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UMA GERA(:AO EXAURIDA:
AGRICULTURA COMERCIAL E MAO-DE-Oflf?A INDfGENA

[. .. ] porque nunca ninguem cuidou, que tanta gente se gastasse
nunca, quanto mais em iao pouco tempo.
Padre Jose .de Anchieta (Bahia,. 1564)

Os prim6rdios da economia ac;:uca~eira no B.rasil foram tragicamente marcados pela
hist6ria dos contatos .entre portugueses e indigenas ao Iongo da costa. A escravizac;:ao dos
indios e o uso de su;mao-de-obra no plantio e beneficiamento da cana revelaram-se etapa
transit6ria no desenvolvi.inento da industria ac;:ucareira, durante a qual se empregou uma
forc;:a de trabalho relativamente barata e prontamente acessfvel ate que a atividade se encontrasse. totalmente capitalizada. Outros trabalhadores viriam substitui-los nas lides do engenho em fins do seculo XVI e prindpios do XVII - os escravos africanos, mercadoria de
urn rent:ivel ramo do comercio atlantico. 1 Esse foi, porem, urn processo gradual e de forma alguma inevit:ivel. A escravizac;:ao dos aborigines defmhou devido ils percep-;;oes e lirnitac;:oes culturais de indios e europeus, il suscetibilidade dos nativos ils doen-;;as do Velho
Mundo e ao curso dos eventos hist6ricos. Na Bahia OS indigenas constitufram-se na principal fonte.de bra-;;os durante quase urn seculo, e mesmo ap6s sua substituic;:ao por africanos,
ainda podiam ser encontrados nos engenhos ou em suas proximidades,. na condic;:ao de
trabalhadores for-;;ados, assalariados ou camponeses.
Este capitulo trac;:ar:i a hist6ria das rela-;;oes entre os indios e a economia de grande
lavoura na Bahia, nao s6 essencial para o entendirnento das origens dessa economia mas
tambem interessante sob uma perspectiva mais ampla, pois vern elucidar a noc;:ao de que
as formas de trabalho espedficas que emergiram nas areas coloniais foram, de certo modo,
predeterminadas pela 16gica do desenvolvirnento capitalista europeu. 2 Tal visao deixa pouco espa-;;o ao papel das condic;:oes materiais e tradic;:oes culturais objetivas dos povos nas
"regioes coloniais" e tende a uma nova forma de eurocentrismo. Atraves de urn exame
cuidadoso da escravidao indigena, pode-se questionar diretamente essas teorias. A tentativa de utilizar o trabalho fon;:ado dos nativos nao pode ser sirnplesmente descartada como
urn "infcio malogrado". A complexa intera-;;ao das percepc;:oes e do comportamento de europeus e indios condicionou as formas como estes ultimos integraram-se - e deixaram_
de se integrar - na sociedade colonial. A escravidao dos aborigines no Brasil durou pouc9
em termos legais (aproximadamente de 1500 a 1570); contudo, lan-;;ou-se mao de v:iriaS
formas de coe(c;:ao, bern depois dessa epoca, para se obter o trabalho indfgena. Mesmo ap6s
a introduc;:ao de africanos em grande escala, ainda se podia encontrar indios nos engenhos
do Nordeste.
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Nosso ponto de partida deve ser o proprio indio, embora nao pretendamos, aqui,
apresentar urn esnido etnogr:ifico completo dos povos indfgenas brasileiros, nem mesmo
os da Bahia, ils vesperas do contato com os europeus. E mais proveitoso proceder a uma
an:ilise dos principais grupos encontrados pelos portugueses no litoral brasileiro, especialmente no que respeita aos aspectos da vida indigena que contribuem para explicar e esclarecer o processo de sua absor-;;ao pela sociedade do nordeste litoraneo.
Entre os povos indigenas que entraram em contato com os portugueses nas duas primeiras decadas da hist6ria brasileira, os rnais numerosos e amplamente dispersos eram os
_ da familia lingiifstica tupi-guarani, que, na epoca do descobrirnento, controlavam grande
parte do litoral, desde o Maranhao ate Sao Vicente, no suP 0 principal grupo tupi na regiao da futura capitania da Bahia era o.tupinamb:i, urn povo poderoso que ocupava uma
faixa de trinta a oitenta quilometros de largura no litoral compreendido entre Sergipe e
Camamu. Ao sul de Camamu outro grupo de lingua tupi, os tupiniquins, dominava a costa
ate o Espfrito Santo, embora estivesse em posic;:ao prec:iria devido il pressao e ils incursoes
de povos de outro tronco lingiifstico, especialmente os aimores (botocudos). Ourra:> tribos
tupi espalhavam-se pelo interior da capitania. Os tupina~ (tabajara), por exemplo, haviam
habitado a baia de Todos os Santos, mas na epoca da chegada dos europeus nao rnais viviam no litoral, tendo sido expulsos pelos tupirl4mb:is. No seculo XVI restavam apenas poucas aldeias dos tupina~, constantemente ameac;:adas pelas tribos nao tupi que dominavam
o sertao.
. Os tupinamb:is viviam em aldeias de quatrocentos a oitocentos indivfduos, distribufdos em grandes unidades familiares que residiam em cerca de quatro a oito malocas alongadas. 0 parentesco patrilinear era urn importante aspecto organizacional dessa sociedade,
embora tambem se usassem divisoes por sexo e idade para-defmir responsabilidades e privilegios. 4 A guerra e a captura de inimigos para serem fmalmente mortos em meio il celebrac;:ao de urn ritual canibalfstico eram aspectos integrantes da sociedade tupinamb:i, pois
dessas atividades viris dependiam a obtenc;:ao de status, a escolha de esposas eo progresso
ao Iongo das faixas etarias. 5 Essa necessidade de fazer prisioneiros irnpelia as aldeias tupinamb:is a manter-seem constante estado de guerra com seus vizinhos mais pr6ximos.
Obvianiente o canibalismo ritual era aborninado pelos portugueses e tornou-se a principal
justificativa para a escraviza-;;ao dos tupinamb:is e de outros povos. Mesmo ap6s a Coroa
portuguesa proibir a escravidao indfgena, em 1570, o canibalismo continuou a fornecer
uma "causa justa" para po-los em cativeiro.
Apesar de as artes marciais e o canibalismo ritual terem sido, talvez, os aspectos da
vida .dos tupinamb:is que conformaram os alicerces de sua concepc;:ao do universo e organizac;:ao social, outras caracteristicas culturais desse povo sao igualmente importantes para
a c6rnpreensao de suas rela-;;oes com os portugueses. Ao contrario de alguns de seus vizinhos, os tupinamb:is praticavam a agricultura, que se adequava bern a seu habitat e ils suas
necessidades e constitufa-se em parte essencial de sua vida. Uma das principais obriga-;;oes
dos pajes era garantir chuva suficiente para as planta-;;6es.6
A economia tupinamb:i era basicamente de subsist~ncia e autoconsumo. Assirn, cada
aldeia produzia para atender ils suas necessidades, havendo poucas trocas de g~neros alimentfcios com outras aldeias. 7 A agricultura era sempre combinada as atividades de ca-;;a,
pesca e coleta, e a importancia de cada uma dessas fontes de alimentos variava sazonalmente. Os tupinamb:is cultivavam diversos produtos, entre eles feijao, milho, varias especies
de tuberculos e ab6bora, mas era a mandioca o seu pri.tlcipal alirnento. Essa raiz crescia
em diferentes tipos de solo, era resistente ao ataque da maioria dos insetos e fornecia calorias em abunctancia relativamente a area cultivada. A farinha de mandioca tornou-se alirnento
b:isico de nativos e euro-brasileiros. Juntamente com a batata eo milho, foi uma das principais contribui-;;oes amerfndias a dieta mundial.
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Conquanto pouco se saiba a respeito das formas d~ propriedade das planta~oes e da
dos produtos, ja se tern uma visao razoavelmente completa das tecnicas agrfcolas dos tupinambas e da divisao sexual do trabalho a elas associada. Esse povo praticava
a coivara, usada ainda hoje em algumas partes do Brasil. Aos homens cabia o pesado trabalho de abrir clareiras derrubando as arvore~ maiores. A seguir incendiava-se a vegeta~ao
rasteira, apoveitando-se as cinzas como fertilizante natural. As mulheres da aldeia
encarregavam-se do plantio, da colheita e da prepara~ao dos alimentos. Os homens ca~a
vam e pescavam. A agricultura era quase exclusivamente urn trabalho feminino. Apenas
na ardua tarefa comunitaria da abertura das clareiras e que OS homens participavam do ciclo agricola.
·
Os europeus freqiientemente surpreendiam-se com o desinteresse dos indios por exc
cedentes de produ~ao, lucros e certas formas de propriedade. 8 Os tupinambas e muitos
de seus vizinhos praticavam uma economia de uso, .e nao de troca, e supriam suas necessidades sem se preocupar com o lucro no sentido europeu da palavra. Nao era preciso produzir ate o m:iximo da capacidade tc!:cnica e do tempo disponfvel, mas apenas para assegu~
