conhecer as aspira~oes
dos cativos e de formar uma imagem de sua percep~ao da vida em urn engenho. A maior
parte das reivindica~oes referia-se a condi~oes de trabalho especfficas e a necessidades mfnimas de conforto material. Procurava-se lirnita~o das tarefa5 desagradaveis, redu~o de
cotas de trabalho e urn numero mfnimo de trabalhadores em deterrninados servi~os. 0 castigo corporal nao era mencionado, e evidenciava-se a rivalidade entre crioulos e africanos.
A preocupa~ao maior dos escravos era ter sua pr6pria terra, cultivar seu pr6prio alimento
e comercializar 0 excedente. Pediam as sextas-feiras OS sabados livres para dedicarem-se
a seus pr6prios afazeres, o direito de plantar arroz e cortar madeir:J, sempre que desejassem
e de serem-Ihes dadas redes e canoas. Demandavam, ademais, que Silva Ferreira construfsse urn barco para carregar sua produ~ao a Salvador e nao precisassem pagar fretes.
Essas exigencias assemelham-se, em muitos aspectos, as de modernas negocia~oes
trabalhistas, mas no contexto do escravismo havia outras que eram profundamente revolucionarias. Queriam escolher seus pr6prios feitores e manter o controle dos equipamentos
do engenho. Tais demandas teriam feito da escravidao uma farsa, daf o desafortunado fun
dado aos rebeldes. Finalmente, nesse documento tao voltado para o trabalho, os fugitivos
nao esqueceram outros aspectos. Exigiram o direito de "brincar, folgar e cantar em todos
os tempos que quisermos sem que nos impe~a e sem que seja preciso licen~a''. Dentro
do contexto da escravidao na grande lavoura, nao e estranho encontrar preocupa~oes com
liberdade cultural associadas a condi~oes especfficas de trabalho.
No complexo relacionamento inerente a produ~ao dos engenhos, tanto proprietirios quanto trabalhadores procuraram realizar seus interesses como melhor puderam, dentro das Iimita~oes das realidades cultural, econOrnica e polftica. Os senhores de engenho
descobriram que a melhor maneira de obter a desejada quantidade equalidade do trabalho
era com urn misto de puni~oes e recompensas; os escravos perceberam que em tal sistema
havia oportunidade para melhorarem sua vic:ia. Se encararmos as rela~oes socials de traba-
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(1) DI!ERR, Noel. Tbe blstory of sugar. Londres,
1950. 2 v., e l.!PPMANrl, Edmund von. Hlst6rla do a¢car. Rio de janeiro, 1942, 2 v., sao as~= hlsi6<W
do a¢c:u. Em AzEvEDo, J~ Ludo de. tpocas de Portugal econ6mtco. 2~ ed. Llsboa, 1947, p. 223-98, wnl>On enconua-se uma excelente hlsl6tia do a¢c:u no lm-

pttlo partUgllb.
(2) VI!IILINilEN, Olarles. The. transfer of colonlal techniques from the MediiCmnean to ihe Atlantlc.ln: Beginnings of modern colonization. Ithaca, N.Y., 1970, p.
18-21. Um SU!Dirio t apresentado em GALLOWAY, j. H.
The Mediterranean Sug:ar InduStry. Geograpb{cal Revfew,
67(2): 1n-94, abr. 19n, panicularmente 6tll pe1a documen~ venezlana.que lncorpon ao II2balho de AsH·
ToR, E. Levantlne sugar Industry ln the 12te middle ages:
a C2Se of technological decline. ln: Udovltcb, A. L., ed.
Tbe Jslamk mlddls east, 700-1900: studies in economic
and SOCial history. Princeton, 1981, p. 91-133.
(3) m aJguma posslbllldade de que o a¢c:u fosse
conbeddo na Mrlc:a setenbional antes d2S conqu1stas :lrabes; partm, com toda a certeza sob os almoriivldas, no
stculo IX, o produto Jll chegara :l ~o. A¢c:u marroqulno culdvado em terras lrrlgad2S fol esporadlcamente
comerclallzado na 1nglaterra e na Fran~ no stculo XVI.
Guerra, 3gl~ palldca e a comped~ da llha da Madeira e do Bii.su acabaram par drar do mercado lnternadonal o produto marroqulno, na dtcada de 1570. Ver
Bl!lmfiD, Paul. Les anciennes sucreries du Mmoc et 1eun
resaux bydraul{ques. Rabat, 1966. 2 v. p. 273-4.
(4) Em PDBuiA, Moacyr Soares. A origem dos eflfndros na moagem da cana, Rio de Janeiro, 1955,
apn:senwn-se sttias d6vld2S quanto :l aflrmadva de Uppmann· e Oeerr de que o trapetto slclllano era, de f:lto, a
prensa c:llfnddca. 0 assunto continua em :ibeno, mas a
~de Soares Pereira de serem os ~res c:llfnddcos uma Ina~ braslleli:iin!lo pOde set acdta :l vista de documenros que lndlcaai scir essa ttcnlc2 .usada D2S

c:amrlas j~ no stculo XVI. Sabre a Sicilia, ver Tlwsa.u,
Carmela. Produzlone e commerdo delle zucchero in Sidl.lli dal xu al XIX stcolo. Economla e Storla, 2: 325-43,
1955. A industria siclllana do a¢car passou pOr dlfirutdades no lnldo do stculo XVI, mas perdurou att a crlse
geral da dtcada de 168o. Ver TRASSa.u, Carmela. S~
rlo duma hlst6tia do a¢c:u slclllano. Do tempo e da blst6rla, 2: 49-78, 1968, e espedalmente RmloRA, Giovanni. Un 'impresa zuccberlera del efnquecento. N~pales, .
1968, que apresenta dados sabre a dtcada de 1580.
(5) A melhor dlscussilo · sabre esse problema
encontra-se em CAsTRo, AntOnio.Barros de. Brasil, 1610:
mudan~ ttcniC2S e conflltos sodals. Pesqulsa e Planejamento EconOmtco, !0(3): 679-712, 1980.
(6) VEIU.INDEN. op. eft., p. 21; W.w.eios-rm<, Immanuel.
Tbe modern world system. Nova York, 1974-78. 2 v. at<!
o presente.v.J, p. 43; RAu,.Virginla e MAcEDO..}orge•Borges
de, eds. 0 a.;Ucar
Madeira nos fins tfo seculo XV. Funchal, 1962, p. 11. Ver wnl>On PlD, Ruth. Entetprlse mid
advenlure. Ithaca, N. Y., 1966. Sobre Valenda ver VIDAL,
jest Perez. La cultura de Ia calla de azlkar en el Levante esponol. Madri, 1973.
{7) LiPPMANN. op. eft., v. n, p. 190-238.
(8) VBRLINDEN, Charles. L 'esclavage dans I'EuroJ}e
m4dierial. Bruges, 1955. 2 v. 0 autor resumlu os pantoS
prlndpals no contexto da ~ lbtrlca em: Medieval sbvery In Europe and colonial slavery In America. ln:
/Jeg{nnfngs of modern colonization [...], p. 33-51. Ver
wn~ BlOCH, Marc. How and why andent slavery came to an end ln: Slavery ana serfdom fn tbe mutdle ages.
Berkeley, 1975, p. 1-32. Um 6tll sumUio t fomeddo tambOn em DAVIS, David B. Tbeproblsm ofslavery fn Western culture. Ithaca, N. Y., 1966.
.
(9) 0 II2balho de VooT, john L. The Lisbon Sbve
House and African trade 1486-1521, paper apresentado
:l Socledade de Hlstotiadores Espanh6ls e Porrugueses em
'\971, fomece esdmadV2S um pauco menores, de~
tos a seteeentos escl2VOS par ana, lndulndo os desembarcados·:em lliboa e Lagos.
(10) LOPES, Edmundo Correia. A escraiJatura: sub-
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sfdtos para a sua hist6ria. Llsbo2, 1944, p. 15-18; VER·
LINDI!N, L 'esclavage [... ), v. 1, p. 626-7. Sobre a es=vldao
no Algarve, ver M.wAI.HA!s, J02qulm Antero Romero. Para o esludo do Algarve econ6mico
skulo XVI. Usboa, 1970, p. 32 passtm. 0 rel2to III2Is completo sobre
a esct:~vldao ponugues:o encon1r2-se em SAUNDERS, A. c.
<!e C. M. II social history of blacll slaves and freedmen
tn Portugall441-1551. C2Dlbridge, 1982.
(11) RAU & MACBDO. op. cit., p. 14; l'mu!uJA (RODRIGUES), Fetn2ndo J251Uins. Alguns elementos para o estudo da hist6rla econ6mica da Madeira. Colmbt2, 1959;
MAURO, Frfdtric. Le Portugal et l'lltlantique au XVIi sti!-

no

cle. P2ris, 196o, p. 184-8. T2Dlbtm de interesse ger:ll e

o tr.lb2lho de MIGUEL, C2rlos Montenegro. Um ddo econOmico - o a¢ar. Das artes e da hist6rla da Madeira, 5(19): 13-15, 1955.
(12) Ver DUNCAN, T. Bentley. Atlantic islands. Chiago, 1972, p. 7-53, p2r2 WD2 boa dlscussiio d2 hlst6ri2
do periodo lnlci21 d2 M2delr2 e des A~ores.
(13) SBRRAo,Joel. Sobre o "lrigo d2s ilh2s" no secwo
xv e XVI. Das artes e t1a hist6ria do Madeira, 1(2):2.0,
1950. !!sse problema lllmbtm e dlscutldo em GRI!I!NFII!LD,
Sidney. M2delt2 2nd the beginnings of New World sugar
C2ne culliV2tlon 2nd pl2ntatlon sl2very: a study In lnstltutlon building. Cm<ws, p. 538-52.l!sse autor lllmbem resume mull2S lnfotm2~0es em P12ntatlons, sugar 2nd sbvery. HRIRH, 6{1): 85-119, 1979.
(14) SBRRAo, Joel. 0 Jnf.mte D. Femmdo e a M2delt2 (1461-1470). Das artes e da hist6rla da Madeira,1(4):
ID-12, 1950.
(15) DUNCAN. op. cit., p. 30..1.
(16) RAu & MACBDO. op. cit., p. 12; MIGUEL, C2rlos
Montenegro. 0 a¢ar e a SU2 lmporWtd2 n2 economl:l
lnsubr. Das artes e da hist6rla da Madeira, 3(15):33-5,
1953.
(17) A arrob2 do 2¢ar n2 M2delr2
equiVlliente
a 28 arratets ate 1504, quando o peso fol padronlzado
em 32 amnels. Todos os n6meros sllo aprcsentados aqul
no "peso novo" de 32 arratets por arrob2. 0 arratel equlvale a o,453 qullogramas.
(18) Um bom swMrio d2 produ~ madelrense E
aprcsentado em MAGAlJIXJ!s GooJNHO, VltorinO. 0s descobrlmentos e a economta mundtal. 2 v. 1963-8. v. n, p.
419-56. 0 dcdfnlo E documentado em SBRRAo, Joel. Rendlmento das alf.lndegas do arqutp&go d2 M2ddra
(1581-1587). Das artes e da hist6rla da Madeira, 1(5):
2-5, 1951; 1(6): 14-8,1951. Essascondus<>essioresumldas em MAURO. op. cit., p. 186-7. Jn<llspenS:ivel p2t2 o esIUdo do sEcuio XVI e PDEniA, Fernando Jasmlns. 0 "¢car madeirensetle 1500a 1537: produ¢o e prefOs. Usbo2, 1969, que retlfla p2t2 valores menores as esllmatlvas de p~ fdl2S por M2go!Mes Godlnho.
(19) Consulta, Con. d2 Fazenda,- 31jul. 1613, JIGS
sec. prov.1472, fs. 284-5. SoUd~ seme.lhante fol fd12 DOV2menle n2 dEC2d2 de 1620. DUNCAN. op. cit., p.
33-5, chama a aten~o p2t2 o fato de que a Trfgua des
Doze Anos (16o9-24) reabriu o com&do de a¢ar bt2sUdro e afastou o desasue d2 M2delra.
(20) RAu & MACBDO. op. cit., p. 13.
(21) Pmw, Damiiio, ed. Libro 2 ~ das saudades" da
terra do Doctor Gaspar Fructuoso. 2 ~ ed. Pono; 1926,
p.ll4. Fructuoso niio e um2 foote Odedlgm p2r2 essa
quesdo. Seu Uvro sobre a M2delt2 fol escrito nos A~
res, e mull2S vezes niio M ex21idiio em assuntos especffi1
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Rau. M2uro e outros autores puseram em dUvida os
n6meros que ele fomece. Fructuoso a6tm2 que no En-

cos.