rar a subsistencia. Em tal economia, o ritmo do trabalho e da produ~ao era intermitente
e descontfnuo. 9 Gastava-se energia para atender as necessidades vitais, mas sempre havia
tempo para lazer, celebi:a~oes, guerras e outras atividades "improdutivas "; 0 jesufta Martim da Rocha comentaria mais tarde: "Estes indios guardam bern o tempo dos Ap6stolos
[... ) porque.nenhu ma coisa tern como pr6pria, antes tudo lhes e comum". 0 padre Manoel
da Nobrega fez a mesma observa~o e acrescentou que os bens "que alguem possui devem
ser divididos com os demais, principalmente se forem alimentos" .10
0 litoral brasileiro era urn habitat que facilitava tal comportamen to, pols era possfvel obter urn suprimento alimentfcio adequado sem esfor~os extraoi:dinirios. Havia ca~a
em abundincia, ·infuneras plantas e insetos comestfveis, deliciosos crusticeos no mare nos
rios, e a mandioca, vegetal admicivel, nutria o organismo e demandava poucos cuidados
ap6s o plantio. Essa disponibilidade relativamente segura de alimemos facilitou aos portugueses na Bahia conseguiierri farinha de mandioca e outros mantimentos, por meio do escambo, na epoca dos primeiros contatos com os indios. Na decada de 1550 grandes quantidades dessa farinha foram adquiridas nas aldeias da Bahia e de outras areas costeirasY
Os tupinambas, ap6s satisfazerem suas pr6prias necessidades, davam pouca import:ancia
aos excedentes e estavam dispostos a troca-los por produtos uteis, em bases restritas. Contudo, ao contrario dos europeus, essa disposi~ao dos tupinambas para a troca era lirnitada,
o que fazia deles uma fonte incerta para a obten~o de alimentos e, futuramente, de trabalho.
A concep~ao comunitaria ou recfproca quanto a produ~ao e ao consumo, a produ~o de carater domestico, uma sociedade na qual o status nao derivava da capacidade
econOmica e a subordina~ao da economia a out~as formas de organiza~ao social determinaram
a re;t~ao dos indios as demandas dos europeus. Os diferentes pontos de vista dos portugueses e dos indios com respeito a natureza e aos objetivos do trabalho e da produ~ao
encontram-se subjacentes a mudan~ no relacionamem o entre eles, e contribuem para explicae a hist6ria subseqiiente dos indfgenas no regime de grande lavoura.
0 que aos olhos dos europeus parecia prodigalidade, falta de interesse em lucros e
despreocupa~ao com os excedentes irritava-os, e mais de uma vez tais atitudes foram
apresentadas como prova da irracionalidade do fndio e, portanto, de sua falta de "humanidade.~'. Escreveu o governador Diogo de Meneses, em 1610: "Estes indios, senhor, e gente
mui barbara a que em si nao tern governo nenhum nem por si podem governar e sao nisto
tao faltos em tudo que nem no que lhe toea a seu sustento guardam para amanha o que ,
lhe sobeja hoje" .12 Mesmo entre os tupinambas agricultores os portugueses ficavam abis-/
mados ante a "ociosidade" das aldeias, onde os homens pareciam viver recostados, a fumar e a preparar-se para a guerra. 13 Era o confronto de dois povos cujos sistemas econO_ffikos e vlsiies de ~ndo nao podertun se~~~ opostos:,A atitude dos portugueses perante a ''barbarie'' dos tupinambas';Urn povo- cu ja piiftlciagrfcola ja os havia colocado no mfdistribui~ao
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nimo em uma fase de transi~ao para uma cultura neolftica, exacerbava-se quando deparava
comoutros povos indfgenas que ainda nao haviam atingido aquela etapa. Alguns observadores, especialmente os jesuftas, foram as vezes rep6rteres perspicazes da vida dos nativos.
Infelizmente boa parte da interpreta~ao do que P\esenciaram sofreu interferencia nao s6
de seu pr6prio vies cultural mas tambem do de seus principals informantes, os tupinambis. Como resultado, a imagem que fazemos dos outros grupos indigenas e duplamente
distorcida pela refra~ao das il)forma~oes atraves de dois prismas culturais.
Os primeiros colonos portugueses adotaram a pratica tupinambi de designar todos
os aborigines que nao falassem o tupi pelo termo generico "tapuia", ou "os que falam lfnguas enroladas". Durante muitos anos os ~trop6Iogos acreditaram que esses povos pertenciam a grande familia lingiifstica je; tudo ihdica que isso era mesmo verdade com rela~o a alguns deles. Estudos recentes demonstraram que os tapuias pertenciam a varios troncos
culturais e lingiifsticos, entre os quais se incluiam, na Bahia, os jes, os carafbas e os cariris.14 Como os tupinambas ocupavam o litoral, a maioria desses outros povos habitava o
interior, e portanto tiveram menos contato com os portugueses duran,te o primeiro seculo
da coloniza~o. Nao obstante as incursoes dos europeus pelo sertao, as migra~oes e as guerras
entre as tribos muit~ vezes resultavam em cativos tapuias para os canaviais do RecOncavo.
Uma vez que a maioria desses povos vivia exclusivamente da ca~a e da coleta, nossas ol:?serva~oes acerca do comportamen to econOmico dos tupinambas poderiam ser repetidas
e intensificadas quanto aos tapuias. Sua concep~ao de utiliza~ao direta dos bens e uma parca cultura material que lhes permitia grande mobilidade tornava-os particularmente inaptos· para contatos de _natureza pacifica com os portugueses. A escravidao na Iavoura talvez
. tenha sido ainda mais insuportivel para esses povos do que para os tupinambas.
~ A diversidade dos povos tapuias impede-nos de apreseiltar uma explana~ao geral mais
detalhada, entretanto urn grupo merece aten~ao especial por sua importancia hist6rica. Nenhum povb ofereceu resistencia mais continua e eficaz aos portugueses que os aimores,
habitantes do Espirito Santo, Ilheus e regioes fronteiri~as do sui da Bahia. 15 Sua eficiencia ·
militar e sua determina~ao sao compariveis a resistencia dos araucanos no Chile. Por mais
de dois seculos, os aimores ate~rorizaram as areas do sui da Bahia e chegaram a atacar as
margens meridionais do RecOncavo. 0 povoamento nessas regioes era arriscado, e mais
de uma vez colonos e senhores de engenho queixaram-se de que nem a agricultura
nem suas vidas estariam seguras enquanto os aimores nao fossem derrotados. Os portugueses as vezes chamava-nos "botocudos", nome que na Bahia assemelhava-se ao termo "bu- '
gre" usado no sui do pafs como epiteto de qualquer povo indfgena hostil. 16
Devido a eficacia e a intransigencia dos aimores, a visao que OS portugueses formaram de sua vida e de seus costumes e multo mais vaga que a referente aos tupinambas.
Os aimores, aparentemente, pertenciam ao grupo etnogrifico je. Sua cultura material era
mais simples que a dos tupinambas ou dos tupiniquins. Nao pra.ticavam a agricultura, vivendo exclusivamente da ca~a e da coleta. Varios observadores portugueses afirmaram que
esses indios nao tinham habita~oes e viviam na floresta como animals; porem, dada a aversao que lhes tinham, tais afrrma~oes devem ser encaradas com ceticismo.'7 E provavel que
a estrutura social dos aimores, como a de muitos povos je, fosse bastante complexa, baseada em uma divisao de cada grupo local em moities (metades tribais). Asatividades belicas
intensificaram-se ap6s a chegada dos portugueses, mas parecem ter sido extremamente importantes mesmo antes disso. A hostilidade dos aimores provocava em colonos, jesuftas
e oficiais da Coroa rea~oes que beiravam a paranoia, seus relatos sobre esse povo revelam
quase invariavelmente urn misto de medo, admira~ao e repugnancia. Outros amerfndios
viviam em casas como homens, os aimores viviam na floresta; os tupinambas comiam os
inimigos por vingan~a, os aimores porque apreciavam carne humana; e assim por diante.
Quando a Coroa promulgou a primeira lei proibindo a escraviza~ao do gentio, em 1570,
s6 os aimores foram especificamente excluidos dessa prote~ao. 18
As tradi~oes culturais dos aimores e dos tupinambas foram as mais importantes encontradas na Bahia pelos portugueses. Ambas sofreriam modifica~ao considerivel ao
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confrontar:se com as .demandas da economia exportado ra colonial. As atitudes dos portu. gueses ante a "barbarie" dos povos agricultores eram ainda mais extremadas quando
se
tratava dos que praticavam tao-somente a coleta e a ca\;a. Tais encontros puseram em contato povos ·cujos sistemas economicos e visoes de mundo eram separa~os pelo mais profundo dos abismos.
REA(:OES A ECONOMI A EUROPE/A

I
t

Na Bahia assim como em outras regioes costeiras, a natureza do relacionamento en' natureza da presen\;a
tre europeus e ,indlgenas foi determinado, em grande medida, pel~
portuguesa, por seus objetivos economicos e por seus interesses caracteristicamente europeus em tres aspectos basicos: alimenta\;ao, defesa e mao-de-obra. As primeiras atividades
comerciais dos europeus no litoral consistiam em cortar e exportar o famoso pau-brasil.
Ja em 1502 concederam-se a particulares contratos para a explora~o dessa mercadoria
e,
durante os trinta 'anos seguintes, os portugueses e seus rivals, os franceses, estabeleceram
feitorias ao Iongo da. costa.
As :irvores de pau-brasil nao cresciam juntas .em grandes areas; encontravam-se, isto
sim, dispersas pela floresta. A medida que essa ma_?eira foi-se esgotando no litoral, os europeus passaram a recorrer aos indios para obte-la. E importante lembrar aqui que o trabalho
coletivo, especialmente a derrubada de arvores, era uma atividade masculina caracteristica
da sociedade tupinamba; e como tal, o corte do pau-brasil podia-se integrar facilmente aos
padroes tradicionais da vida indlgena. Eles de fato pareciam bastante dispostos a cortar as
:irvores e arrastar os pesados toros ate as feitorias,.onde podiam ser trocados por penduricalhos e outros objetos. Entre 1500 e 1535 o escambo foi o principal meio usado pelos
portugueses para obter dos indios o pau-brasil e, em menor grau, a farinha de mandioca.
·
Tarribem foi, indiretamente, urn metodo de obter trabalho. Nao sabemos se os tupinamb:i
s
e outros indigenas atuaram individual ou coletivamente na troca de madeira, farinha de
mandioca e trabalho nesse periodo, entretanto as aquisi\;Oes realizadas na decada de 1540
·
indicam.a segunda alternativa. Se assim foi, entao o sistema de escambo funcionou no imbito das atividades comunit:irias e, portanto, teve condi\;Oes de adaptar-se facilmente ao
modo de vida tradicional.
Essa situa\;ao come\;ou a mudaf radicalmente na decada de 1530, com a introdu\;ao
do sistema de donatarias. 0 projeto de conceder direitos de propriedad e a fidalgos portugueses, que por sua vez desenvolveriam seus territ6rios instalando colonos e estabelecendo uma base economica segura, impos novas demandas aos aborigines. Embora donat:irios
e colonos pross.eguissem como escambo para conseguir pau-brasil, alimentos e ate m~mo
a forc,;a de trabalho de que careciam temporariamente para a constru\;aO das cidades,
as
necessidades da nova cultura colonial, o a\;iicar, nao podiam ser satisfeitas por meio do
escambo. Na Bahia, em Pernambuco e outras areas costeiras, o~ portugueses passaram
a
recorrer crescentem ente a escravidao como meio de assegurar mao-de-obra para o plantio
e beneficiamento da cana-de-a\;U.car. Passaram do escambo a escravidao, como tao bern
apontado no titulo do important e livro de Alexander Marchant, From barter to slavery.
Segundo Marchant, o sistema de escambo come\;OU a declinar em virtude de uma
serie de decisoes economicas tomadas pelos portugueses e, em certa medida, tambem pelos indios. Primeiramente, houve satura\;ao no mercado de quinquilharias. A medida que
a demanda dos nativos direcionou-se para ferragens e armas de fogo, artigos mais caros,
os custos dos portugueses para abastecer-se elevaram-se consideravelmente. Ademais,
o
numero crescente de colonos e a presen\;a dos contratadores ireais de pau-brasil ctiaram
uma situa~o de competi\;ao por mao-de-obra.
Essa interpreta\;ao, em bora correta em suas linhas gerais, desconsidera dois aspectos
do problema, cruciais para o entendime nto da intera\;ao das for\;as culturais e economica
s
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que moldaram as formas do trabalho in<ligena no Brasil. Em primeiro Iugar, a crise no sistema de escambo foi provocada nao s6 pelo valor dos artigos trocados, mas tambem pelas
pr6prias caracteristicas de tais artigos. 0 uso de machados e armas de fogo devem ter provocado urn tremendo impacto sobre a natureza da economia dos silvicolas, ao acarretar
mudan\;as em duas das tarefas mais d.i.ficeis e demoradas: a derrubada de :irvores e a ca\;a.19 Os instrumentos de ferro aumentavam a produtividade e reduziam o tempo gasto em
certas atividades. Ao permitir aos in<ligenas satisfazer suas necessidades materials com maior
rapidez, essas ferramentas deixavam-lhes mais tempo para as cerimonias e para a guerra.
Tal hip6tesefa z com que os indios pare\;am menos do que "racionais" em termos de maximiza~o economica , e e essa racionalidade, exatament e, o problema
que esta subjacente
a explica~o de Marchant. Em segundo Iugar, esse au tor supoe que os aborigines eram "hom ens economic os", imersos em uin mercado de trabalho auto-regulavel e prontos a tomar
decisoes com base nos interesses pessoais ou comunit:irios. Contudo, em muitas "economias" prirnitivas, a produ\;ao e a distribui\;aO de bens sao parte de outros aspectOs da organiza~o social, como o parentesco, e estao geralment e subordina
dos a eles. 20
Marshall Sahlins .manifestou esse posicionam ento com precisao tal que merece ser
citado: "Ate mesmo falar da economia em uma sociedade primltiva e exercitar-se na irreali. dade. Estruturalmente, 'a economia' nao ex,iste. [...] Economia e uma fun~o da sociedade,
e nao uma estrutura". 21 0 escambo enquadrava-se, de maneira muito simples, nos padroes
culturais tradicionais, mesmo quando o que estava sendo trocado era o trabaiho coletivo
temporario da constru\;aO. Ja o trabalho na grande lavoura nao se ajustava aqueles padroes.
Evidentemente as culturas in<ligenas tiriham capacidade de adapta\;aO; todavia o que os portugueses demandavam ia de encontro a aspectos fundamentals da vida e da mentalidad
e
dos nativos. Para estes U.ltimos, agricultura era "trabalho de mulher". Se urn homem conseguisse o suficiente para comer e algumas ferramentas e armas novas, por que haveria de
desejar ou trabalhar por mais? Essa foi uma situa\;ao comum na era colonial, observada
e.
comentada em muitos lugares. 0 indio - visivelmente capaz de grandes esfon;;os --' era
considerado urn pregui\;oso nato e alguem com quem nao se podia contar. 22 Levados para os engenhos, recusavam-se a trabalhar; tornavam~se macambuzios e alheios, ousimples
mente fugiam. Recusavam-se a responder as condi\;6es objetivas de mercado criadas pelos
portugueses. Assim, as formas de produ~o estabelecidas nao foram simplesmente uma questao de escolha por parte dos europeus; sofreram tambem influencia da natureza da sociedade indlgena e da dinimica interrui das percep\;5es e necessidades dos nativos. Segundo
Gandavo, "se os indios nao fossem tao caprichosos e dados a fuga, a riqueza do Brasil seria
incomparavel". 23

ESCRA VOS, CAMPONE_SES OU PROLETARIOS

Os indigenas, sem a interferencia dos europeus, negavam-se a responder previsivelmente as condi\;5es objetivas do mercado. Para torna-los uteis a economia colonial, quer
como fornecedores de "alimentos, quer como trabalhadores nos engenhos, os portuguese
s
recorreram a tres expedientes. 0 primero, empregad o pelos colonos, consistia na coer\;ao
direta, sob a forma de escraviza\;aO. 0 segundo, experimentado pelos jesuitas e a seguir
por outras ordens religiosas, foi a cria\;ao de urn campesinato in<ligena, tornando flexivel
as demandas europeias por meio da acultura\;ao e destribaliza\;ao. A terceira estrategia foi
aplicada tanto por Ieigos quanto por religiosos. Consistia em integrar ao poucos os indigenas individualmente como trabalhadores assalariados a urn mercado capitalista auto-regulavel..
Os tres expedient es representaram, sob certos aspectos, etapas na hist6ria das rela\;5es entre portugueses e indios na era colonial, porem as divisoes entre tais etapas nao foram claramente delirnitadas e nem sempre o processo foi unidirecional, contimio e ubiquo. Durante o sectilo XVI e prindpios do XVII no Nordeste, os portugueses tentaram aplicar as tres
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tecnicas ~imultaneamente. Em certa medi
d;t, a luta entre jesuftas e colon os era urn
conflito
entre duas estrategias diferentes que
o mesm o objetivo: a europeiza<;ao dos aut6c
tenes. Em ·termos econ 6mic os, foi uma polem
ica entre a imposi;;;ao de urn regime escra
vista colonial ou a criac;:ao de urn campesina
to indfg ena capaz de transformar-se em urn
proletarlado agricola.
"'·
As dispu tas entre jesuftas e colon
os tern sido j:i objet o de inten so interesse
hist6rico,
e nao e necess:irio repet ir minu ciosa ment
e sua trajet6ria. 24 Cabe ressaltar, porem ,
que esse confr onto ocor reu em urn conte xto econ
6mic o e teol6gico especifico, o qual estab
eleceu limitar;:oes a amba s as posic;:oes e a respo
sta da Coro a as duas partes. Por urn lado,
os
monarcas portu guese s, tanto os de Aviz como
os de Habsburgo, eram impelidos por consi
derac;:oes morais e teol6gicas a recon hece
r a "hum anida de" dos Indios, a levar a
serio a
obrigac;:ao da coio a de converte-los a fe
cat6lica e, como -sudi tos de Portugal, proib
ir su~
escravizac;:ao ilegal. Influenciada pelos jesuft
as, a Coro a comec;:ou a legislar contr a a escra
vtctao indfgena em 1570 e, sob os Habsburgo
, prom ulgo u leis restritivas em 1595 e 1609
.
Por outro !ado, a cada mom ento, a mei:r
6pole defrontava-se tamb em com a realid
ade econ6mi ca do Brasil-, que impu nha sua pr6pr
ia l6gica. 0 valor da col6n ia residia na produ
;;;ao
ac;:ucareira - pont o que os colon os jamal
s se cansa vam de enfatizar - e o ac;:ucar
demandava uma grand e forc;:a de trabalho. Os serih
ores de enge nho ainda nao dispu nham de
capi- .. tal e credi to indispens:iveis para suprir inteir
amen te suas necessidades por meio do dispe
n. dioso tr:ifico ath\ntico de escravos africa
nos, e porta nto depe ndiam de trabalhado
res indfgenas. com o vimos, por diversas razoes
culturals, os nativos, de moto pr6p rio, nao
atendiam as dema ndas dos colon os. Assim, a
Coro a era obrig ada a reconciliar sua cons
denc ia
com os rendi ment os de seu tesou ro.
Ela resol veu esse prob lema deixa ndo delib
erada ment e brech as na legislac;:ao que permitiam aos colon os obte r cativos em "gue
rra justa ". Determinavam-se distin<;oes,
na verdade, entre indio s "bon s" e "mau s" e, multo
embo ra os colon os as vezes nao soub essem
recon hece r a diferenc;:a, a Coro a fazia vista
grossa a essa situa;;;ao. 0 apoio regio as aldei
as
jesufticas era mals uma forma de solucionar
os prob lema s t?ol~gicos e ~con6~icos,
q~e
o Brasil apresentava. Se os padre!) conseguiss
em conv erter os mdio s e torna-los d1spomve1
s
para atividades uteis como plant ar alime
ntos ou trabalhar nos canavials, prese rvand
o ao
mesm o temp o sua liberdade, tanto melh
or. 0 que e surpr eend ente no c:ncaminh
amento
dessa quest ao e a determinac;:ao dos colon
os, espec ialme nte do setor ac;:ucareiro, em
consegwr seus intentos. Enqu anto BraSil fosse sinon
imo de ac;:ucar e os princi_?als ins~m~s economi cos para sua produc;:ao adviessem dos
pr6p rios colon os, a Coro a nao estan a dispo
sta
a ameac;:ar irrac ional ment e os interesses deste
s ultimos. A efic:icia dos senh ores de enge
nho
. em contr apor aos argum entos morals dos
jesuftas seu pr6p rio arrazoado pragm:itico
e em
forc;:ar a Coro a a ouvi-los simp lesm ente ressa
lta a razao de ser da col6nia. Do pont o de
vista
dos indigenas, tanto a estrategia dos jesuft
as quan to a dos colon os eram fisica e cultu
ralment e destrutivas, embo ra de maneiras
distintas. ,
o perfo do de 1540 a 1570 marcou o apog
eu qa escravidao do genti o nos enge nhos
do litoral brasileiro em geral e, em espec
ial, nos da ~ahia. Em _1545, a capit:U:Ua _de
Sao ;icente, no sui, possu ia seis enge nhos e 3
mil escravo~, dos quars a grand e maro na
eram mdios.25 Nessa epoc a, podia-se enco ntrar escra
vos indfgenas tamb em nos enge nhos de
Pernamb uco, da Bahia e de Porto Seguro. Dura
nte as decad as de 1550 e 1560, a industria
a<;ucareira do Nord este entro u em uma fase de
rapid a expa nsao, acom panh ada de cresc
imen to
seme lhant e nume ro de traba lhado res cativ
os. Em 1570, Pern ambu co possuia 23 enge
nhos
e tantos escravos Indios que o exce dente
podia ser expo rtado para outra s capitanias 26
. Em
1583, alnda em Pern ambu co, havia 66 enge
nhos e cerca de 2 mil escravos africanos.
Dado
que cada enge nho prov avelm ente explorava
o traba lho de cern C:ativos, os Indios ainda
perfaziam dois terc;:os da forc;:a de trabalho
nos enge nhos dessa capitania, mesm o duran
te o
perio do de transic;:ii;o para a mao-de-obra
27
africana.
Na Bahia, a expa nsao da econori:lia a;;;uc
areira receb eu consider:ivel impulso a parti
r