genho de Esmer:lldo a apadd2de 2nual de producao er2
de 20 mil arrobas, qU2Se o dobra d2 dos maJores engenhos bt2SUelros. Tal produ~o slgnltlC2ri2 que ad:i esCt2VO produzla III2is de
tpneladas de ~(jar, 0 lriplo
do calculado p2t2 o Caribe e o Bt2SU.
(22) GoUVEIA, Hor.ido Bento de. A esct2V21Ut2 na
llha d2 M2delr2 do Om do seculo xv atE meados do XVI.
Dasartesedahist6rladaMaditira, 1:9-10, 1950..1. Sabre o com&do de es=vos d2s canartas, ver lllmbem
Ros, Leopolda Pires. llpuntes para Ia historia econ6mica socii~~ de Valencia durante el siglo XV. Valenda,l969.
(23) RAu & MACBDO. op. cit., p. 25-6. Houve quelxas
sobre os meradores judeus e esuangdros em todo o decotter d2s deadas de 1470 e 1480.
(24) Ibid., p. 35. !!sse sistema de I2Vt2dores lllmbem
et2 pr21iado nos A~ores. Ver GIL, Marla Olimpla d2 Rocha. 0 pono de Pon12 Delgad2 e o comerdo a~oriano
no seculo xvn. Do tempa e da hist6rla da Madeira, 3:
75, 1970.
(25) "Capltubclones que presen12 a! Rey Ia Isla de
Tenerlfe (1513)". Cll2do em i!AroLS, Elias Sett2 & ROSA,
Leopoldo de Ia, eds. Acuerdos del Cabildo de Tenerlfe
(1508-1513). In: Fontes rerum canarlum. La Laguna,
1952, p. 2n.
(26) No merado de Bruxelas, na dead2 de 1540,
preferla-se o a¢ar das Camrtas ao de Sao Tome e ouuas :1reas. Bruxelas
um lmporl2nte enueposto a~ca
rdro nesse perfodo, recebendo =regarnentos d2s ilh2s
a!Hnllcas e do Bt2SU e expor12ndo-os para a Alemanha
e as reglaes lnlllcas. Pode-se saber os p~s rel211vos do
2¢ar por mdo do Impasto sobre o centEsimo pent lnddente sobre as apom~Cies. Ver AROUVES GENERAux ou
ROYAIIMII, C2Dlbre des Compies, n~• 23 357.01, 63, fev.
1543-set. 1545. Devo es12 lnform2~o a meu colega JamdTt2cy.
(27} CAMACHo, GuiUermo & PWz GALDOS. El culllvo
de 1a CJii2 de aztiar y 12 lnduslri2 azu= en Gt20 Can2ri2(151D-1535).11nuarlo de.Bsludtos lltlanticos, 7: 15,
1961. Ver tambEm FABRI!I.IAS, M2rla Luisa. La producd6n
de aztiar en Tenerlfe. Revista de Hfst6rla (Tenerlfe), 18:
455-87, 1952.
(28) Camacho e PErez Galdos eslim2Dl um2 tarefa,
ou produto di:1rto do 1r2balho, no valor de dnco toneladas de e202, com um rendlmento de 6% de a¢ar com
re12~ ao 10!21 d2 e2n2 bene6d2d2. Com um mes de lt2balho de 24 dlas, um engenho produzlrla dur201e os sels
meses de colhd!2 4320 arrobas (de i 1,3 kg), ou 49tone12das. Ver El cultlvo [...), p. 45.
(29) i!AroLS. op. cit., p. b<-x; CAMACHO & PWz GALDOS. op. cit., p. 58; VERIJNOI!N, Charles. Jl2U2ns In the economy of the C2nary Isl2nds at 'ib_e beginning of Spanlsb
colonization. Tbe beginning of modern colonfzal{on.
lthaa, N. Y., 1970, p. 132-57.
(30) CAMACHo & PWz GALDOS. op. cit., p. 15.0.
(31) /bfd. Os esp:mh61s niio s6 esct2viz2V2m os
gumchos em suas llhas nallvas, como t2Dlbem
mmd2V2m-no8 p2r2 a l!spanha. ver Coans, Vincente. La
1r212 de esd2vos dUt2Dte los prlmeros descubrimlentos
(1489-1516).11nuarlo ek.Esludios lltlanticos, 9: 23-50,
1.963.
(32) "CapiiUbdones", p. 282-3.
(33) "CU2demos de l2s Ordenanzas del Megarejo",
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dtado In CAMACHO & P!REZ GAU>OS. op. cit., p. 26. Ver
tambem FERIWIDES-AI!MESTO, Felipe. Tbe Canary Islands
after tbe conquest. Oxford, 1982, p. 84-5.
(34) RAroLS. op. cit., p. 2.
(35) DUNCAN. op. cit., p. 21.
(36) ThNRIIIRO, Ft20clsco. II ilba de Silo Tome. Usboa, 1961, p. 62-3; (}u>.omM>WlQili!S, Antonio de. History
of Portugal. NoV2 York, 1972-4, 2 v. v. 1, p. 374-0; RAu,
VIrginia. 0 a¢car de SiJo Tom4 no segundo quarrel do

trllnsilo p2t2 uabalhar nos engenhos loais. !!sse autor
afirma que o medo de que os eser2vos escapassem para
jun12t-se aos rebeldes fugllivos levou a Cor02 a recomendar WD2 c.onstante rotativldade d2 miio-de-obt2 nos:engenhos.
(44) RYDER, A. F. C. An early Ponuguese uadlng voyage to the Forados RJver .journal of the Historical Society of Nigeria, 1(4), 1959.
(45) TENREIRO. op. cit., p. 66-7.
(46) Carl2 Rfgia (20 out. 1620), Col. cbron. m,p. 31.
(47) ·OUVEIRAMARQUES.op. cit., v. I, p. 375-6. Um impor!2Die tr2balho hlst6rlco contemporineo que documenta essa si1U2~o foi pubUado em AMBROSIO, AntOnia.
M2nuel Rosario Pinto: a SU2 vld2 e a SU2 hlst6ri2 de S. Tome. Stud/a, 30-1: 205-330,1970.
(48) !.oPES. op. cit., p. 66-8; .TENREIRO. op. cit., p. 73;
CAsrEJ.O.IIRANCO, Fem2ndo. Subsidlos para o estudo dos
"mgolares" deS. Tome. Studta, 33: 149-59,1971.
(49) SAUER, C2rl 0. Tbe early Spanish main. Berke-

skulo XVI. Lisbo2, 1971.
(3 7) TI!NREIRO. op. cit., p. 68-9. Ver tambem GAR·
.,....,, Roben. A history of Sao Tome lsl2nd, 1470..1655.
Tese de PhD. Northwestern University, 1971.
(38) A hlst6r12 d2 produ~o ~arelra em Silo Tome e objeto de 10121 conuov&sla enue os historiadores.
Niio exlste WD2 serie preclsa e contlnU2 de d2dos sobre
· a produ~o, ~ por!2nto os autores t~m apresentado estimatlV:Is, b2sead2s com freqiii!nda em observadores contemp<rineos. OUvelr2 Marques (op. cit., v. 1, p. 375) segue os d2dos de M2uro (op. cit., p. 19D-I), fomecendo
os segutntes lnformes sobre a produ~o: dEC2d2 de 1570,
20 mil atrobas; 16o2; 40 mil; 1610, 23 mil. Em !.oPES, Edmundo Correia. II esaavatura. Lisbo2, 1944, os n6meros apresentados s3o de.magnitude multo dlferente: 1529,
5milarrobas; 1554, 150mil; !610, 100mil; 1630,6omU.
FranciscO Tenrdro (op. cit., p. 7o-3) aproxima-se mais de
Correl2 Loi;>es, estimando WD2 produ~ de 300 mil arrobas n2 dEC2d2 de 1590 e :qienas de 6o mil por volta
de 1610.
(39) CAsTELo-BRANco, Fern20do. 0 com&do externo de s. Tome no seculo xvn. Studta, 24: 73-98, ago.
1968, e um re121o revisionlsl2 no qual se demonslr2 que,
embor2 a economla ~clra tenha declln2do, ela niio
.chegou a belrar a~. como aOrmado por Tenrdro
e outros autores.
(40) LoP£S. op. cit., p, 29; nas ~ 38-44, esse autor tambtm publlcou o "RCglmento do negoceo e trato
que foy p2t2 a llha de S2Dl Tome sobre os escr2vos" (8
fev. 1519). Ver !2mbEm MAI.oWJST, M2ti2n. Les debutsdu
systeme des p12ntailoDs d2ns 12 pEriode des gr20des dEcouvertes. IIJrlcana Bulletin, 10: 9-30, 1969.
(41) A foote mals commnente utlllzad2 p2r2 o seculo XVI E FEINANJ)I!S, Valenlim- Nav~ de Llsbo2 i iJha
de sao TomE. In: CoiiJC¢o de notfctas para a bist6rla
das grandes na¢es ultramarinas. Usbo2, 1821, v. 2.
Embor2 Tenrelro (op. cit., p. 66-67) descreV2 a popula~ Uvre ~te llaquela d212 como sendo bt2DC2, IUdo indiC2 que niio et2 esse o C2SO.
(42) RYDD, A- F. C.. Benin and tbe Europeans,
1485-1897. Londres, 1969.
(43) Bssa descrk;3o b<loseia-se en TENREIRO. op cit.,
onde se a6tm2 que o s1stem2 lnstlnildo em Silo Tome
assemelbaV2-se III2Is i servldao que i es=vldiio. Tod2vla, Pr2nclsco Tenrelro et2 um fervoroso defensor d2 mlsIIC2 da mlscl~ einre os ponugueses, por12nto niio
creio que se deva acel!2t lncondldonalmente suas condiiSOes nes12 questiio. Ademals, o problema servidiio versus esci2VIdao persistlu em Sao Tome ate o seculo xx,
qU2ndo se tomou mollvo de dispota entre a Grii-Bretanha
e Ponugal. E possfvel que esse deb2te III2Is recente tenha inOuenclado as consldet2~6es hlSt6ricas fell2S por
Tenrelro. Ver 'fENREuiD. op. dt., p. 70. Em RYDER. op. cit.,
p. 55.• deinonslr2-se que a cor02 usava os escravos em