tinham

I
I
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Figura 2. A torre contfgua a esta casa-g
rande evldencia a fun~ao defenslva dos engen
hos nos prlm6rdios da coldnia.
Os aposentos do proprieW:io freqiienteme
nte situaVlUll-se no segun do andar.

do estabelecimento do governo-geral em 1549.
A escravizac;:iio dos grupos tribals locals acom
panh ou essa expa nsao. Na deca da de 1550
realizaram-se v:irias incur soes militares no
Rec6ncavo. Dura nte o gove rno dedo m Duar
te da Cost ae espec ialme nte ode seu suces
sor,
Mem de Sa, deu-se protec;:ao aos enge nhos
j:i instalados, conq uista ram- se terras para
nova s
propr iedad es e foram obtid os cativos atrav
es de uma serie de expedic;:oes punit ivas
Ievadas
a cabo pelos portugueses e seus aliados indfg
enas "dom estic ados " (ver Figura 2). 28 Em
Pernamb uco e na Bahia, assim como em outra
s capitanias, .os colon os cons eguia m escra
vos
Indios "resg atand o-os" de outro s aborigines
, de quem eram prisio neiro s de guerra. Cont
udo, mals comu ns eram os ataqu es dos portu
gues es com o prop 6sito especffico de obter
escravos. Essas incursoes (saltos) eram c.ond
enadas pelo~ jesuitas e pela Coro a como
Hegals. 0 regim ento de Tom e de Sousa proib
ia essa pr:itica, pore m esse e outro s edito
s subseqiientes perm anece rani.l etra mort a. Nas
palavras de urn jesufta, "de maravilha se
acha c:i
escravo que nao fosse tornado de salto " 2
.9
Infelizmente nossa principal fonte tradic
ional para o estud o das condic;:oes de vida
nas plantac;:oes duran te o perio do de escra
victao indfgena sao os relatos e observac;:o
es dos
jesuitas. Suas preocupa<;6es eram natur alme
nte tanto espirituals e morals quan to mate
rials,
e com isso suas concepc;:oes foram envie
sadas naqu elas direc;:oes. Segu ndo esses
observadores jesuftas, os principals prob lema s nas
fazendas das capitanias nord estin as eram
a escravizac;:ao por meio s ilegais e a falta de mora
lidad e sexua l tanto dos senh ores quan to
dos
escravos. A organizac;:ao da vida dos indfg
enas sob a escravidao, a natur eza do regim
e de
trabalho .e as condic;:oes em que vivia esse
povo nao mere ceram prati came nte nenh
uma
aten<;ao mais detal hada por parte deles.
0 car:iter inten sivo da atividade ac;:ucareira
e talvez o nume ro apare ntem ente inesgot:ivel de trabalhadores em poten cial contr
ibuir am para o peno so cativeiro supo rtado
pelos
povo s nativos do Brasil. 0 regime de traba
lho const ance e :irduo impo sto nas planta
c;:oes
de cana enos enge nhos deixava muit o pouc
o temp o para o lazer. 0 padr e Belch ior Cord
ei-

ro queixou-se ·de que em Pernambuco nao se podia doutrinar os indios porque nenhum
senhor concordava em libera-los de suas penosas lides'da semana. 30 Aos domingos, quan-do a pressao da Igreja e as cren.,:as dos proprietarios is vezes desobrigavam os cativos de
sua carga usual de esforc;;o, os indios preferiam descansar ou dedicar-se a cac;;a e pesca para
suplementar sua dicta a assistir a missa. 0 padre Cordeiro culpava os senhores por essa
situa-;:ao, pois s6 queriam saber do trabalho e usavam os indios "como se foss.em animals
brutos" .3 1 Essa mesma observa.,:ao fora feita quase vinte anos antes pelo padre Manoel da
N6brega, ao escrever que os colonos no Brasil s6 se preocupavam com engenhos e riqueza, ainda que seja com perdi.,:ao das almas de todoo mundo". 32 0 padre Cordeiro, que
visitou as zonas ac;;ucareiras em 1577, acreditava que as condic;;oes na Bahia aquela epoca
eram melhores que as·de Pernambuco. Afirmava que os senhores estavam mais preocupados com a condic;;ao espiritual de sua gente, que se estava produz.indo menos al;iicar e, portanto, as exig~ncias de trabalho nao eram tao severas e, fmalmente, que a presen.,:a de cristaos nas aldeias controladas pelos jesuitas .dava bom..exemplo aos escravos dos engenhos.33
No Reconcavo, o acesso aos engenhos por transporte hidroviario facilitava as visitas dos
jesuftas aos indios escravizados para rninistrar-lhes seus ensinamentos. Nao obstante, em
1591, o senhor de engenho Joao Remirao dedarou perante a Inquisi.,:ao que a maioria dos
senhores de engenho baianos ignorava os domingos e dias santos e ordenava que se continuasse o trabalho.34
·
Os senhores de engenho, embora recebessem os padres visitantes com pr6cJ.i8a hospitalidade e demonstra.,:oes de piedade e devo.,:ao, ressentiam-se com a intromissao dos
jesuitas na rotina diaria do engenho. 35 Os religiosos faziam perguntas constrangedoras. Muitos colonos haviam aumentado sua for.,:a de trabalho eilcorajando unioes, sacramentadas
ou nao, entre fndios livre (forros) e os cativos do engenho.36 Essa tatica expandia a disponibilidade de brac;;os para os colonos, mas ia de encontro aos desfgnios e editos da Coroa
e do clero. Parece ter havido pouca distin.,:ao entre escravos e forros quando estes ultimos
vinculavam-se is propriedades ou aos domicilios dos portugueses. Na Bahia, os forros eram,
is vezes, arrolados juntamente com OS escravos, como no caso dos· invent:irios dos Engenhos Sergipe e Santana, em 1574-8.37 Testamentos do inicio do seculo xvn em Sao Paulo
legaram indios forros como se nao houvesse difeten.,:a entre esses indivfduos e outras propriedades.38 Os jesuftas clamavam contra esse procedimento e, fmalmente, em 1566, com
a ·ajuda do governador-geral Mem de Sa, conseguiram que fosse proibido por leP9 Infelizmente, porem, a legisla.,:ao nao eliminou a pratica.
Se h:l alguma diferencia.,:ao que possa ser feita entre a fase da esc'ravidao indfgena
em Pernambuco e na Bahia, as duas principals regi6es a.,:ucareiras, ela tern por base a comparac;;ao entre a for.,:a e o ~xito dos jesuftas. Em Pernambuco, o empreendedor donatario
Duarte Coelho, muito antes que os jesuftas come.,:assem aoperar em seu territ6rio, estimulara a expansao da economia a.,:ucareira e incentivara os colonos a dedicar-se a essa atividade. Sintomaticamente nao hciuve aldeias jesuftas I1as imedia.,:oes de Olinda, pois ali os colonos tinham voz ativa. 40 Na Bahia, sede da autoridade regia e das atividades jesuiticas ap6s
1549, os disdpulos de Loyola foram muito mais bem-sucedidos na implementa.,:ao de sua
polftica de prote-;:ao aos aborigines. Estabeleceram-se doze aldeias nas decadas de 1550 e
1560, a menor das quais, Santo-Antonio, abrigava 2 mil almas. Entre 1559 e 1583 foram
batizadas 5 mil pessoas nesse mesmo local, nurriero que multiplicado pelas doze aldeias
significa urn total de 60 mil indios batizados. Por volta de 1590, quando a peste e os deslocamentos j:l haviam provocado baixas alarmantes nas aldeias em geral, as da Bahia ainda
abrigavam de 3500 a 5 mil indivfduos, o dobro do encontrado nas de Pernambuco. 41 i
Apesar dos diferen("es nfveis do sucesso nas capitanias, a polftica basica dos jesuftAs
foi a mesma em todo o Nordeste. Opondo-se a escraviza.,:ao!do gentio, eles realizavam urn
programa de catequiza.,:ao nos pequenos povoados ou aldeias, onde tanto os grupos tribais
locals quanto os indios trazidos do sertao pudessem receber instru-;:ao e orienta-;:ao espiritual. Os Indios eram educados para vivercomo cristaos, conceito que induia nao s6 a mo48