ley, 1966, p.21D-1.
(50) RATEKIN, Mervyn. The early sugar Industry In
Espanola. HIIHR, 34(1): 1~19, fev. 1954. Sobre a vld2 de
Colombo n2 M2delt2, ver MoRRISON, S2muel Eliot. Admiral of the Ocean Sea. Boston, 1942, 2v. v. 1, p. 48-53.
(51) Sobre Cuba, ver J..BRivEREND,JuUo. Historla econ6mica de Cuba. Barcelona, 1972, p. 92-8; MARRERo, Levi. Cuba: economfa y sociedad. Rio Pledt2s, Pueno RJco
e M2dri, 1972-8. 7 v. v. u, p. 305-21.
. (52) Fontes releV20tes sllo dtadas e um oportuno estudo E apresentado em DeERR. op. cit., v. 1, p.ll7-33.
(53) Enconlt2m-setr.abalhos vers2ndo sobre os prlm6rdlos d2 indOsUb ~carelra no Bt2SU" em l.Ji.rMANN.
op..cit., v. n, p. 99-112; VARNHAGEN. HGB. v. 1, p. 164-91.
Ver lllmhEm M/.GALHAES, Basilio de. 0 a¢car nos prim6rdios do Brastl colonial. RJo de Jmdro, 1953.
(54) MAGAI.HAES. op. cit., p. 17-20; DENSLOW, David.
Tbe first Brazilian
cycle, growtb and maturity.
Yale University, 1970 (uabaiho niio pubUado). A referenda sobre Antu&pla e mendomd2 em STOLS, Eddy. Os
meradores 62Dlengos em Ponugal e no Bt2Sil mtes d2s
conquisl2S ho12nd~. JIH,5:21,1953.
·
(55) 0 perlto m mmufatut2 do a¢ar =Pedro Lopes SUvdra. Enue os esuangelros esl2V2m Joiio Venlste
e o genoves Joiio Adomo.Ver MAGAUIAES. op. cit., p. 26.
(56) Um estudo um tanto em desuso, porfm alnd2
proffcuo, sobre o sistema d2s domtari2s, especlalmente
vaUoso pelos v:irios documentos pubUados que encer12, encon1r2-se nos capltulosde HCPB, v. m, p. 167-271.
0 deb2te aceta dos elementos feudals versus apltalls!2S d2s apl!2nl2s fol consldet2velmente eludd2do em
JoHNSON, Harold B. The domtary ap!2incy In perspective: Ponuguese b2ckgrounds to the settlement of Bt2zll. HIIHR, 52(2): 203-14, mal. 1972.
(57) MARCHANT, AielWlder. From ·barter to slavery:
tbe economic relations of Portuguese and Indians in the
senlement of Brazil,/500- i 580. Baltimore, 1942 (reedltado em Gloucester, Mass., 1966), p. 62 Uohn Hopkins
University Studles In Historical and Polillcal Science, ser.
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(58) HARRISON, W. F.ll struggle for land in colonial
BraZil: the private caplaincy of Para{ba do Sui,
1533-1753. Tese de PhD. University of New Mexico,
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(75) MAURo. op. cit., p. 192-6, dlscute os cbdns e
(59) Ambrosio de Mclr:a :l Coroa (Bsplrito Santo, 26
SU2S fontes.
set. 1545). ABNR, 62:12,1940.
(6o) So.uu!s DB Souu, G:lbriel. Tralado tksmUvo do
(76) Enconrram-se bons swn:irios d2 hlst6ri2 dos
anos lnldals d2 B2hb em AzBvmo, Th21es de. PovoamettBrasil em 1587. S~o Paulo, 1971, p.92. Tr.u2-se de UDl2
relmp~ d2 edl~ de 1851, pubUacb em M2drl par
toda CfdadedoSalvador. 22. ed. B2hb. 1969, p. 31-159;
AlMBmA PRADo,]. F. de. A Babla e as capitanlas do cenFrancisco Adolfo de V~; por ser de lilcil acesso,
tocbs 25 ~cbs que liz neste Uvro repnn:un-se a essa
tro do·BraSa (1530-1626). Rio de Janeiro, 1945-8.3 v.
reimp~. embora o ldtor dew ser advertldn de que
v. 1, pas#m.
(77) A'zFlloo. op. cit., p. 119-26.
a Cdl~ pubUacb por Pir.lj:i d2 SUva contm. importan(78) HAsKINS, Edward. An economic geograpby of
tes coment:irios. Ver Notfcla do Brasil. s~ Paulo; 1940,
tbe Babtan Rec6ncavo. Tese de PhD. University of Min2 v.
(61) Os ues prlmdrOS engcnhos foram construldns
nesota, 1956.
(79) Azavmx>, Pedro de. A lnstitul~ dn GovemopdoS lnmos Adnmo e pdos lnmos Pero e Lufs de G6es.
Ger:ol. HCPB, v. m, p. 327-83. VARNHAGBN.op. cit., v. 1.p.
Pero de G6es _tomou-se posteriormente dnnat:irio de ~
232-74. Sabre a lura d2 Coroa contra os dnnat:irios de
To~ (P2t2lb2 dn Sui). Ver l..uoGo, Alberto. Onde foi inl- .
Pernambuco, ver DuntA, Francis A. Centr.lllz:ltlons vs.
dadn no BrasH a bvoura amvielr.l? Brasa AP'CQretro,
dnnatari21 privilege: Pernambuco, 16o2-1630. In: Alden,
5(32): 165-8, jul.-ago. 1948.
Dauril, ed. Colonial roots of mcdem Brazil. Berkeriey,
(62) Sabre o l!ngenho ~Jorge dos Erasmos, ver
LAGA, Carl. 0 engenho·dos Erasmos emS~ Vicente; re1973, p. 19-6o.
(80) 0 regimento foi pubUadn em v:iri2s obras. Ver,
sultadn de pesqufsas em arqulvos belg2s: Estudos Htst6por exemplo, DHA,_ v. 1, p. 45-62. Uma col~ de reglrlcos,l: 14-43, 1~; STars, Eddy. Um dos prlmetrOs dncumentos sabre o engenho dns Scherz em s~ Vicente.
mentos, de lilcil com_uli:a, est:i em CW<Buto DB MENooNc;A. M2rcos, ed. Ralies da fortnQfiio admintstraUva do
RH, 76: 407-20,1968; STOI5. 0s meradnres tbmengos
[... ), p. 9-54. BrasU. Rio de Janeiro, 1972, 2 v.
(63) Ver PlrraoNE,.M2ri2 T. Scharer. A lavoura ca(81) Podemos COnst2W daramente que essas instru·
navleira em SIJo Paulo. Silo Paulo, 1968. ·
~Oes de fato foram seguidas D2S ses.m:ul¥ concedldas a
F~ Rodrigues de CastetO-Branco (s.d.). ANTT. CSJ. ma(64) QumROz, Sudy Robles Refs de. AlgUD12s now
sabre a bvoura do "-C(iar em s~o Paulo no perfodn co~ l4, doc. 59, e a d. AntOnio de Atafde, conde de C2st2nhclr2, para construlr um engenho na l1h2 de ltaparia
lonbl. AAb', 21: 109-2n,1967. Ver esped2imente p.
(27 abr. 1552). Ver AP&, Sesmarlas, p. 599.
109-28.
(82) Alvar:i de 20 jUl. 1551 e UDl2 emencb cbtacb de
(65) lQrB, 8er2flm, ed. MB, v. n. p. 292.
(66) 0s Scherz contin= como propriet:irlos dn
23 jul. 1554, concedendn lsen~o dn dfzlmo por cinco
anos aos que vlessem para o BrasH para reconstrulr ou
engenho ~ o inkio dn s&:ulo xvn, mas seu Interesse por
ele era secund:irio rebtlvamente a ~ outros neg6dos.
est2belecer novos engcnhos. DHA, v. '· p. 111:3(83) Regimento dn Provedor-mor d2 Fazencb (17
Quandn, por flm1 o status SOcial dos Scherz mudOu 20
receberc:m o titulo de lord de Grobbendnnk e Hoboken,
dez. 1548). DHA, v. 1, p. 63-72.
(84) AIVl!f:i (5 out. 1555). DHA, v. 1, p. 121-3. Gaseu Interesse pelo com&do declinou. Este &to, aUadn
:l dlflcuiClade de comunl~o com Santos, levou-os a . briel Soares de Sousa ciedarou que esse engenho estaw
vender o engenho: Ver KELLENBENz, Hermann. Rela~c'les
em fundonamento em 1587, epoa em que o arrencbt:ieconOmicas entre Anruerpla e BrasU no secwo-XVII. RH,
rio P282V2 anuaimente 650 arrobas de "-C(iar branco pe5(37): 293-314, 1968.
lo arrencbmento. Ver I2IJlb&n Pinho [Jose), Wanderley
[Ara6jo). Ht.st6rla de um engenbo do Rec6ncavo~ Rio de
(67) PI!IEtRA DA CoSTA, A. Origens hlst6rias d2 JndUs.
tria ~aietn em Pernambuco. ArquiiJOS. Recife,
Janeiro, 1946, p. 30-2.
(85) WBrim., Herbert Ew:ddo. Mem de Sa: tercetro
1945-51, p. 257-329; CoSTA PoRTO. Os prlmdrOS dnco
engenhos pein2mbuC2llOS. Revlsla do Museu do Apkar,
govemador-geral. Rio de Janeiro, 1972, p. 179-22'\1.
2: 7-14, 1969; MAGALH1Bs. op. cit., p, 6o-S.
tamban os rebtos cl:issicos em VAilNHAGBN. op. cit., v. 1,
p. 299-348; SALVADOR, freJ Vl~te dn. Htst6ria do Bra(68) Go~VES _DI MI!LLO, Jose AntoniO &ALBUQUER·
sil. 5~ ed., com now de Capistrano de Abreu, Rodnlfo
QUE, Cleonlr Xavier de, eds. Cartas de Duarte Coelho a
G2rcb. e frd V~do _WWeke. S~ Paulo, 1965, p.
El Ret. Recife, 1967, p. 29-33.
171~204.
(69) lbtd., p. 104, n. 2; CosrAPoaro.op. cit., p. 7-14.
(70) GoNCALVES DB MmJ.0 & AlBUQUERQUE. op. cit., p.
(86) PINHo, Wanderley. op.cit., p. 25-31, descreve
114".
com :alguns pormenores 25 conqulst2s e concessc'les de
terra por Mem de S:i.
·
-(71) MA~. op. cit., p.'193(72) Duarte Coeiho :l Coroa (OUncb, 15 abr. 1549).
(87) MAURo. op.cit., p. 193'5.
(88) Pero de G6es a M2rtlm Ferrdt-2 (18 ago. 1545).
In: ~~- DB MI!LLO & AlBuQUERQUE. op. cit., p. 71.
(73) GUBRIIA, Fl:ivlo. Bvolu¢o btst6rlca de Pemam·
HCPB, v. m, p. 26;!-3.
buco. Redfe, 1970. 1 v. ~ o presente. v. 1, p. 148-9. So(89) Sro.J. Um dos primdros dncumentos (...), p.
418-20.
bte a faml1i2 Llns, ver PABS BARRI!TO, Carlos Xavier. A es(90) BAIIIIII1T, Ward]. & SanrARTZ, Stu:ut B. Compa. tiipe dos Llns. RIAHGP, 46: 209-16, 1967; WDIDISPAHN,
Henrique Oscar. ~ Llns de Ulm e Augsburgn 205 Llns
raciOn entre dos economf:ls azuareras colonbles: Morede Pernambuco. RIAHGP, 46: 7·98, 1967.
los, Mexico y Bahfa, BrasU. lri: Florescano, Enrique, ed.
Hactendas, laU_/rmdios, y plantacrones en Arnertca La(74) SWnmt, l!ngel. Os bolandeses no Br.ISII antes de
1621. RIAHGP, 46,188,207, 1967.
tina. Mtxlco, 1975, p. 532:72_ Para UDl2 estim2tlva con-
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tempodna d2 produ~o dos engenhos no inldo do seculo xvn, ver B~o. Ambr6slo Fernandes. DtdJogo das
grande:ras do Brasil. Jose Antonio Gon~ves de MeUo,
cd. 2~. ed. compl. Ri:dre, 1966, p. 88. Conforme um
acordo com Grin~ves de_MeUo, dtei sempre como au'
tor dessa obra Ambrosio Fernandes Brandao.
(91) MAROIANT. op.cit., p. 61-5.
(92) CoSTA PORTO. op.dt.; p. 7-14; GoNCALVEs DB MaLO & ALBUQUERQUE. op. -dl., p. 114, n. 56.
(93) GoN~VBS DB MBu.o & ALBUQUERQUE. op.dl., p.
104, n. 2.
(94) HC]B, v. m, p. 262.
(95) STO'-'- Urn dos primdros dociunentos [...), p.
418-20.
(96) ll posslvei que no s&:ulo XVI o termo "morador" fosse :ls vezes usadn permuravelmente como "bvrador". Empregav:a-se "moradnr" tambbn para deslgnar simplesmente o indlvlduo residente. No ltxlco dn
Nordeste rur.o1 dn s&:ulo xvm, "moradnr'' ~ tr.lbalhador Uvre, agregadn de UDl2 bzencb ou engcnho, o
que era b2Stante diferente de um bmdnr de am.
(97) GON~VBS DE MBU.O & ALBUQUERQUE. op. cit., p.
112, n.42; Jtrquiilo Htst6rlco da Mqdetra, 12:. 93-5,
I96o-1.
(98) Antonio Pires aos lrmiios d2 Companhb (Pernambuco, 2 ago. 1551). In: Peixoto, -Afdnio, ed. Canas
jesu{ticas. Cartas avulsas 1550-1568. Rio de janeiro, 1931,
p. 83-4. As demais referencias a essa cole~iio seriio cit2d2S como Ci:lrtas avulsas. Ver tamban I.BrrB, Serafim, ed.
Cartas dos primeiros jesuftas do Brasil. Roma, 195?-B,
3 v.
• .
(99) AzBVBOO, t. de. op. cit., p. 133-52; MAROIANT.

op. cit., p. 92.

p. 110.
(101) DHA, v. 1, p. 111·3; PINHo. op. cit., p. 173-4.
(1(>2) ANTT, CSJ, ~ 13, doc. 15.
(103) Perc de G6es a M2rtim Ferrclr:a (VUa d2 JW..
nha, 18 ago. 1545). HCPB, v. m, p. 262-3.
(1 04) Refere!Qcbs-sabre a Madclr:a podem·ser encontradas com Creqiiend2 nesse contexto. AmbrQslo de Mdra
escreveu em 1545 que os perlios na m:iriu&rura dn "-C(i:allicb nao havlani aprendldn 25 pecu1laricbdes d2 terra, mas eram de opinilio que o "-C(iar de boa quaUcbde
do Esplrito Santo era ~o bom quanto o d2 M2deira. lndivlduos como B:altesar Martins Floren~. mestre de "-C(iar natlvo d2 Madclr:a, tambem aparecem -nos registros
d2 Inqulsi~- Ver MJNR, 57: 11-13, 1939; PVCB, ·p. 25-7.
(105) Srol5. Um dos primelros documentos (... ), p.
418; cf. CAlmiM. Femao. Tratados da terra e genie do
Brastl(/583}. Rio de]andro, 1925, p. 283. H:i umaedi~o mals recente, de 1978.
··
(I 06) CAlmiM. op. cit., p. 283.
(107) Carta de 15 abr. 1549. In: GoN~VBSDBMEL
LO & ALBUQUERQUE. op.cil., p. 71.
(100) LBITB, Serafim. HC]B, v. 5,