ralidade, mas tambem OS habitos de trabalho dos europeus. Como OS jesuftas concordavam com os colonos quanto aos barbarismos da cultura indfgena, pouco se fez para ada _
tar ou preservar o ~odo de vida nativo. Os padres utilizaram-se de aspectos da ltura tupi
que pudessem facllttar a conversao, todavia ao contrario de suas aroes na Ch~
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Dommgo de ~os .foram ~rontamente aceitas, ou pelo menos e 0 que se depreende dos
relatos, as vezes tdilicos, detXadospelos jesuftas.43 Para os indios conti.tdo a acultura.,:for.,:ada das aldeias era s~plesmente o menor de dois males. '
'-~
ao
.
A escolha entre os ngores .da e~cravidao nos engenhos e a prote.,:ao das aldeias jesuittcas p~rece-nos por demais 6bvta, nao obstante para os nativos ela nao fosse tao evidente
As ~~~etas, apesar das nobres intenc;;oes da Coroa, dos jesuftas e mais tarde de outras orden~
rehg10sas, er~ a se~ modo tao d~strutivas para a vida indfg~na quanto os engenhos e, de
~erta fo~ma, :un~ p10res. -A aten.,:ao dos padres, voltada aos aspectos morals e espirituais
mterfena mats diretamente no modo de vida dos indfgenas e revelou-se mais solapador~
que
suas tarefas
e seu regime de trabalho As ld. ·
. o ,controle
. . dos. colonos sobre
..
. •
.
a etas parectam, -~ pnmetra ;tsta, ~er~t~tr um.a extstencia comunit:iria paralela a organizac;;ao preeuropeta. A analogta, por~, e ilus6na. A comunidade crista institt.Uda pelos religiosos pouco
se ass~~elhava ~o~ padroes da comunidade aborigine, especlalmente porque aspectos primordtats desta ulttma eram ~~nados ou transformados. :E f:lcil compreender por que os
padres ~for.,:~vam-se por eliminar elementos tao fundamentals da vida dos tupinambas como a poligamta,. o casamento _entre primos, o canibalismo ritual e a guerra. Tambem e facil
p~rce?er os efett~s ~es~a .pohtica sobre o modo de vida tradicional. Por razoes de converu~r~cta pa~a os rruss10~anos, as aldeias perdiam multo rapidamente sua integridade cultur~, a medida que se ~s~ravam povos de v:lrios grupos tribais e linguas diferentes. Uma
lmgua geral, forma stmplificada do tupi, era usada pelos J' esuftas como lingua f
aldeias
t' · d
nas
, cons ttum o-se em mais urn passo na reduc;;ao da cultura indfgena a umaranca
base comum ~ue ~udesse ser controlada e manipulada pelos padres. Tais metodos facilitavam a
cateqmza.,:ao e a convers~c;;ao, mas com isso aumentavam o ritmo da destribaliza.,:ao.
. As ~ulturas do ge~tto, assim ~o:no outras, eram capazes de adaptar-se e sobreviver
em ~ttjla-;:?e~ n~vas; porem as condi.,:oes e regras impostas pelos europeus eram tao adversas a perststencta do modo de vida aut6ctone que era praticamente inconcebfvel urn ajustame~to d~ntro de urn. contexto tradicional. As pr6prias a.,:oes dos indfgenas testemunham
ess~ sttua.,:ao. A despelto do tom otimista, cheio de entusiasmo mission:lrio que permeia
muttos dos, .coii_Jent~io~ dos jesuftas sobre as aldeias, o padre. In:lcio de Aze~edo escreveu
~~e:;,~~i Multos tndtos querem_ ir com eles [colonos] e servi-los, ·antes que estar na

Emb~ra os efeitos da ~terfer~ncia deliberada dos europeus nas praticas tradicionais sejam

ba~tante e~tde~tes, as aldetas jesuftas tambem transtornavam os costumes indfgenas de ma-

netras mats ~utis. Tomemos, por exemplo, o plano riSico. As aldeias jesuftas eram fisicament~ orgaruza~ se~ndo padroes europeus, com uma pra.,:a central, uma igreja e fileiras
d~ uru~des restdenctats flanqueando o espa.,:o aberto.45 A organiza.,:ao das tabas dos tupmambas e~a bern d!ferente, possuindo de quatro a oito malocas alongadas, compartilhadas .P.~r mm_tas familtas com la.,:os de parentesco entre si. Nas tribos j~s. a taba dividida em
rn:ottzes e. clas, com resid~ncias separadas para certos grupos etarios e por sexo, afastava-se
amda mats do ~odelo ~~ropeu. Os padroes das tabas e das habita.,:oes eram representa-;:oes
do cosmos .soctal e r~ltg!oso. Alter:l-los implicava alterar a seguranc;;a do universo tradicional e desonentar os mdtgenas, no sentido literal da palavra. Como salientou Claude LeviStrauss, ~m outro contexto, "todo o sentimento por suas tradi.,:oes os abandonaria como
se seus ststemas soci~-e religioso [... ] fossem tao complexos que nao pudessem exis~ir sem
o esquema tornado VIStvel no trac;;ado da aldeia e reafirmado no ritmo mario de suas vidas".46
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Naturalrilente, do pon to de vist
a dos jesuitas, a destrui<;ao da
lizava sucesso das aldeias e
culrura indige_~ si.m)Jo0
da polftica met rop olit ana insp
irada por_ e~es. Os r~~1gtosos
mentavam que as aldeias nao
ars6 pro tegi am os nativos da
escrav1dao e facilitavam_ sua
gu
con vers-a0 , mas tambem fomeciarn uma for<;a militar aux
iliar para ser usada con tra trlb
hostis mtrusos estrangeiros
e escravos rebeldes. "E para
. os,
trabalhar de gra<;a para os. JeSU
tas", ~urmuravam os ressenti
Idos colonos. Os padres inac
ianos defe11di~-se dessa acu
<;ao afrrmando que as aldeias
satambem forn ecia m trab~ho
p~a ~ pr~pnecJ_ad~s dos coloEm 1600 declararam haver
50
~~:~ os colo~os. 0 que desaparece mil indios nas alde1as brasile1ras disporuve1s para a Cou relativamente ced o da defe
favor do gentio eo argumento
sa da pollti~a jes~iti~a em
de
era um a tentativa de criar urn
·
A med ida que a coloniza<;ioque
por tug ues a foi-se alicer<;and campesma:o mdf~ena.
o na explora<;ao agncola,
as disputas com os aborigines
pela posse da terr a tornaram
-se urn pro blem a fundamenta
Na Bahia, usou-se de for<;a e
l.
engodo para expulsar os indi
os de terras adequadas para
canav1rus, especialmente nas
os
areas nor te e oeste do Reconcav~
. Os jesuitas, defensor?s do
gentio e tam bem veementes
advogados da transforma<;ao
dos indios em cam pon :ses ~de
pen den tes, ro~vam pela.pro

te<;ao das terras das aldei_as ~
mes~o pela r~staur~<;ao de pro~
priedades tornadas ilegalmente
. Concediam-se sesmar1as as
alde1as para 1mpedir. que o~ na
tivos morressem de fome, mas
nao em solos de massape, os
melhores para a cana-de-a~ucar.
Ate os jesuitas percebiam que
era dificil rem ar con tra a cor
ren te eco nom ica repres~nt
pelo a<;ucar. Em 1558, o pad
a~
re Manoel da N6brega tem ou
obt er terras para a ald~1a Sao
Paulo (na regiao da atual Bro
tasr Julgava que o don o da terr
a, o con~e de C~tanhe1ra, cederia a pro prie dad e por que ,
carecendo de agua para urn
engenho, tinha mm to pou ca
ventia.47 Nem mesmo N6brega
serteria ten tad o obt er para OS ind
ios terras que pudessem ser
usadas para o cultivo da can
a.
Para criar urn campesinato ind
.
igena na colonia brasileira, os
portugueses te~1am de
come<;ar da estaca zero. No
Brasil, ao con trir io do Mex
ico, do ~c~~ e dos altl~lan
andinos, nao havia tradi<;ao pre
os
-colombiana de agricultura com
umtar1a hgada a urn sls.te~a
mais amplo de Estado. Ass
im com o no Paraguai, as alde
.
ias jesuiticas d? ~ordeste bras
foram ulna tentativa de criar
ile1ro .
comunidades camponesas ond
e nad a eXIStlra antes, pelo menos nao em formas que serv
issem aos interesses da colo
nia. Os jesuitas nao eram ape
os defensores das comunidad
nas
es indfgenas; eram tambem
48
seus cria
Com 0 apoio da Coroa e de
.
administradores simpatizantes dores.
de sua caJJSa, com o M~m
de Sa, os jesuftas conseguira
m assegurar terras para· seus
tutelados, :mr eta nto sua ten
de criar urn campesinato que
tauv~
nao s6 se auto-sustentasse mas
tambem prov_asse as necess1dades da colOnia nun ca se con
.
cretizou. 0 prim eiro governa
dor-geral, Tom e de Sousa, che
gara em 1549 trazendo instru<
;oes especfficas de criar uma
feira se~anal onde por~u~ese
e indios pud ess em transaciona
s.
r. Tal sistema visava a fornece
r os aliment~s necessar10s ao_s
portugueses enq uan to protegi
a os indios dos piores aspecto
s da extors~o e fraude, prO!bin do os col ono s de entrar
nas aldeias qua ndo bern ente
ndessem. Porem, mesmo nes
fase inicial, fizeram-se conces
sa
soes a classe dos senhores de
engenho, pois apenas_ eles e seu
hom ens tinh am permissao para
s
realizar trocas com os nativos
p~~a obt er com1da se~pre
que Jhes fosse conveniente.
0 sistema de forn ecim ento
vol unt ano f~ou, co~o Vlffi
em·parte por que os indios nao
OS,
resp ond eram ao mercado. Com
Tome de sousa, quase nao ha
exce<;ao do r~g1mento de
outras referencias a feira sem
anal que ele dev ena ter estabelecido. Haviam-se con ced ido
terras aos aborigines principa
lmente para assegurar-lhes a sub
sistencia e assim sua disponib
i!idade para a colonia, Mem
de Sa deix ou bern clara essa
posl<;ao ad con ced er uma sesm
aria aAldeia de Espir~o Sant
o~ _na Bahia, "ve ndo qua o pro
veitosos e necessarios eles eram
a esta Bahia e que nao se pod
1am sustentar sem tere m terj
ras, em que pud ess em lavrar". 49
.
os sen hor es de eng enh o e a
.
.
·
Coroa nao tinh am nen hur n dese
JO de rec onh ece r o fracasso em crfar um a campesinat
o indfgena. Na paisagem perf
e_i~ id~aliza~ pel_os se~ores
de eng enh o, suas pro prie dad
es seriam circundadas por cana
v1a1S ate a ma10r disdnc1a pos
-
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sivel. Entao, nos lirnites das sua
s terras, haveria aldeias de "ind
ios dom esti cad os" que man.teriam a distancia as tribos selv
agens do sert ao e tambem cult
ivariam grandes quantidades
de man dio ca e out ros alimento
s. E claro que se os nativos
trabalhassem ocasionalmente
nos eng enh os, tan to me! ho0
Me smo no fmal do secujo
XVI, a Cor oa ainda fazi
cias a~s beneficios de hav er
a referenindios cult ivan do terras vizi
nhas aos eng enh os dos portug
ses. ~ 0 E cer to que a popula<;io
uedos eng enh os as vezes adquiri
a alimentos de indfgenas agri
cultores, todavia isso era feit
o espor:idica e casualmente.
0 qJJe aca bou por emergir
concavo foi uma divisao geo
no Regr:ifica ent re o pro dut o exporta
vel, o a<;ucar, e as culturas alinienticias para o con sum o loca
l. A prodw;:ao em grande esca
la de man dio ca foi deslocada
para o litoral sui do Rec¢ncavo
e airlda mais par a o sui, ate Cai
ru, Camamu e Ilheus. A classe agricola que se des env olv
eu associada a essa atividade
nao era indfgena, mas uma pop
la<;ao mista de mamelucos e
umulatos.5 1
Ten do falhado em criar urri. carn
pes
inat
o
indf
gen
a, os jesuitas justificaram a con
<;ao de seu con trol e sob re as
tinuaaldeias enfatizando o sup rim
ent o de for<;a militar e de trab
lho que seus tutelados represe
antavam. Na Bahia, no inicio
da dec ada de 1580, as aldeias
jesuiticas forneceram cerc a de
quatroc;entos a qui nhe nto s trab
alhadores aos colonos, sob
urn sistema de trab alho
contratado. Os ind ios recebiam
urn par co salario mensa!
reis, que mal chegava a urn
de 400
ten;:o do sali rio de urn bar que
iro com um , con tud o ate mes
essa quantia muitas vezes nun
mo
ca era paga. 52 Ainda assim, os
sen hor es de eng enh o sentiam
se inco mo dad os com o con
trol e de seus trabalhadores
por jesuitas.
Os sen hor es.d e eng enh o cert
amente nao eram infensos a
contrata<;ao de trabalhadores assalariados se pud esse m
obt~-los em qua ntid
ade suficiente e sob condi<;oes
J:i em 1561 col ono s da Bahia
favor:iveis.
haviam ten tad o emp reg ar ind
ios pagando-Ihes salarios (sol
da), e os registros do Engenh
dao Sergipe ind icam que os ind
ios de fato pre star am servi<;o
em troca de pagamento, emb
s
ora geralmente gan ban do mu
ito men os que brancos, neg
livres ou mulatos. 53 A Coroa,
ros
ao legislar sob re o assunto em
1596, dem ons trou claramente sua inten<;ao de integrar os
fndics mariSos a colonia com
o trabalhadores assalariados. 4
Essa lei indica, ao mes mo tem
5
po, a existencia de out ros pad
roes em forrna<,;ao. Determina
taxativamente qJJe os trabalha
dores nativos nao pode~iarn
per man ece r por mais de doi
lileses con tinu os a servi<;o do
s
engenho e que nao era per mit
ido adiantar-lhes o pagamento
Isso sugere que os sen hor es
.
de engenho pod eria m estar
rec orre ndo a uma forma de
vidao eco nom ica com o resp
escraosta as suas necessidades de
~o-de-obra. A Cocoa pro
uso dos indios por jesuitas
ibiu o
e col ono s,a me nos que fossem
pagos "co mo hom ens livres
e como tais tratados" .55 Jam
ais saberemos se os mo rad ore
s das aldeias ou out ros indios
ao alcance do con trol e por tug
ues teriam ou nao aten did o
as d~mandas da industria a<,;u
reira com o trabalhadoreslivre
cas. Os salirios que os sen hor es
de eng enh o estavam disposto
a pagar eram baixos demais
s
para criar urn mer cad o de trab
alho ade qua do, pai s havia a
ternativa de conseguir out ro
altipo barato de mao-de-obra,
na forma de escravos indios.5
6
UM CO NTA TO FUNESTO:
REA ]US TAM ENT OS EN TRE
POR 'fUG UES ES E IND IGE
NAS

A dep end enc ia dos portugues
es com rela<;ao aos indios, qJJe
com o tutelados dos jesuftas
r com o escravos, que r
, estava sujeita a out ras limi
ta<;6es. 0 con tato intensivo
os europeus nas aldeias eno s
com
engenhos tomava os indios cres
centemente suscetiveis a doe
<;as europeias. J:i em 1559 rela
ntava-se a exist~ncia de uma
peste que assolava a costa bras
leir aY A doen<;a, pro vav elm
iente varfola (bexigas), alastrou
-se em dire<;ao ao nor te. Em
1559 ou 1560, mat ou mais de
seiscentos escravos indfgenas
no Espfrito Santo em tao pou
co tempo que precisavam ser
enterrados dois cor pos em cad
a cova. 58 Nao se tem ideia do
nfunero de mo rtos ent re os
nativos livres. Em 1561, os
efeitos da mo rtal idad e crescen
faziam-se sen tir no Reconcavo
te
. 0 padre Leo nar do do Vale
relatou que era cha mad o diar
men te para tratar de escravos
iadoentes, iis vezes em dois ou
tr~s lugares diferentes
simulta-