=

(2) W AIJ.BRSTI!IN, Immanuel. Tbe modem world

system. Nova York, l974. 2 v. att o presente..v. 1, p.
86-90. A bibUograli2 dessa obra fomece wn2 excelente
introdu~ ~ Uteratura blst6ria e te6ria. W2Uersteln
adlantou-se :ls minhas crftlas e:ls o~ semelhantes fdW por E>Omenico SeUa, atltmandn que "25 :alternatlvas dlsponlvds para acb unlcbde ~ Umlt2cbs pel2
esrrurura do rodn, mesmo a despelto dn &to de que acb gente, ao opW por UDl2 cbcb :altematlva, :altera de&to a estrutura do todn". Assim, a dlferen~ entre nOSS2S
posl~c'les pode ser apenas urna ques~ de encase, embora esteja d2ro que, para ele, 25 :alternatlvas ~o. :alncb 25slm, ~erminad2s pdo sistema e ~ pelos agentes._ Ver
W AIJ.BRSTI!IN, Immanuel. The three stages of African involvement in the world economy. In: Gutklnd, Peter C.
W. & W2Uersteln, Immanuel, eds. Tbe poliUcaiiJ(XJtl()mY
of contemporary Africa. Londres, 1976, p. 30. Ver tam·
bern SBUA, Domenico. The world system and Its dangersPeasant Studies. Londres, 6: 29-32, 1976. Para ·um im·
-ponante conjunto de esrudos sabre esse problem2, ver
AssAooURIAN, Carlos sOnpat et al., eds. Modos de producct6n en Amb"ica LaUna. Buenos Aires, 1973 (Cuadernos
de Pasado y Presente, 40).
(3) Ver estudn apresenrado em Pnlro, Est~- OS
indfgerias do Nordeste. S~ Paulo, 1935-8- 2 v. v. 1, p.
168-246; OTT, Carlos. Prl-btst6rla da Babla. S:alwdor,
1958, p. 11-33; MmtAux, Alfred. The Tupinam~ In: Steward, JuHan, ed. Handbook of soutb American Indians.
Washington, 1948. 6v. v. m, p. 95-135; MmArn,Jtillo eezar.lndios tiO· Brasil. Brasllb, 196o. A melhor fonte Individual dn stculo XVI sabre os povos lndlgen2S d2 Bahia t SoUSA, G:lbriel Soares de. Tratado descrlUvo do
Brasil em 1587. s~o Paulo, 1971, p. 299-341.
(4) FuNANi>BS, Flores=. Organtza¢o social das tupinambds 2~ ed. Sllo Paulo, 1963, p. 149-308; MBTRAUXop. ctt.., p. 119-26.
(5) t'BRNANDBS, Florestan. A fun¢o social da guerra na socWdade tupinambd. 2~ ed. Sllo Paulo, 1970.
_(6) MBTRAux, Alfred. La religion des Tuptnambas.
Paris, 1928, p. 170.1. Esse autor designa os ruplnamb:is ·
como um "povo agricola", mas flea evldente pdo seu
esrudn eo de Florestan Fernandes que a agricultura nao
tinh2 um Vlllor funcbrnent21 no cerimonbl d2 soclecbde
rupinamb:i.
JIBoNANI)!s, Flores=. Organtza¢o social
dOs tupinambds [...), p. 82-98; RAMos, Arthur. Introdu¢o a Antropologta Brastletra. Rio de ]anelro1 1943. 2

cr.

2. UMA GERA~O EXAURIDA: AGRICULTURA

COMERCJM. E MAO-DE-OBRA INpfGBNA.

.

(1) Partes deste capitulo e dn segulnte aparecem em
Indian labor an New World piaritatlons: European demands and In!!bn responses In Nottheastern BrazU. A.HR,.
83(3): 43-79,jun. 1978.

v. v. '· p. 110.37.
(7) I'EI!NANDBS> Fiorestan. Organtza¢o social dos IUptnambd [...), p.84-5. As trOC2S mo eram rot21mente 1ne-xistentes. Par2 um importante ens:alo ie6rieo, ver Lavt·
STRAuss, Cbucle- Guerra e comerdo entre os Indios d2
America dn Sui. RevisIa do Arquivo Muntctpal, s~ Paulo, 87: 131-46, dez. 1942.
·
(8) NOBREGA, ManoeJ cb. Jnforma~ d2S terns dO
BrasU. MB. v. 1, p. 153 (B:thl2, 1549).
(9) Esses coment:irios b2Sel2m-se em SAHuNs, Mar· sh:al. Stone .Age economics- Chicago, 1972; p. 1-41. Apesar de a an:iUse desse autor mw em ger:al de p(>vos d2
idade d2 pedra, t iambem. dlretamente apUdvel :ls economi2S aqul dlscutidas, conforme se verlfia a p:utir cbs
obseniacOes contempodneas.
(10) M2rtim d2 Rocha (set. 1576), dtadn em HC]B,
v. o, p. 90; NO,;;.,GA. op. cit., p. 153; MB, v. 1, p. 153
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0 censo de 1780 lnfonna nasclmentos e mortes em cada
. municipio. Estes. dados lndlcam uma l2lr:2 de aesdmento natural de I% ao :ano no RecOncavo, portm a l2lr:2 de
cresdmento resultante dos nfuneros totils de 1n4 e 1780
~·de 3,3%. Com ceneza houve omJssOes nos reg1stros de
nasclmentos e mones, mas provavelmente ~ seguro supbr que pelo mcnos metade da l2lr:2 de cresdmento :anual
do per{odo deveu-se ~ ~. prlndpalmente de escravos.

(39) Sobre os bcnedltinos, ver AD81CSB 136 Estado
1700-3. Sobre as propriedades dos Jesuftas, ver .us~, Brasil 6(1), f. 62.
·

(40) Capoame ~ dlscutlda em ifAPB, 26: 46, 1945.
Ver tam~ AHU, Bahia pap. avul., cain 46, I~ s&le, ·IW>
catal. (23 Jul. 1723). PoPPJNo, Rollie. The cattle Industry
In colonial Brasil. Mid Amerfca, 3I(4): 219-47, out. 1949,
apresenta o melhor resumo sobre o t6plco. Ver tamb&l
POPPJNo, Rollie. Petra de Santana. Bahia, 1968; PONDI! DB
SBNA, Consuela. Introdu¢o ao. esludo de uma comunldade do agreste balano. Salvador, 1979.
(41) Mapa que touxe a frota da Bahia (1735). Nlloc,
ms. 344.
·

~

(56) PiNHo. op. cit., sobre o llngenho Freguesia.
(57) MOilTON, F. W. 0. '1lle conservative revolution
Of Independence, erotaomy, Society and politics In Babla,1790-I840. TesedePhD.OxfordUniversJty,l974,
p. 16.

tados da terra e gente do Brasil (I 583). 3~ ed. Sii.o Pauio, 1978, o autor, escrevendo sobre 1584, afinna que o
dla de trabalho da moenda come~va por volta de meianoite e contlnuava·at~ as u~ ou quauo horas da tarde
do dla seguinte. Embora dlverglssem os horirlos, a du·
ra~o do trabalho era maJs ou menos a mesma. No Enge·
nho Santana, em 1730, o dla de trabalho era de vime horas. Ver ANTT, CSJ, ma~o 69, n. 2f)7.
(5) 'lllnto o Judeu Costa qu:anto o Jesulla Cardim usa·
ram a mesma lnugem do inferno para descrever o engenho.
(6) EstMo Pereira afirmou em seu relar6rlo de 1635
que o dla tradicional para lniciar-se a safra era 25 de Ju·
lho, dla de Santiago, e o dia para o tcrmlno era enue 20
e 25 de abrU. Os registros do Engenho Sergipe,- contu·
do, lndlcam dataS de infcio e tCrmlno um tanlo mais avan·
~das. Ver "Dase rezao da fazenda que o collegio de Santo Antilo tem no Brazil e seus rendimemos." ANTT. csJ, ma~o. n~ 20 (relmpresso como a¢ndice em ANTONIL. op.
cit., p. 513-27).
(7) GoRBNDER. jacob. 0 escravlsmo colonial. Sao
Paulo, 1978, p. 216, apresenta uma sale de argumenros
sobre a rlgidez do trabalho escravo em face das limita·
~Oes sazonals, mas erra ao faze-lo, pols fundameota seus
:irgumemos no Carlbe e tende a desconslderar outras tarefas "produtivas" nas quais os escravos podiam ser
empregados.
(8) · Referlr-mecei ~ safras no decorrer do texto pelo :anode seu inldo ou usarei o mttodo atual, isto e, !612
ou 1612·3.
(9) Para com~o. ver CHRISTIAN Ja., Willlani A.
Local religion In sixteenth-century Spain. Princeton,
1981; e GuoEMAN, Slephen. Saints, symbols :and ceremonks.AmericanEtbnologlst, 3(4): 709-29, nov. 1978. Que·
ro agrac;lecer imensamenle ao frei Matias Kiernan, a OFM,
ao padfe Charles Ronan, SJ, e ao professor Manoel Car·
dow, amlgos e colegas, que compartllhar.un comigo seu
conhecimento sobre o calendario rellgioso.
(10) A dev~o a sao Francisco xavier lnldou-se em
Salvador durante a peste de 1686, e ele foi entilo elelro
padroelro da ddade. Ver Cu!Pos, Joio da Silva. Proclss6es tradlclonals da Babla. Salvador, 1941, p. 21o-6.
(II) Hl!RsBitHANN, Charles et al., eds: Tbe Catholic
enciclopedla. .Nova York, 1906. 15 v. v. VI, p. 21-3,
"feasts".
·
(12) Ver, por exemplo, KOSTER. op. cit., v. u, p. 219;
VILIII!NA, Lufs dos Santos. A Babla no skulo XVIII. Ba·
hia, 1969. 3 v. v. 1, p. 186.
(13) IDStructio.ablus qui offlcinam sacchaream ad·
ministrant servanda data a P. Rector Bernaba Soares
( 1699), Allsl, Bras. 11.
(14) LoRETo CoUTo, Domingos de. Desagravos do
Brasil e gl6rlas de Pernambuco. ABNR, 24: 180-6, 1902.
(15) BBNa, jorge. Economla crista dos senbores no
governo dos escravos. 2~ ed. Porto, 1954, p. 171-7.
(16) A observ~cla religiosa tam~m tlnha seu pre~o. Thomas Ewbank relata uma conversa com um escravo no Rio que trabalhava na proprledade de uma mulher
devota. 0 Mblto dela de acordar a escravarla ~ duas horas da manll:1 para as ora~Oes levou o cativo a reclamar:
"Trabalhar, trabalhar e trabalhar o dla to do, re=, rezar
e rezar a nolte inteira. Nenhum negro deverla agiientar
isso". Ver EWIIANK, Thomas. Life In Brazil. Nova York,
1856, p. 75.

(58) SanvAKTZ, Stuan B. The plantations of si. Benedict: tbe Benedictine sugar mills of colOnial Brazil. Tbe
Americas, 3.9(1): 1-22, Jul. 1982.
(59) Ar.oBN, Daurll. SUgar planters by Decesslty, not
choice: tbe role of tbe Jesuits In tbe cane sugar Industry
of colonial Bnzll, 1601-1759. In: Cole,Jetrrel A., ed. Tbe
Cburcb and Society In latin A11U!rka. New Orleans,
1984, p. 139-70.
(60) MORTON. op. cit., p. 14-16.
(61) Ibid.