j

I

I

sao
neamente.59 A epidemia atingiu o auge em 1562. Milhares pereceram . As estimativas
vitide 30 mil mortos entre os indios sob jugo portugues , sem menciona r as incontivei s
mas no sertao, onde a doen<;;a se alastrou a medida que os-nativos fugiram das condi<;;6es
no
mortiferas do litoral. 0 padre Leonardo do Vale escrev'eu sobre crian<;;as que morriam
sepulcavar
podiam
nao
que
debilitadas
tao
pessoas
sobre
seio das maes por falta de leite,
turas para os mortos ou sequer i<;;ar agua para os vivos. A mortandad e atingiu urn ter<;;o
de todos os indios nas aldeias jesuiticas. Nos engenhos os efeitos foram igualmente virulentos. Em algumas propriedad es, morreram de noventa a cern escravos.6o No ano seguinte
nao houve tregua. Em 1563, uma segunda epidemia, desta vez o61 sarampo, abateu-se sobre
a ja comb:dida popula<;;ao. Talvez mais 30 mil tert4~ morrido. Naturalme nte o s~po
revelou-se muito mais letal para os indios que para os portugueses. Entre estes Ultunos,
o por esta declara<;;ao que tanto !em0 sentiment o geral era o assoml:iro, como evidenciad
XVI:
e
bra os testemunh os relativos a catistrofe semelhant ocorrida no Mexico no seculo
pode
nao
se
que
coisa
parece
Bahia,
nesta
gastada
e
parte
esta
a
anos
vinte
de
"A gente que
em
crer; porque nunca ninguem cuidou que tanta gente se gastasse nunca, quanto mais
62
.
tao pouco tempo"
Os efeitos das epidemias de 1562-3 foram arrasadores para a estrutura social e econ6mica da col6nia. A concentra<;;ao dos portugues es na produ<;;ao do a<;;ucar para exporta<;;ao
e sua dependenc ia com rela<;;ao aos generos alimenticios nativos sempre os dei:irara, mesinmo nas epocas mais favoraveis, em situa<;;ao instavel. Desta feita, com a dizima<;;ao dos
dios, as principals fontes de viveres foram completam ente destruidas, e a fome grassou.
Portugueses sofreram priva<;;6es e indios morreram de inani<;;ao. Alguns nativos, desesperaque
damente farnintos, preferiram entregar-se voluntaria mente a escravidao a perecer. Os
·
mas
,
temporaria
seria
servidao
sua
que
imaginado
tomaram essa decisao talvez tivessem
6
descobrira m depois que tal nao sucederia. 3
Apesar de, em alguns casos, essas crises fatais ocorridas na decada de 1560 terem facilitado a escraviza<;;ao de indios ainda ao alcance dos portugueses, elas tambem tornaram
64
coclaros os perigos inerentes a dependenc ia com rela<;;ao a mao-de-obra aut6ctone . Os
cresenrao
o
para
bra<;;os
de
fonte
essa
abandonar
para
s
preparado
estavam
nao
lonos ainda
cente numero de engenhos, entretanto a instabilidade da saude e da expectativ a de vida
do gentio fazia deles urn !nvestimento de alto risco. Essa situa<;;ao contribui para explicar
por que os pre<;;os dos escravos indios era muito menor que oS dos africanos, por que estes
(iitimos tinham mais chance de serem trdnados para tarefas especializadas nos engenhos
de
e por que os colonos nao eram totalmente contra o desenvolv imento de urn sistema
trapara
tentados
foram
esquemas
varios
1580
e
1570
de
trabalho assalariado. Nas decadas
ra
zer indiosaind a nao submetido s do interior para atender as necessidades de mao-de-ob
d~man
das
ao
escraviza<;;
a
Coroa
da
oposi<;;ao
dos engeDhos. Porem, em face da crescente
das cada vez. maio res da economia a<;;ucareira e do catastr6fico exernplo da decada de _1560,
os colonos voltaram-se para a fonte de bra<;;os fornecida pelo tr:ifico atliintico de esd:avos.
deNao foi casual o fato de a importa<;;ao de grande numero de africanos ter come<;;ado ha
se
cada de 1570, seguindo-se a peculiar conjun<;;ao de fatores demogr:ificos, econ6rnico
escr~vo ou
trabalho
no
alicer<;;ada
economia
uma
de
riscos
os
am
politicos que evidenciar
forc;;ado de indigenas.
Ainda assim, os colonos persistiram. Quando os habitantes locais eram dizimados por
guerras, doen<;;as ou excesso de trabalho, ou quando seu numero tornava"se tao reduzido
que nao mais correspon dia as necessidades de mao-de-obra dos colonos, importavam-se
_
indios de outras regioes. Uma politica implicita, porem comum, durante todo o periodo
.·
pelo
trouxe
politica
Essa
indigenas.
de
for<;;ado
colonial foi o de_slocamento inter-regional
menos tres beneficios evidentes para os portuguese s. Primeiro, ~ermitiu aos europeus apronao
veitarem a habilidade militar de seus aliados nativos, usando-os contra povos ainda
seu
de
perigosos
ente
potencialm
povos
afastava
Segundo,
.
portugues
jugo
ao
submetido s
res.
ambiente nativo e colocava-os em urn meio estranho, onde seriam menos amea<;;ado
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de
Finalmente, permitia aos colonos preencher urn hiato sempre crescente na sua for<;;a
·
.
·
trabalho.
Foram freqiientes as peti<;;6es para que trouxessem nativos do interior para as zonas
de
a<;;uc~:iras (descimentos) no final do seculo XVI e durante o seculo seguinte, o periodo
ao·
escraviza<;;
a
proibindo
1570
trans1~~ do tra~alho au~6ctone para o importado . A lei de
jesuitas
os
Tanto
ra.
mao-de-ob
de
fontes
novas
de
procura
a
esumulo
de
servm
sem duvtda
quanto os colonos dedicar~-se a reuniao e transporte de grupos tribais, por razoes muito
Em
diferentes ou muito semelhantes, consoante o !ado do debate em que nos colocamos .
1571 foram levados para as aldeias baianas quinhento s a seiscentos individuos . A conquista
.
de Sergipe de El-Rey em 1575-6 resultou em mais 4 mil pessoas conduzida s ao Rec6ncavo
Opera<;;6es militares no sertao de Orob6 reduziram outros 20 mil aborigines ao · controle
portugues. 65
· Urn c~o especffico .ilustra o modo como a politica de migra<;;ao for<;;ada ajudou os
s
portuguese s a manter e a estimular a industria a<;;ucareira. EmJlheus, os ataques incessante
mais
ainda
-se
complicaia
situa<;;ao
a
e
a<;;ucar
de
produ<;;ao
a
paralisado
haviam
aimores
dos
devido a ausencia de outras tribos que pudessem fornecer mao-de-obra para os engenhos.
A solu<;;ao encontrad a foi trazer de fora indios nao hostis e utiliza-los como for<;;a defensiva.
Segundo o cronista frei Vicente do Salvador, a guerra contra os aimores s6 podia ser levada
66
a ·cabo por "oiltro gentio, bicho do mato como eles" . 0 povo escolhido para essa tarefa
de
foi o potiguar, urn grupo tupi da Paraiba e Pernambu co que podia arregimen tar cerca
~scapou
Nao
ocasioes.
outras
em
es
portugues
·os
auxiliado
havia
ja
que
60 mil guerreiros e
aos europeus que esse tambem seria urn expedient e para que ''divertido s com isto os potiguares e tirados da patria nao tornassem a rebelar-se".67
Os potiguares rdutaram em aceltar essa missao, e foi devido a intercessao dos jesuitas que oitocentos guerreiros f!nalmente concordar am emir, sob a condi<;;ao de que pudessem retornar tao logo cessassem as hostilidades. Ao chegarem a Bahia, por volta de 1601,
a amea<;;a representa da pelos aimores ja se havia abrandado. Mas apesar disso os portuguearses mostraram-se relutantes em deixar seus "aliados" partirem. Urn grupo de oitenta
engenhos
dos
disposi<;;ao
a
posto
queiros foi mandado para Ilheus, enquanto o resto foi
,
do Rec6ncavo. Os potiguares perceberam que haviam sido logrados· e amea<;;aram sublevar-se
mas a interven<;;ao dos jesuitas novamente evitou derramam ento de sangue. Como resultaendo, os potiguares permancer am na Bahia, em posi<;;oes de defesa nas proximida des do
.
genhos, porem certament e tambem como trabalhadores.
Os que foram enviados a Ilheus nao correspon deram as expectativas dos colonos d:i0 senado da c:lmara de Sao Jorge reclamou que os guerreiros nao tinham
c;tpitania.
quela
i~o com_ suas esposas e familias e nao eram suficientes para atender as necessidades da industria a<;;ucareira. Embora admitissem ter recebido alguns indios do Espfrito Santo, acha-·
de.
vam que os jesuftas podiam trazer mil arqueiros e suas famflias para suprir a demanda
68
ram
concretiza
se
nunca
esperan<;;as
Tais
engenhos.
dos
defesa
bra<;;os para o trabalho e a
Doe, na verdade, a presen<;;a dos potiguares revelou-se uma facade dois gumes. Em 1603,
poos
que
de
queixou-se
Santana,
Engenho
~ingos ~ernandes da Cunha, administrador do
tribos
contra
prote<;;ao
nenhuma
ofereciam
nao
vizinha
aldeia
uma
em
1nstalados
ttguares
hostis e comiam toda a cana-de-a<;;ucar que lhes caia nas maos.69 Nao obstante, pensava,
e
como tantos outros que se dedicavam a industria a<;;ucareira, que com a ajuda de Deus
lucros.
obterem
se
de
o uso dos indios havia chances
Assim, durante os seculos XVI e XVII, os colonos encararam o controle dos indfgenas
pelos jesuftas com os olhos cobi<;;osos de quem ve o lucro facil a urn passo mas nao consepaglie alcan<;;a-lo. Gaspar da Cunha, fdtor do Engenho Sergipe, escreveu em 1585 a seu
trao absenteista, o conde de Linhares, que as aldeias instaladas nas proximida des protegeriam as fronteiras e ajudariam as opera<;;6es do engenho, e recomenda va que se apresentas
se uma peti<;;ao com essa finalidade.7° 0 conde de Linhares, o duque de Aveiro e alguns
outros conseguira m obter autoriza<;;ao para que indios se estabelecessem pr6ximos as suas
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propriedades.7 1 A Coroa nao era cega aos ·problemas dos senhores de engenho, nem :ios
seus pr6prios interesses de cunho fiscal. Em 1587 emitiu urn alvara reconhecendo os bene•
ficios. que as aldeias de fndios do sertao traziam as fazendas e engenhos de seus suditos,
C\?ntudo o controle q_~~- os jesuftas acabaram por exer~er sabre ess~ povoado~ ~p~eram
restric;;oes a seu uso, restric;;oes estas que os colonos nao estavam dispostos a aceltar .. Mes!Il.O assim, persistiram em suas petic;;oes ao Iongo do seculo XVII e, ocasionalmente, conse~ifram fazer progressos com alguns governadores solictarios a causa, como Diogo de Me~eses (1608-12). 73