5. SAFRA: AS TiCNJCAS DO FABRICO DO A~UCAR

(I) A desert~ moderna maJs completa sobre o 12brico do ~car na Am&lca colonial encontra-se em BAa.
RI!TT, Ward. '1lle sugar baclenda of tbe Marqueses del
(42) EI-Rey ao governador da Bahia (24 obr. 1727).
Valle. MlnoeapoUs, 1970; ver ~a~ desse
·APB. Ord. reg. 21, n~ 35.
autor acerca das fontes em Caribbean sugar-production
(43) AlDEN. DaurU. Commodity price movements In
Standards In tbe seventeenth and elghteeotb centuries.
Brazil before, during and after tbe gold boom,
In: Parker, John, ed. Mfl'I'Cbants and scqolars. Mlno~
I670-I769, tbeSalvado:rmarket. p6-7. TrabalhorW>pupolls, 1965, p. 147-70. Ver lgualmeote BJ.uJnT, Ward,
bllcado.
Tb6. ef./lcletit Plantation and t~ Inefficient bactendo.
(44) AzEvmo. T. de. op. cit., p. 318-40; MArroso. op.
cit., p.256.
Mlnoeapons, 1979 [James Ford Bell Lecture, n~ 16].
(2) AHTONn., AD~ Joio [Andreoril, Joio Ant6Dio].
(45) Cf. l'LORY. op. cit., p. 26-7; Dum!, Richard. SuCultura e opullnda do Brasil por suas drogas e minas.
gar and slaues. Chapel Hill, N. C., 1972, p. 203. lncluf
Ed. AD~ ManSuy: Paris, 1965, llv. I, cap. 9. l!xlstem
uma tabel2 com vUi2s estlmatlvas de produ~o em
vUi2s versOes modemas, das quaiS esta, lntegraJmente coSc!nv.wz, Stuart B. Colonial Brazil, c. 1580-c. 1750: Planmen!ada, ~ a melhor. Mlnhas reterencJas teportam-se a
tations and peripheries. In: CHLA. v. ·u, p. 431.
cla, mas fiz d~ por llvro e capitulo. Ver ~
(46) PINHo, Wanderley. Hlst6ria de um engenbo do
KOS'IIia, Henry. Travels In BrazU. Phnadelphla, 1817, 2
Rer:6ncavo. Rio de Janeiro, 1946, p. 13-23.
v. v. 1, p. 33CH. AntonU Indica claramente que a Cerlm6(47) HIJl"CHJNsoN, Harry William. VIllage and plannla da ben~ da moenda era comumcnte pratlcada na
talion life In nortbeastem Brazil. Seattle, 1957, p. 25-46.
Bahia. Koster, ao escrever sabre Pernambuco em data
(48) Llsta das lnformacOes. ABNR,3I: 201-5, 1909.
posterior, fomeceu-nos OS detalhes. lluYu, Gilberto. '1lle
(49) SanvARTZ, Stuan B. Patterns of slaveholdlng In
masters .!nut tbe slaves. Nova York, 1956, p. 436, 1ilz altbe Americas: new evidence from Brazil. .AHR, 87(1):74,
fev. 1982.
gumas~ lnteressantcs ~em um ~
pregado no s&:ulo XIX dwaote a ben~ de uma moen(50) VARNHAGBN. HGB. v. n, p. 29-68.
da. ·ver LVNA, Llno do Monte Carmelo.·A bln¢o do En(51) APB, Canas ao govemo, 188.
genbo Macauassu. Rcclfe, 1869.
(52) Vll.HEN.\, Lufs dos Santos. A Bab1a no skulo
(3) Ko.mx. op. cit., v. u, p. 119. Outtos Viaf:antes 11XVII. Bahia, 1969,3 v. v, u, p. 569-72. Esse.trobalho fol
zet:un a mesma observa~ acerca da sonoltoda dosesorlglnalmente lntltulado "Notfclas soteropolltanas e
cravos dos engcnhos. Ver os comendrios dtados em
braslllcas".
CAsTRo, Antonio Barros de. Escravos e senbores nos en(53) Nosso conhecimento sobre o tamanho e a condo Brasil. Tese de doutorado. UDiversldade l!sllgura~ da pop~ de Sergipe de EI-Rey deve-se aos
tadual de Camplnas, 1976, p. 11-4.
estudos de Lulz R. f!. Mott. Ver espedalmente MOTT, Lulz
(4) A desert~ de um dla de trobalho nos cngcnhos
R. B. Brancos, pardos, pretos e lndlos em Setglpe,
fol baseada em um rclato de Joseph Israel de: Costa, que
1825-1830. Anals de Hlst6rla, 6: 139-84, 1974; -. Pardoseptetosem~, ln4-185l.R/EB, I8: 7-37,1976.. vlveu na Bahia e escreveu depots (por volta de 1636) um
rclat6rio para a Companbia das fndlas Oddcntais holan(54) Esse cllcuJo ~ felto compar:ando-se o censo de
desa. Ele apresentou multos aspectos e detalhes lnteres1757, encontrado em ABNR, 3I: 178-234, 1909, eo ceos:antes da lnd6stria.do ~car no Brasil. A parte esta!lstlso dos proprleWios de c:sCravos do RecOncavo em 1817,
enconuado em APB, Canas ao govemo, ~ 232-4. - ca de seu relato follmpressa em GoN<;.\LVBS DB Mw.o, Jo~AntOnio. Uma ~ dos engenhos de Pernambuco
(55) Sobre o llngenho Jacarancanga, consultar SoJ••
em 1623. Revlsta do Museu do A~r. I(l98): 25-36,
RBS DB SoUSA. op. cit., .cap. XXUJ, p. 149-50; SCinvARTZ. Somas para o texto do relat6rio o leitor predsa collSultar
Vereignty and Society[ ...], p. 333-4; VILHI!NA. op. cit., v.
1, entre p. 44 e 45.
Algemeln RIJI<sarchlef. {Hala) Staten Generaal, West Jndlsche CompagoJe loketkas 6. Em C.UOJM, FerrW>. Tra.
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( 17) SP1x, Johann von & MART IUS, Karl von. Viagem
pelo Brasil. S~o Paulo, 1961. 3 v. v. n, p. 172. 0 orlgi·
nal, publlcado na Alemanha, data de 1823. Os dois vlaj:antes estiveram em algumas proprledades do RecOnca·
vo e foram hospedados por Manoel Ferreira de C~
no Engenho da Ponta. Eles Mel)ciOnam no texto o Engenho Santa Marla em llheus, mas trata-se certamente de
um erro; ~· ao Engenho Santana que se referem. Sua descri~o sobre a escravldao urbana ~ bastanre negativa, mas
sua vtsao sobre a condi~o dos cativos nas proprledades
rurais parece ter sido colorlda pela informa<;lio que lhes
fomeceram seus :anfritrlbes.
(18) A mesma dlscrep~cla pode ser observada na
literatura sobre o Carlbe. Ver BARRETT, Ward. Caribbean
sugar produ~on standards in tbe seventeenth :and eighteenth cenrurles. In: Merchants and scholars: essays In
the history of exploration and trade. Minneapolis, 1966,
p. 147-70. No Rio de janeiro, o plantlo era eferuado de
Junho a setembro, para aproveltarem-se as panes de dma d:ls c:anas colhidas como semenre, ou em man;o,
quando as con<lii;Oe5 cllm~tlcas eram mais aproprladas.
Ver GoMES, Jos~ Caetano. Mem6ria sobre a agrlcultura e
produtos de c:ana-de-a¢car. Brasil A'"carelro, marco
1965, p. 34-47.
(19) Em Pernambuco, as terras altas eram pl:antadas
de julho a setembro, e as balxas, de setembro a novembro. Na Paralba, o pl:antio acontecia de agosto a ourubro
ou novembro. Ver KosTER. op. cit., ·v. u, p. 115; FERREIRA
PINTo, lrlneu. Datas e notas para a blst6ria da Para{ba. 2~ ed. Joiio Pessoa, 1977. 2 v. v. 1, p. 191-2.
(20) AHU, Bahia pap. avul. (1751 ); a propor~o de
1:20 fol obtlda na Fazenda Santa Cruz, no Rio de Janeiro, na ~dade 1790, mas era provavelmente incomum.
Ver ANl\1, C6dlce 618.
(21) AssentO, 27 mar. 1700, BGUC 711, f. ·123; ANl\1,
C6dice 540. Ver o requerlmento do capltio Crlst6vao
Marques de Azevedo, de Jaguaripe, para uma ~rle de
quelxas; f'lll. 2-34, 4, 36.
(22) Os invent2rlos de engcnhos raramente mencionam cercas. Sobre o cercamento de canavlals, ver GoN· ·
<;ALVBSDEMm.w, j. A. Um reglmento de feltor-mor ·de engenho, de 1663. Bolettm do /nstltuto]oaqulm Nabu&o,
2: 80-7, 1953.
(23) Zacharias Wagner, "Thlerbuch". As llustra<;Oes
podem ser vistaS em BooGART, E. van den, ed. ]oban
Maurlts van Nassau Slegen 1604-I679. Hala, 1979, p.
262.
(24) Um acre mede 4050 m 2, ao passo que uma ta·
refa equlvale a 4356 m2. Pon:anto a tarefa t 7%. maJor.
(25) ·0 termo "Jomal" po:;sul o mesmo duplo significado da tarefa, deslgn:ando tanto uma cota de trabalho
diaria qu:anto uma medlda de area. Na Espanha orlen.l!'l,
a origem do Jomal pode sei retra~da at~ o :ano 934, sen.,
do entilo a area que um boi poderla arar em um dla. A
medlda da Catalunha e de Valen~ e a de Ponugal prova·
velmente orlginaram-se do lugerum romano. Ver GI!LCI!N,
S. Llensa de. Breve hlstorla de las medldas superficlales
agrarlas de Ia :antigiiedad y estudlo particular de aquellos
cuyo uso es tradicional en Cataluila. Annales, Escuela
T~ica de Perltos Agrlcolas. Barcelona, 1951, x, p.
65-12B. Meusagradecimentos a Ward Barrett p'i>r aJudarme a localizar esta lnforma~o.
(26) Vn.ltENA.- op. cit., v. 1, p. 178-9.
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(27) lnvent:ltio;· ANTONJL. op. eft., llv. 2, cap. 4.
(28) Francisco Ribeiro oo Coltglo de Sonro An12o
(Bahi:l, 12 mor. 166o), ANTT, OJ,. ~o 68, n~ 268. Diz
Francisco Ribeiro: "0 engcnho que mo tern
prO.
prlu rulo tlr:a lucro :dgum · '.
(29) Francisco Negrelros ao conde de LinJurcs (2 jul.
1588), ANTT, CSJ, =~o 8, n~ 25.
.
(30) Rebt6rlo do Ouvidor Ger:d do Civel Francisco
Soblno Alv:lrcs do CosiO Pinto, APB, C:utas ao govono (23
set. I 800), "pelo costume pr:actlc:ado gc:r:dmcntc: entre
os proprJctorlos dos cngcnhos e scus bvr:adorcs de screm os escr:avos dellcs reclprocos no scrvi~o e de o rctribuirem nu oc:azJOcs compctentes".
(31) ANTONJL. op. eft., llv. 2, cap. 2.
(32) 0 comenWio fol fdto por AntOnio P:lc:s de S:mde, govelll2dor do Rio de J:melro. Ver ScHwARTZ, Stuart
B., c:d.A govemorandbts image In baroque Brazil: tbe
Juneral·eutogy of Afonso Furtado do Castro do Rio de
M~ by juan Lopes Sierra. Tr:ad. Ruth E. Jones.
Mlnnc:opolls, 1979, p. 162.
(33) ANTONIL. op.. eft., llv. I, ap. 5.
(34) KOSTER. op. eft., v. n, p. ·I 13.
(35) Meus comcn~ • esse respcito bosciooHc: nos
judiciOS:IS observ:o¢cs de iiADETT. E/flcfent plankltfon...
(36) EDWARDS, Bry:m. Tbe blstory civil and commercial oftbe Brltlsb cclonles In tbe West Indies. 3~ ed. Londres, 1801. 2 v. v. n, p. 252.
(37) 'ABD/oa 136, "Estado" de 1562-6 por:a o Engenho Sao Bento.
(38) Em 24 hor:as sc:gul<bs, Unt:l mocndo podb benellciar 25 • 30 arr:a<bs de Cln:l. bso er:a denomlruldo
WJJ2 "wcfa redondo".
(39) 0 aidhor estudo SObre o arro de boi no Br:asll ~ SouZA, Bernardino JDK de. Cicio de carro tk bois
no Brtlsfl. 5ao Paulo, 1958.
(40) Cl.aotH. op. eft., observou que rua B:oiu:. usansc WJJ2 fOrma de 0,5 arrob2, c em Pernambuco, de Unt:l
:uroba. RqJl.suos do Engc:nho setgipc conflniwn o uso
de fOnruas pcqucnas. 0 Reltlf6rlo de Yonder~ mcnclonou fOtm:IS de 111113 :uroba em Pernambuco. No s«u10 lMII, os f0tm2S m:alorcs, de 2,5 a 3,5 orrob:IS, cram de

=

uso gcncrallzado.
(41) lJSIIOA, J~ do Sllvo. Carlo(...) por:a dr. Domin-

gos Vandc:lli. AIJNR, 32: 494-507, 1910.
(42) ANJU, C2lxa 406, parole: 1.

,...._

(43) awun-r. Carlbbc::m sugar production [...], p.
153; Efficient plantqtlon... , p. 22.
(44) KOSTEil. op. eft., v. u, p. 132. Os arras descrl·
tos. por Kaster (ISO x 75 em ~ i ,35 mZ) c:ram multo
mc:norcs que os vl.stos por Antonll (180 x 157,5 em ~
2,835 m 2).
(45) ANToNJL. op. eft., Uv. 2, cap. 4.
(Mi) Esaavos arrobdos em invcnt:ltios, conjunto de
dodos A.
(47) VD!GAS, Joao Peixoto. Parc:cc:r c: trotado, fdto sabre: os ex«SSivos Impastos que: c:aiclo sobre ., bvour:as
do Brull. AIJNR,20: 214-6, 1898.
(48) Carlo dos mc:rcadores de S:dvodor (I 797), AHu,
Bahia pop.avul. 75, I~ ~. nao catal.; APB, Ord. reg., 83,
274-7.
(49) A melhor col~o Impressa <bs pal.sogcns br:asllelr:as de Post cncontro-sc: em LARsEN, Erik. Frans Post,
lnterprete du Bresil. Amsterdam, 1962.
.

(50) LoRETO COUTO. op. Cit., p. 174; ANTONIL. op. cit.,
Jlv. 2, cap. 5.
(51) LoRETO COUTO. op. cit., p .. I 74, e ANTONIL. op.
eft., Jlv. 2, cap. 6, mcncionaram screm., canu p:ISS3das
duas ou tr~ vezes pclos tambores, mas S:mtos Vllheuo
(A Babfa, v. 1, p. I 79-80) f:dou sobre a necessidode de,
com uma moendo impulsionado por cav:dos, a carua scr
p:155ado dez a doze: vezes, !'heg:mdo a 24 com o uso de
bois! Esse autor compor:a negollvamente esscs n6meros
com a siluo~o nas Antllhas, onde cram necess~rias apenas :tlgumu moogens. Urn relot6rio de 1798 sobre • ln·
d6strla a~ucarelra no Parofba afirmou que feixes de doze:

a dewlro canas eram coloodos na moenda seis a oiio
vezc:s por:a serem sufidcntemente prensodos. Ver FEIREIRA
PINTO. op. eft., V. II, p. 193.
(52) CUNHA E FREITAS, Eugenio Andrea. Documcn!Os
par• a hist6rlo do Br:asil, m; Noticiu do Bahia em 1625.
Anafs da Academia Portuguesa tk Hfst6ria. Usboo, 2~
~ric, 21: 479-80, 1972.
(53) DussEN, Adrien v:m der. Relat6rio sobre as capftanias conqulstadas no Brasil pelos bolandesf!$. Ed. J~
An!Onio Gon~= de Mdlo. Rio de Janeiro, 1947, p. 80, 93-6.
(54) Esse ediliclo er:a :Is vc:zc:s ch3nt:ldo "asa dos cobres" por screm :15 c:ddeir:as em ger:d felw dessc me!al.
(55) lnvcnt:ltios reallzados por oasJao de vcndo ou
outr:as transfertncias :Is vezc:s incluir:am um:1 Jista de c:ddelros. 0 Engenho S:mta Cruz <bs Torres foi vcndido em
1691 com dU:IS c:ddelras, tr~ par6l.s e scte tachas, juntamente com c:ddelr:as menores tam~ necess2riu APB,
now 3, 47-52A). 0 Engenho Cachoeirinho em Cotegipc
fol vendido em I 757 com 111113 c:ddelra, urn parol, tr~
t:K:h:IS e um pole r:aso "'de reeebc:r" (APB, notu 99,
233-8). Loreto Couto mendorua qwtro c:ddeir:as e oito
tac:h:ls, IJI3S sao refercntes 3 dois "Iemos", 01,1 grupos, de
urn grande engenho. Ver LoRETo CoUTo. op. eft., p. I 74.
(56) As tachu er:am., scgulntes: (a) "de rc:ceber";
(b) "do poru"; (c) "de cozcr"; (d} "de boter".
(57) F0121D fdtas Wiias sugestOc:s no Br:asll p:zr:a opcrf~ • forma e o modo de opcr:ar <bs fom:dhas, Umo
dei:IS ero simplesmente reduzlr SU3 :dtur:a, com l.sso rll·
minuirido • necessldode de lcnha por:a produzir • intenskbde odequado de fogo. Par:a c:xemplos de melhor:amcnloS sugerldos, ver VJUIENA. op. eft., v. 1, ·p. 193. Esse outor c:dcula que :IS folll2lh:IS trorlldonal.s nos engenhos
quclmovam 11nt:1 arr:ado de lc:nha por hor:a, ou cerca de
vinte por db de trob:dho.
(58) lJsBOA, J~ do Sllvo. Carta muito interess:mte
por:a o dr. Ooinlngos V:mdclli (1781). ABNR, 32: 494-507,
1910; ANTT. OJ, mo~o 13, n~ 14.
(59) Loreto Couto aflrnt:l que cado c:ddelra pesavo
entre 25 e quarcnta arrob:IS (op. eft., p. I 74), ANToNlL. op.
eft., liv. 2, cap. 9, p. 2o6-1'i, :ISSim fomecc: o peso dos
cobres: parol do c:ddo, 20 arrohas; parol do gulndo, 20
arrob:IS; ca)delr:a do meio e c:ddelra de mclar, 60 arrobu; parol de escwna, 12 arrob:IS; parol de mebdo, I 5
arrohas; parol de coar, 8 arrob:IS; as qwtro toch:IS, 36 arrob:IS, ou 9 cado wna; bocia, 4 arrobu. Os n6meros de
Antonil sao corroborados pclos pesos dos "cobres" arrobdos no Engenho Barbodo em I 769. Vc:r APB, sec. jud.
Sao Francisco 535, n? 16.
16o) "Reglmento do fdtor-mor", 85.
(61) Lavr:adio a prlndp:d Almtido (I~. mal. 1769).
In, Lavr:adio, marqu~ do. Carras da Babia 1768-1769.
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Rio deJ:meiro, 1972, p. 158 [Publica~o do ArqulvoNadon:tl, 68]. Os s.,.iliores de engenho nao concordovam
sobre a utilidode de possuil uma obrla no engenho. 0 custo de seis a sete escravos para cumprlr essa tarefa, acresddo ao s:d:irio do mestre oleiro e d:i grande quantidade de
lenha consumido er:am considerados m:~iores que os beneficlos de ter os tijolos, telhas e fOrmas produzldos na
propriedode. Antonll sugeriu que se colocasse urn escravo crioulo na olaria como aprendiz, par:a que scu s:d~rlo
ajudosse a custear :IS despe5:15 com a compr:a de fOrmu.
0 Engenho Sergipe nao possuia olaria, mas havia umo no
Engenho S:mtana. Ver ANTONJL. op. cit., liv. 3, cap. 4.
(62) ANTONIL. op. cit., liv. 3, cap. 12.
(63) DAMPIER, William. A voyage to New Holland
etc., in the year 1699. 2~ ed. Londres, 1709. 3 v. v. 3,

(80) Oficio de jose Diogo de Butos, BNIIJ, 2-33, 19,
27.

(81) Mesa do Jnspc~o (27 mal. 1805), ANTI, Junta do

Tabaco, ma~o 62.
(82) CAsTilO. op. cit., p. 3.
(83) LIGON, Richard. A true and exact blstory of tbe
island of Barbadoes. Londrcs, !673, p. 85; BRIDENBAUGH,
Carl & BRIDENBAUGH, Roberu·. N.o peace beyond tbe line:
the Engllsb in the Caribbean, 1624-1690. Nova York,

p. 55-6.
(64) 0 melado filtrado do a¢car macho era chamado "mel", eo dos batidos, "remer· .. Qu:dquc:r urn deles
podia scr tr:msformado em aguardente ou usado par:a fa-

1972, esp. Cap. 3.
(84) NOVINSKY. op. eft., p. 46-9.
(85) Estado (Rio deJ:meito, 1766-1770), ABDicss 135.
(86) "I.e cane togllllte, le pongono sotto una molll
agitata de Ia acqw [...)." L\NDJ, GiuUo. La tlescrlttlone de
/'Isola de Ia Madera. Plllcenza, I 574, p. 26; CASTI<o, An·
tOnio Barros de. Br:asU 1610: Mud:m~ t~cnlcas e conflitos socbl.s. Pesqufsa e Planejamento Econl»nlco, /0(3):
679-712, 1980.
(87) ibid., p. 689-90. Barros de C:IStrO oprescnta uma
tonga rUscussao sabre 0 erro de Oecrr e outros em acredltar que a moendo de tambores fossc usado na Sicilla no
sfculo xv. Outro artigo sobre a temologio ·~dr:a no
Br:asll coloni:tl tam~m valioso e CANABRAV~, Allee P. A
for~ motrlz: urn problent:l do tfcnlca do indUslri. do o<;iicar colonl:tl .. Anals do Prlmefro ·congresso de Hlst6rla
da Babfa. S:tlvador, 1950. 5 v. v. IV, p. 33 7-49.
(88) SALVADOR, frei Vicente do. Hist6rla do Brasil.
5~ ed. Com now de Capistr:mo de Abreu, Rodolfo Gar-·
cb e frei V~cio Willeke. Sao Poulo, 1965, p. 365-6.
(89) ANTI.CSJ. rna~ 13, n~ 32. Em carta ao conde de
J.inhares, o administr.odor do Engenho Serglpc rebtou
que urn cngenho de palitos movldo por bols for:a construfdo, e outro, inovido a ~gua. estava em constru~o.
Em 1620, AntOnio Barrlelros oferc:ceu-sc por:a construir
wno moendo no estllo antigo ou duas do novo tipo (p:dltos) no Mar.lrlbio, em troca de cerl:IS concess6es do Coroa. Urn dos co~elros rtglos obsc:rvOU que "todos sc
dlspoem a quc:rc:r. bzc:los". Ver AHU, C6rllcc: 32, fs. 58-60.
(90) Consulta do consclho do·Fozendo (Llsboo, 19
jul. 1620), AGs, sec. prov. 1473, fs. 38-9v. Vc:r tamb~
AHU, C6dlce 34, fs. 24v-30 (23 fev. 1622).
(91) CASTI<o. Br:asll, 1610 [...), p. 700.1.
(92) Escrevl com cenos detalhes sabre a ml.sterlosa
ngur:a de Juan Lopes Sierr:a em SCHWARTZ. op. cit., p.

brlcar a¢car batido.
(65) LJsaoA, jo~ do Silva. op. eft., p. 500.
(66) ANTONIL. op. cit., llv. I, cap. 8.
(67) NoVINSKY, Anlto. 1nqulsi¢o. · Inventarlos tk
bensconfiscadosacrlstaos-novos. Usbo>., 1976, p. 191-8.
Lopes Henriques foi proprlet:ltio do Engenho S:mto Teresa em Matolm. Seu lnventario contem mulw referenciu ao "livro de raziio" de scu caixeiro Agostlnho·
C:dheitos.
(68) Diogo Brochado ao consclho de guerr:a (24 out.
I 6oS), AGS, Guerr:a :mtigua 690. Ele mcncionou caixaS de
a¢car pes:mdo dezoito a vinte arrob:IS. Outr:IS fontcs sao
cita<bs em SIMONSEN, Robeno. Hlst6ria econ6mlca do
Brasil (1500.1820). 4~ ed. Slio Paulo, 1962, p. 110.
(69) Os registros de Miguel Dbs de SanU.go sao
m:mlidos em PRO. SP 9/104. Os do Engenho Sergipc sao
·de ANTI. cSJ, =~os 11, 14.
(70) AUFDERHEIDE, Patrlcla. Sbfps and sugar: quantitative analysis ofsbipplng records, 1595-9{1, 1608·17.
Trob:dho nao publlcado. 1973.
(71) Alv3ci, 29 out. 1695; Alvacl, 20 nov. 1698. Vc:r
Ord. reg. 5, n~ 76A.
(72) 0 peso do C3ixa de madeira for:a flxado em 3,5
arrohas (51 ,5 kg) por:a efeito de pcsagem rua Altllndega em
1641. Altllndego de Lisboo, n~ 113 (23 mal. 1641).
(73) Usta <bs caixaS q. sc arregarao [...], ANTI,Junta do Tabaco, mo>o 101. As 382 caixaS tJnham em mfdb
38,7 arrobu cad3 umo. as oito fechos pesavam em me-

APB,

27-30.
.
(93) AHU, Bobia pap. avul., C3ixa 8, I~ s&le; nao ca!al. (30 ogo. 1663).
(94) ACS, ProvisOes, 124.1, fs. 3v-4; ProvisOes 59, f.

dia dezoito arrobaS.
(74) Appeb>ilo dvll contro os senhores dos troplches (1792), APB, Ord. reg. n, fs. 173·7.
(75) B:mdo (6 dez. 1657), ACS 125.4 ProvisOes; Acs
I.ivro 159, f. 239.
',,
(76) Alvar.l (15 dez. 1687), BNRJ, 2-33, 28, 27. Ver
tam~m VIEGAS. op. cit., p. 214-6.
(77) Ver, por exemplo, ANTI, Junta do Tabaco, mo-

2v.

(95) APB, Ord. reg. 5, n~ 70; Ord. reg. 2, n~ 136.
Amb:IS sao anas ao govc:rnador-ger:d do Br:asll (23 fev.
!693; 13 nov. 1698).
(96) Consulta, Con. Ultro., AHU, C6dice 252 (30.fan.
1703); Acs, Llv. 24, fs. 250.1 (12 dez. 1705).
(97) APB, Ord. reg. 29, n~' 14A, 14B; AHU, Bahia pap.
avul., caiXa48, Ia. serle, nao ca!al. (2 jun. 1733).
(98) C;irnara a coroa (24 mal. 1766), APB, carw do

•o

96.
(78) El-Rey a Louren~o de AJmeido (Lisboa, 4 ago.
1709), Almeida a Coroa (16 jun. 1710), APB, Ord. reg. 7,

n?• 703, 704.
(79) "Termo do resolu~o sobrl.os senhores de engenhos nas falw que ouvc:rem nas caixaS de a<;iicar", Acs
9.29, f. 270.270v; "Termo de Verea¢.io (II ago. i 736)",

Senado, 132.
(99) QJmara a Coroa (12 nov. 1766), APB, Cart:IS do
Senado, .132; C;irnara a clmaraS de outr:IS eldodcs, ACS,
Canas do Senado aos goverilos das VJI:IS e Capi!2es, f. 36.
(100) WALLERSTEIN, Immanuel. The modem· world

ACS 9.30, f. J20-J20v.
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system. Nova York, 1974. 2 v. ate o presente. v. n, p. 88.
Cf. GoRENDER. op. cit., p. 74-7. Sobre a vislio de Max Weber acerca do escravlsmo, espedalmente como se expressou em sua Theory of social and economic organization,
ver os comentartos de PATTERSON, Orlando. Slavery. Annual review of sociology, 3: 407-49, 1977.
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(I) ANTONIL, Andre ]oao. Cultura e opulencia do
Brasil por suas drogas e minas. Ed. Andree Mansuy. Pai
ris, 1965, liv. I, cap. 9.
(2) NIEUHOF, joan. Memoravel viagem maritima e
terrestre ao Brasil (1682). Siio Paulo, 1942, p. 309.
(3) Urn relato bastante completo, se bern que urn
tanto desorganizado, sobre puni~iies de escravos no Brasil encontra-se em GouLART, jose Alipio. Da palmat6ria
ao patfbulo. Rio de janeiro, 1971. Sol>re as condi~iies
dos escravos, ver a discussao historiogclfica contida em
GoRENDER, jacob. 0 escravismo colonial. sao Paulo,
1978, p. 348-58.
(4) LAET, joannes de. Hlst6ria ou anals dos feitos da
companhia privilegiada das fndias Ocidentais. ABNR,
41(2), 1925, citado em GouLART. op. cit., p. 82.
(5) ANTONIL, op. cit., liv. I, cap. 9.
(6) MARQUES PEREIRA, Nuno. Compendia narrative do
Peregrina da Amh-ica. Lisboa, 1765, p. 16o.
(7) BENCI, jorge. Economia crista dos senbores no
governo dos escravos. Org. Seraflrn Leite. 2 ~ ed. Pono,
1954. EsSe trabalho foi originalmente publicado em Roma em 1705. Foi escrito no Brasil por volta de 1700 por
Ben cis, jestJita vinculado ao Colegio em Salvador.
(8) Ibid., p. 136.
(9) Rm~aq DA ROCHA, Manoel. Etbiope resgatado,

empenbado, sustentado, corregido, instruido, e IibertO.
Lisboa, 1758. Ver a dlscussao em BoXER, C. R. Some literary sources for tbe bistory of Brazil in tbe eigbteentb
century. Oxford, 1967, p.l2-4 (Taylorian Lecture].
(10) Alvacl de perdao (26 abr. 1678), APB, Rela~o
495, f. 75v.
(II) AHU, Bahia pap. avul., ca1xa 42, I~ serie, niio
catal.
(12) Provisiies (20 mar. 1688, 23 mar. 1688), BGUC,
C6dice 711, f. 173. Alguns dos documentos relevantes
podem ser encontrados em DH, 67: 174, 1948, e DH,
68: 16o, 1949.
(13) EI-Rey ao govemador da Bahia (II jan. 1690),
BGuc, C6dice 7o6, f. 25; EI-Rey 20 arceblspo da Bahia (II
jan. 1690), APB, Ord_ reg. I, n~ 56.
(14) 1!1-Rey ao govemador da Bahia (I~ mar. de
1700), reimpresso em CERQU21RA E SILVA, Ignacio Accioli
de. Memorias bistoricas e politicas da provincia da Babia. Org. Braz do Amaral. Bahia, 1925. 6 v. v. 11, p. 149.
Ver tambem GoULART. op. cit., p.28.
(15) Peti~o de Marcelino Diaz Sivestre, APB, Ord.
reg. 6, n~ 139A.
(16) DH, 34: 217, 1936.
(17) AHU, Bahia pap. avul., caixa 53, I~ serie, nao catal. Em 1761, dois homens foram deponados do Maranhao para Llsboa por maiLratar seus escravos. Ver AHu,
C6dice Con. UILra. 59.3, fs. 27v-28. Para urn caso em que

a Coroa interveio para libertar urn C2tivo que fora mal-

em semana com muitos dias santos porque todos os se

Lratado, vera hist6ria de IgnAcio Xavier, urn anesiio pardo, em AHu, Bahia pap. avul., ca1xa 48, I~ serie; -nao catal. (21 jun. 1733).
(18) AHU, Bahia pap. avul., doc. 24, Oil (1802). Esse caso envolveu urn grupo de escravos que entraram
permissiio no Engenho Siiojose, no RecOncavo·, e fo1•m
entiio espancados pelo propriet:irio do engenho.
(19) Relat6rio do ouvidor-geral do crime (Bahia,
-1806), BNIIJ, I = 32, 28, 25.
(20) P. ex. APB, Livro de perdoes 495, f 75v; 503, fs.
27-8.
(21) AUFDERHEIDE, Patricia. Order and violence: social deviance and social control in Brazil. Tese de PhD.
University of Minnesota, 1976, cap. 6.
(22) Apontamentos para burna nova lei dos escravos
do Brazil. AHu, Bahia pap. avul., caixa 44, 2~ serie, nao
catal. (sem data, mas aparentemente da decada de 1790);
Morr, Luiz R. B. A tortura dos escravos na Casa da Torre. Trabalho nao publicado, 1984, baseado em ANTI, lnquisi~o. processo 16 687.
(23) Invent:irio do Engenho Agua Boa de Manoel AntOnio Campello (1795), APB, sec~o judici:iria 656A.
(24) Testamento e invent:irio de joiio Lopes Fillza
(1741), APB, sec~o judici:iria 623.
(25) VIUIENA, Lu!s dos Santos. A Babi!l no seculo
XVIII. Bahia, 1969, 3 v. v. 1, p.l86.
(26) GRAHAM, Maria. journal of a voyage to Brazil
and residence tbere. Londres, 1824, p.ll4.
(27) "Trabalhar de manha cedo ate tarde da noite,.
nus e expostos as intemperies." RutTER, Dierick. A torcha da navega~o. RIHGB, .269: 83, 1965. Ver tambem
MARQUES PEREiRA. op. cit., p. 159, que aflrmou que no Brasil multos propriet:irios for~vam ~us escravos a trabalhar di2. e noite, "rotos, nus e sem sustento".
(28) LARsEN, Erik. Frans Post, interprete du Bresil.
Amsterdiun, 1962, ilustra~oes 33-6, 46-7.
(29) ANTI, CSJ, ma~o 54, n~ 55 (1753).
(30) AHU, Bahia pap. avul., calxa 51 (1751)
(31) VIIJ!ENA. op. cit., v. 1, p. 186.
(32) KOSTER, Henry. Travels in Brazil. Philadelphia.
1817. 2 V. V. II, p. 231.
(33) LAsoaa, Barbara Marie-Charlotte Wanda. A profile of /Jabia as seen by jacques Guinebaud, Fr:encb Consul General. Tese de MA, University of California, Los Angeles, 1967, p. 127.
(34) IMBERT, joao. Manual do fazendeiro, ou /ratado domestico sobre enfermidades dos negros .·Rio de
janeiro, 1832, p. xx.
(35) 1!1-Rey ao Conselho da fndia (30 abr. 16o6), BA,
51-vw-48, fl. (18.
(36) ANToNi~.. op. ·cit., liv. I, cap. 9. Cf. coment:irios
feitos por Israel da Costa e Ruiters de que os cativos passavam spas poucas horas livres a cata de marlscos e ouuos suplementos.
(37) 1!1-Rey·a domjoao de Lancasue (Lisboa, 31 jan.
1701); APB, Ord. reg. 6, n~ 103.
(38) MULVEY, Patrici2. Tbe Black lay brotberboods of
colonial Brazil: A bistory. Tese de PhD. City University
of New"vork, 1976, p. 80.
(39) "0 mul reverendo Dom Abbott ordenou a todos os Padres AdmlnisLradores de nossas fazendas darem
urn dia por semana a todos os escravos adultos, mesmo

nhores devem sustentar seus escravos." ADBicsB 135 (Rio
dejaneiro, 1763-6); MARQUESPER21RA. op. cit., p. 147-51.
(40) Pedro Teixeira ao Colegio de Santo Antllo (Santana, II nov. 1731), AN'o';, CSJ, ma~o 15, n~ 26; ANTI, cs],
ma~o 54, n~ 51 (1753). Para o Engenho Sergipe, sobre
o mesmo tema, ver a cana do padre Fernandes (30 jun.
1748), ANTI, cs], ma~o 69, n~ 140.
(41) KoSTER. op. cit., v. 11, p.ll6.
(42) AHU, Bahia pap. avul, caixa 61 (1751).
(43) ANTI, CSJ, ma~o 15, n~ 26.
(44) 0 argwnento de que os cativos eram bern alimentados, na verdade melhor ate que seus senhores, aparece em FREYRI!, GUbeno. Tbe Masters and tbe slaves.
Nova York, 1956, p. 50-4. Tal argumento parece ser baseado D2S observa~iies de autores do secuJO XIX que pretendlam comparar a condi~o dos escravos na grande la-
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preparadas visando a justificar as quelxas dos senhores
de engenho quanto aos custos elevados, creio que o erro foi intenclonal.
(62) ANTI, csJ, ma~o 69, n~ 83 (1629)
(63) Memorial de Joseph Israel da Costa. Quase dois
seculos depois, o viajante frances Tollenare descr,;eu
uma cena rural: "30 negres et n~gresses courbes ver Ia
terre et excites 2 travailler par un commandeur arm~ d'un
fouet, qui punlt le moindre repos" (30 negros e negras
curvados sobre a terra e incitados a Lrabalhar por urn leitor armado de urn chicote, que pune o menor repouso).
Ver Tou.ENARE, Louis-F~ols de. Notes dominicalles.
Ed. Leon Bourdon. Paris, 1972. 3v. v. n, p.363.
(64) Cf. MARQUES PER21RA. op. cit., p. 159; BENa, op.
cit., p.33-62. RUITER. op. cit., p.3-84 contem ob~aes
sobre o Lratamento dos escravos, em tradu~o do cl:issico holandes 'ioortse der Zee-Vaert (1623).
(65) 0 engenho Lrapiche de tres tambores passou a
voura com a dos trabalhadores industriaJs, "cativos de
ser chamado, em .Sao Domingos, de quiebra-buesos
ruquina". A isso, Freyre acrescentou sua opiniao de que
(quebra-ossos) devldo 2 sua for~.
alimentar mal os escravos era lrracional. Ver BUIUAMAQUE,
(66) AntOnio de En~o. adminisLrador do EnD. F. L. C. Monograph/ada canna d'assucar. Rio dejagenho Musurepe, ADBicsB 322.
neiro, 1862, p. 325.
(67) Matias de Souza ao padre Luis Veloso (23 jul.
(45) IMBERT. op. cit., p. 366-8.
1733), ANTI, csJ, ma~o 70, n~ 170.
(46) BURLAMAQUI, Frederico Leopolda C. Memoria
(68) TOLLENARE. op. cit., V. U, p. 420.1
analytica acerca do commercia d'escravos e acerca da
(69) Padre Antonio Vieira, sermao aos escravos do
escravidiJo domestica. Rio de janeiro, 1837, p.79.
Engenho Sergipe (1633), citado em CAsTRo, Antonio Bar(47) SoUSA, Marco Antonio de. Memoria sobre a caros de. Escravos e senbores nbs engenbos do Brasil. Tepitania de Serzipe (1800). 2~ ed. Aracaju, 1944, p.l7.
se de doutorado. Universidade Estadual de Campinas,
(48) KOSTER. op. cit., v. 11, p.ll2-3.
1976, p. ill.
(49) MARQUES PEREIRA. op. cit., p. 68.
(70) VIUIENA. op. cit., ·v. 1, p. 184.
(50) WALSH, Roben. Notices of Brazil in 1828 and
(71) Escravos de invent:irios, Conjunto de Dados A.
1829. Bpston, 1831. 2 v. v. 11, p. 18-9.
Urn dos poucos arrolamentos de for~ de Lrabalho escra(51) ANTI, CSJ, ma<;o 15, n~ 27.
vo de urn engenho em que os cativos foram agrupados
(52) DEERR, Noel. The bistory of sugar. Londres,
por ocupa~o fol o do Engenho Serglpe, em 1638, 20 ser
1950. 2 v. v. u, p. 57-8.
a propriedade vendida a Pedro Gon~ves de Matos. Nes(53) 0 testemunho e citado em ibid., v. o, p.352-3.
sa q,oca, oito escravos foram llsta.dos como metedores
(54) ANTONIL. op. cit., liv. 2, cap. 2 e 3; UGON, Ride fogo. Ver ANTI, CS], ma~o 30, f. 104.
chard. A true and exact bistory of tbe Island of Barba(72) P. AntOnio de Gouveia ao provincial (Bahia, 4
does. Londres, 1673, p. 88.
mal. 1626), ANTI, CSJ, ma<;o 68, n~ 395. PVCB, p. 28-9,
(55) "Fouce, a saber hum escravo que cona a: cana
relata. urn inddente ainda ma1s macabro, quando Fernao
e ouuo que a val amammdo em feixes, e pondo em ruCabral de Atafde colooou uma escrava proxima a uma forlhas no agro para o carro correr ao engenho." Acs, Carnalha para ''assust:i-la", mas ela caiu e morreu queimada.
tas do Senado 28.5 (Canada clmara de Santo Amaro, 3
(73) As exlgendas das tarefas sao descritas em ANjul. 1751). Ver tambem ANToNJL. op. cit., liv. 2, cap. 4.
TONIL. op. cit., liv. 2, cap. 10 e II.
(56) ANToNIL. op. cit., liv. 2, cap. 4. VILHI!NA. op. cit.,
(74) ASCMB, Uvro do lbmbo 1, 147-85. No seculo xvm,
v. 1, p. 179, indica que a mesma medida era usada urn
no Engenho Serglpe, essa tarefil. foi passada para·os esa:zvos.
seculo ma1s tarde.
(75) Invent:irio de Fiilpe Dlas do Amaral (1804),
(57) SCHWARTZ, Sruan B. Resistance and accommoMNH/CWP.
dation in eighteenth-century Brazil: the slaves' view of
(76) Invent:irio do eel. jose da Rocha Dorea, Engeslavery. HAHR, 57(1): 69-81 (fev. 1979).
nho Barbado (1769), APB, Sec. judid:iria Sao Francisco
(58) P. ex., no Engenho Vargem, no Rio de janeiro,
535, n~ 16.
a derrubada era feita por Indios conLratados antes que os
(77) ANTI,CSJ, ma~o 15, n~ 26 (Sant:ma, II nov. 1731).
escravos fossem postos a Lrabalhar no campo. Ver ADBICSB
(78) APB, Uvro das notas 25 (23 mar. 1715), 208-10.
135 (estado de 1772-7).
(79) Ribeiro 20 Colegio de Santo Anlllo (Bahia, 12
(59) DEERR. op. cit., V. U, p. 58
mar. J66o), ANTI, csJ, ma~o 68, n~ ~68.
(6o) A estimativa e da Fazenda Santa Cruz, no Rio
(80) Cf. ANToNJL. op. cit., esp. Uv. I e 2. VIIJIENA. op.
de janeiro (1798). ANI\J, C6dice 618, fs. 57-61.
cit., v. 1, p. 183-4,_mendona as v:irias ocupa~iies e indica
(61) AHU, Bahia pap. avul., caixa 61. Provavelmenalguns- n(uneros, mas de mOdo inconsistente.
te, o custo foi superestimado intendonalmente ou Lrata(81) ver Cap!rulo 12.
se de urn erro de regisuo. Se os escravos pudessem cor(82) Para uma discuSsiio sobre os dados que servltar 4200 canas por dia, como afirma Antonil, entllo apenas dez ou ooze escravos eram necess:irlos para conar_ ram de base a esta ~o. ver a p:igina pp. 453-4 desre
volume.
44 a 45 mil canas em tarefa. Como tals estimativas foram
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(83) GORENDER. op. Cit., p. 69-77.
(84) AHU, Bahia pap. avul., calxa 90 (Treslado das
penhoras ... ).
(85) Ha taros exemplos de mulheres em fun~O<:s de
supervlsao. P. ex., a escrava MOntca fol arrolada como
feitora 112 fazeoda jesulta de Sao Bras, no Maranh~, 112
dfcada de 1750. Ver StLivn, rolo 161.
(86) C:lmara a EI-Rey (6 setl736), APB, Cartas do Senado 131, 117-25.
(87). Sohre a quesliio da dura~o do dti de uahalho,
as ohserva~O<:s de viajames em outras colOnias a~carei
ras sao lnstrullvas. Em Cuba, no sfculo XIX, era comum
haver quatro horas e meia de descanso em Viole e quatro horas durante a safra, e uma altera~o para sels horas
de repouso em uma proprledade em Matanzas fol conslderada especialmeme "fllantr6plca". Ver as fomes cltadas em MORNI!Il, Magnus. European travelogues as sources to .Latin .American history from tbe late eighteenth
century until 1870. Estocolmo, lnslltuto de Estudos
Lallno-Aremlcanos, 1981, n~ 30, p. 40.
(88) CAstRo. op. cit., p. 7-8.
(89) SAN'nAGO, Theo. A 11120ufarura e o engeriho de
acU<:ar no Brasil.. In: Amaral Lapa, Josf Roheno Clo, org.,
Modos de produ¢o e realldade brasilelra. Petr6polls,
1980, p. 195-205;
(90) MARx, Karl. Capita!. Nova York, 1967. 3 v. v.
pane IV, cap. 13, p. 322-4.
(91) CAstRo, AntOnio Barros de. A economiapolfllca, o capltalislno e a escravlc:IW. In: Amaral Lapa. op. cit.,
p. 67-107.
1,

(92) Esses cilculos foram feitos por GoMES, Josf Caetano. Mem6ria sobre a agrlcultura e produtos de canade-a~iicar (I 798). Brasil A>ucarelro, mar. 1965, p. 43.
(93) .S.U.VAOOR, Frel Vicente do, Hlst6riA do Brasil.
5~ ed. Com notas de Caplsuano de Abreu, Rodolfo Garcia e frei Vemncio WWeke. s~o Paulo, 1965, p. 366.
(94) Loreto Couto fomece essa Informa~ em sua
jusliflcallva da conllnuldade do funciol12ffiento dos engenhos aos domin8os. Ver .ABNR, 24: 183-4, 1902.
(95) Aimless 135 (Rio de Janeiro, 1766-70).
(96) ANromL. op. cit., llv. 2, cap. 12; Ru.;ERS. op. cit.,
p. 83.
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de risco" e "Carrega¢es" no comh'cio colonial da Bahia, 1660-1730. Bahia, Centro de Estudos Balanos, 1977,

do patemalismo dos jesuitas, pols havia trinta anos que
os padres nao eram mais seus proprlet:lrios e tambfm por. que os jesuitas nada apresemaram de patemalista no Engenho Santana, como indicado peia iilllma cita~o deste
capitulo.

nota 78.
·
(8) McCusl<l!ll, John. Tbe rum trade and tbe balance of payments of tbe thirteen continental colonies,
1650-1755. Dlsse~ de PhD. University of Pittsburg,
1970, p. 94; ver tambem DEERR, Noel. Tbe history of sugar. Londres, 1950. 2 v. v. o, p.449-59.
(9) SHERIDAN, Richard B. Sugar and slavery: an economic history of tbe British West Indies 1623-1775. Baltimore, 1974, p. 29-30.
(10) Cf. PARES, Richard. Tbe London sugar market,
1740-1769. ~lcHistory Review, 9(2): 254-70, 1956.
(II) McCUSKER. op. cit., p. 94
(12) A proibl~o da expona~o de aguardente, datada de 25 de outubro de 1646, 112 Bahia, encontrou opo~o por pane dos produtores de a¢car, sendo a ordem
revogada. Ver Consulta, Con. Ulua., AHU, Bahia pap.
avul., calxa 6 (17 fev. 1647).
(13) Sobre a reia~o ~tre os pr~os do "¢care o
lndice geral de pre~os, ver BUI!SCu, Mlrcea. 300 anos da
infla~. Rio de Janeiro, 1973, p.39-68.
(14) Essas fontes sao reladp112das e discutidas em
MAuRb. op. cit., p. 192-211.
(15) Essa minha eslimativa baseia-se em dlculos efetuados por Mlrcea Buescu e em meu pr6prlo exame das
fontes. Em outro uabalho, queslionel serlamente uma estlmativa anterior da produ~o apresentada em SIMONSEN,
Roheno. Hist6ria EconiJmica do Brasil, 1500-1820. 4~
ed. Sao Paulo, 1962, p. 382-3, que afirma ter sido I ,2 mllbao de arrqbas a produ~o em 16o0. T:al eslimativa talta deinais, como procutd demonsuar em BARRETT, Ward
& SolwAI<Th sruan B. Comparad6n entre dos economfas
azucareras coloniales: Marelos, Mtxlco y Bahia, Brazil. In:
Florescano, Enrique, ed.. Haciendas, latljundlos y plantaciones en .Amhtca Latina, p. 532-72. Ver tambtm
BUEScu, Mlrcea. Hist6ria ecrmtJmlca do Brasil. Rio deJaneiro, 1970, p.81-90. Aeslimativapara 1623 t de Jan Andries Moerheck. Ver DUP, v. u; p.214-23.
(16) Apresentel uma dis~o mais completa sobre
esses dados em ScHwARTZ, Stuan B. Sodety and economy
In Brazil: plantations and peripheries, 1580-1750. CHLA,
v. up.
(17) Ver Capitulo 5 (pp. 98-131).
(18) CAsTRo, AntOnio Barros de. BrasU, 1610: Mudan~ tecolcas e conflltos sodals. Pesqulsa e planejamento ecrmtJmico, 10 (3): 679-712, 1980.
(19) Cana rfgla ao govetiUdor Gaspar de Sousa (Lisboa, 24 mal. 1614), Bl, Correspondb1da de GaSpar de
Sousa, f. 315.
(20) Atrlbuf a Pedro CadeiU de Vllhasanti, provedormor do BrasU, o rdat6rlo anOnimo de 1629 inlltulado
"r>=!pd6n de Ia provlnda del BrasU", publlcado em
MAuRo, FrMerlc. I.e Bmll au XVIJ' siOC/e. Colmbra,
1963, p. 167-91. Exceto pe1a data, t identico ao relat6rio ofereddo por urn ceno Pedro Cude112 (sic) ao condeduque de Olivares em 1634. Este iiltimo relat6rlo foiimpresso por Manin Franzbach, em]GSWGIA, 7: 164-200,
1970.
(21) BRANDXO, Ambr6slo Fernandes. Dl41ogos das
grandezas do Brasil. Org. Josf AntOnio Gon~ves de
Mello. 2~ ed. completa. Redfe, 1966, p. 87-90.
(22) GoNo;ALVES DE MELLO, Josf AntOnio. Ut112 ri-

(I 04) Padre Matias (?) ao padre ESttvao da Costa (Bahia, 3 OUI. 1623), ANTT, CS), ma~O 70, n~89.
(105) FOGEL, Rohen W. & ENGERMAN, Stanley L. Time on the cross: tbe economics of American Negro sla:
very. Boston, 1974. 2 v. v. 1, p. 191-257. DAVID, Paul et
a/.. Reckoning with Slavery. Nova York 1976, p.69-80.
Sobr~ escravos na indUstria, Vf:'r LEWIS, Ronald L. Coal,
iron and slaves. Westpon, Conn., 1979.
(106) P. FeUpe Franco (Santa112, 15 mar. 1671), ANIT,
CSJ, m~o 70, n~ 383; P. Pedro Teixeira ao Colegio de
Santq Antao(Santa112, II nov. 1731), =~o 15, n~ 26; p.
Luis da Rocha (1739), =~o 69, n~ 207 (10 out. 1739),
=~o 68, n~ 413.
(107) P. JerOnimo da Gama, "Custumes q. achey e
vou emendando [... )"; ANTT, CSJ, ma~o 54, n~ 55. PubUquei essa d~ anterlormente em Sclf\VARTZ, Stuan
B. Colonial Brazil: plantation and peripheries, 1580-1750.
In: CHLA, v. n, p. 440-1.
(108) Meu artigo "Resistence and Accommodation
[... )" discute o uatado em detalhes eo relmprime.
(109) V;lrios estudos reeemes oom~ a procurar
as intef)I~O<:s entre organiza~o da miio-de-obra e formas sodals. Ver MAEYAMA, T. The masters versus the slaves under the plantation systems in Brazil. Latin .American Studies. University of Tsukuba, Japao, 3: 115-41,
·1981; MENoi!S, Claudine! Magno Magre. No mundo do
qulnguingoo. AH, 8: 93-106, 1976. Para com~o. ver
MORGAN, Phll\ip D. Work and culture: The task_ system
and the lowcountry Blacks, 1700-1880. William and
Mary Quarterly. 3 ~ ser., 39(4): 563-99, 1982.

7. 0 .COMERCJO B.AI.ANO DE .A(:O'CAR .ATE 1750

0) Ver o estudo sobre os reglstros mercanlis remanescentes e outros documeiuos em ALDEN, D2urll. VIcissitudes of uade In the Ponuguese Atlantic empire during
(97) ~VESDEMI!U.o, )nsf AntOnio. Urn regimenthe first half of the eighteenth centucy: a review artlde.
to de feitor-mor de engenho de 1663. Boletlm do lnstlTbe .Americas, 32(2): 282-91, mit. 1975.
tuto]oaqulm Nabuco, 2: 80-7, 1953.
---17 (2) MAURo, Frederic. Le Portugal et I '.Atlantique au
(98) VILHENA. op. cit., v. I, p.184.
.KV_JJ' slkle. Paris, 1960, p.225-32
(99) ANTT;CSJ, ~0 70, n~ 104.
(3) SLUITER, Engel. Dutch maritime power and the
(100) Vera discuss:lo sobre OS capatazes em NOLSON,
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