SANTIDADE E RESISTENCIA

Enquanto os colonos, o clero e a Coroa debatiam os meritos relativos das v:iiias polfticas adotadas, os indios procuraram decidir sua pr6pria sorte. Glllpos tentaram, desde o
infcio, resistir a dom!nac;;ao dos portugueses pela fuga ou pelas armas, metodos esses que
forneciam aos europeus uma desculpa para escraviza-los alegando a "guerra justa" prevista
na·Iegislac;;ao regia. Mesmo quarrdo submetidos, muitos indios revelavam-se !nd6ceis. As
oportunidades de fugas !ndividuais eram muitas, e sempre que operavam em seu territ6rio
riativo ·a varrtagem de "estar em casa" tornava diffcil controla-los. Tambem houve tentativas de resistencia coletiva. Em 1567, uma revolta geral abalou o Rec6ncavo. Em alguns
lugares, os senhores foram monos quando os escravos abandonaram em massa os canavials. Somente a !ntercessao dos habitantes das aldeias contr9ladas pelos jesuftas pos a situac;;ao novamente sob controle, devolvendo os cativos a seus donos.74 Esses movirnentos em grande escala foram raros, mas urn deles, no sui cia Bahia, foi tao duradouro e tao
indicativa do cheque entre as culturas e economias indfgena e europeia que merece atenc;;ao especial.
Os portugueses. charnavam o fenomeno de "Santidade". Foi urn classico exemplo
de "religiao dos oprimidos", urn culto s!ncretico e messHinico, cujo objetivo era dar !nfcio
a uma era de bem-aventuranc;;a pondo fim ao juga cia escravidao irnposta pela dominac;;ao
e cultura portuguesas. 0 movirnento foi observado prirneiramente em Sao Vicente em 15 51,
mas assenhoreou-se de Ilheus e do. sui do Rec6ncavo balano, onde floresceu. 75
De modo geral, o culto cia santidade parece ter sido uma combinac;;ao da crenc;;a dos
tup!nambas em umparafso terrestre com a hierarquia e os sfmbolos do catolicismo. Centravase etp fdolos feitos de cabac;;as ou pedra, dos quais se dizia possufrem poderes sagrados ..
Embora tivessem varios formatos, suas func;;oes e atributos parecem ter sido OS mesmos.
Dotavam seus seguidores de forc;;a contra os brancos, e suas vit6rias trariam o mundo perfeito do parafso tupinamba. As enxadas lavrariam os campos sozinhas, os arcos disparariam
floresta adentro a procura de cac;;a enquanto os cac;;adores descansariaril. nas aldeias. Os idosos voltariam a juventude, to~os poderiam ter muitas esposas e todos os inimigos seriam
destrufdos ou capturados e colnidos. Em honra aos "santos" entoavam-se novos canticos,
realizavam-se cerirnonias que podiam durar dias a fio e consumiam-se grandes quantidades
de bebida alco6lica e irifusodI d~ tabaco. Aparentemente esses rituals visavam a induzir
transes catatonicos nos participantes.76
E patente que o movirnento vingou entre os indfgenas que tiveram cantata com os
portugueses. Os lfderes principals eram ex-escravos, embora os fndios residences nas a!deias tambem aderissem ao culto. Pelo menos urn dos lfderes fora criado pelos jesuftas.
Seguidores cia santidade constaram de registros hist6ricos em lugares e epocas diferentes:
Apesar de algumas variac;;oes nos detalhes de sua vida religipsa, fica evidente qu~ fora¢
consideravelme~te irifluenciados pelo contato com o catolidismo. Os ·s'fmbolos e a hierarquia da Igreja foram adocados. Os lfderes proclamavam-se "papas" e nomeavam bispos. 77
Despachavam-se "missionarios" para difundir o culto e pregar a resistencia contra os portugue!ses. Fernao Cabral de Atafde, que em 1585 ou 1586 permitira que' urn grupo vivesse
54

em terras de sua fazenda, relatou mais tarde a Inquisic;;.ao que eles haviam instalado urn fdo. lo chamado Maria em uma "igreja" na sua propriedacfe. Rezavam usando urn terc;;o e chegaram mesmo a suspender algumas tabuas gravadas com sfmbolos dentro cia igreja, a titulo
de orac;;oes sagradas.78
A religiao dos europeus, que gs ajudara na conquista cia terra e na destruic;;ao dos
costumes tradicionals, seria agora usada contra os opressores. 0 movimento nao era urn
refUgio no misticismo, mas a base cia oposic;;ao aos portugueses. Na decada de 1560 os engenhos e as fazendas sofreram ataques. Os jesuftas foram forc;;ados a suspender suas ~tivida
des ao sul.do rio Paraguac;;u, e o fato de a grande peste de 1563 ter-se iniciado na regiao
cia santidade foi encarado como urn sinal cia !ndignac;;ao.de Deus anteaquela'heresia.'9 Por
volta do fmal daquela decada a retaliac;;ao dos portugueses e a peste aliaram-se para refrear
·
o movirnento.
A resistencia atraves cia pregac;;ao do culto cia santidade nao des;:tpareceu com a repressao portuguesa cia decada de 1560. 0 movimento nao trouxe a existencia paradisfaca
para seus seguidores, qtas sua ideologia e objetivos polfticos haviam-se desenvolvido o suficiente para sua manui:enc;;ao em urn contexto de hostilidade por parte dos colonos. Os
registros hist6ricos desse ctdto, extremamente fragment:irios, !ndicam que durante todo
o perfodo de 1560 a 1627 a santidade sobreviveu no sui cia Bahia como urn movimento
religioso s!ncretico, no qual inicialmente fndios e mais tarde africanos ou crioulos fugldos
uniam-se em operac;;oes milit;ues contra povoados habitados por portugueses e especialmente contra as plantac;;oes de cana-de-ac;;ucar e os engenhos do sui do Rec6ncavo.8o
Por varias vezes, o culto pareceu ter sido exterminado pelos oficials colonials ou peIos jesuftas. Em 1585, o "papa" de uni dos grupos de seguidores foi capturado pelas au toriclades quando utn grupo de indios aculturados, que fugira para juntar-se ao movirnento,
decidiu comprar o perdao dos portugueses tralndo o Ifder cia seita. 0 governador retribuiulhes o favor deixando que os vira-casacas determ!nassem a punic;;ao do homem. Na aldeia
administrada pelos jesuftas em que.residiam, eles 0 arrastaram, arrancaram-lhe a linguae
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entao o enforcaram. 0 movimento claramente nao dependia do carisma de urn s6 homem, pois apenas ties anos mals tarde o regimento a Francisco Giraldes mencionava o perigo constante representado por grupos de escravos fugidos e indios hostis em Jaguaripe,
a regiao cia santidade.82
Na prirneira decada do seculo XVII, com o desenvolvirnento da industria ac;;ucareira
eo aumento da populac;;ao escrava, o culto tornou-se mals inquietante e ameac;;ador. 0 numero crescente de escravos africanos fugidos que se juntavam as aldeias dos seguidores
cia santidade parecia criar uma situac;;ao particularmente perigosa. Em 1610, o governador
Diogo de Meneses relatou que havia mals de 20 mil indios e escravos fugidos em tals aldeias, onde cont!nuava a nomeac;;ao de "bispos e papas". Embora Diogo de Meneses, ferrenho advogado cia escravidao do gentio, possa ter exagerado esse numero para melhor conveneer a Coroa da necessidade de ac;;ao militar, nao h:i duvida de que a santidade alnda
83
existia. Em 1613, a metr6pole foi por fim levada a agir diretamente contra os Indios e
africanos fugidos que "vivem idolatrando e chamando as suas povoac;;oes Santidade, saindo delas muitas vezes a roubar e matar na8 aldeias e engenhos" .84 Devido aos erros religiosos dos fndios, e principalmente aos efeitos que provocaram sabre a industria ac;;ucareira e por consequencia sabre o tesouro real, a Coroa propugnou uma guerra de extermfnio
para destruir as aldeias, devolver os fugitivos a seus Iegftimos donas e vender os fndios
como escravos para outras capitanias. A metr6pole tambem expressou o receio de que,
sendo os escravos fugidos: aculturados (Iad!nos), eles poderiam !nduzir as aideias a coopear
com inimigos estrangeiros, como acontecera no Panama e nas Antilhas. Em maio de 1613,
urn segundo comunicado regia ao governador Gaspar de Sousa tornou clara que senhores
de engenho em ]aguaripe haviam se aproveitado da preocupac;;ao cia Coroa para solicitar
o retorno das aldeias de fndios mansos, que nao s6 podiam proteger a fronteira contra os
seguidores cia santidade e defender o litoral dos invasores estrangeiros, mas tam bern auxi55

liar na constru<;ao de fortifica<;oes, em obras publicas e "outras coisas". 85 A ideia de. usar
·gratuitamente o trabalho indigena ainda nao l'ora abandonada.
Jaguaripe e as regioes fronteiri<;as do sui da Bahia adentraram o seculo XVIII ainda em
guerra continua contra o gentio. A ultima refer~ncia espedfka :l santidade foi feita em 1627.
Naquele ano, urn bando atacou o engenho de Nicolau Soares, rnatando quatro escravos
e urn carpinteiro e ferindo mortalmente tr~s homens brancos. Saquearam a propriedade
e levaram consigo uma india e seu fllho, alem de todos os "instrumentos necessarios :ls
opera<;oes do engenho". Essa t:itica pode ter sido mais que urn simples desejo de obter
ferro, pois tambem em outras ocasioes fugipvos roubaram rnaquinaria usada no fabrico do
a<;ucar. Era urn ataque :l economia da grande lavoura, nesse caso por parte de urn povo
que sofria particularmente com seu desenvolvirnento e expansao. Significativamente, a respasta colonial tam bern foi dada com refer~ncia· :l economia a<;ucareira. 0 governador Diogo Luis de Oliveira organizou opera<;oes militares contra a santidade nao s6 porque a regiao do Jaguaripe era urna entrada para o sertao, mas tambem porque fornecia a lenha de
que os engenhos do Reconcavo necessitavam para produzir a~ilcar. 86
0 emprego da mao-de-obra indigena esteve sujeito a varias restri<;oes e limita<;oes.
A triade mortifera - guerra, doen<;a e fome -, que seguiu na esteira da conquista portuguesa, limitou a natureza e al disponibilidade da for<;a de trabalho indigena. As estrategias
concorrentes de jesuitas e c9lonos com respeito :l forma e controle do sistema de trabalho
determinaram em grande medida a hist6ria das rehi.<;oes entre portugueses e indios, todavia essa rivalidade nao deve mascarar o consenso basico entre senhores de engenho e missioni\"ios quanta a ser o trabalho indigena vital para o ~xito da colonia. Cada lado justificava sua posi<;ao :l Coroa argumentando que seu controle conduziria mais rapidamente os
indios aos padroes europeus de religiao, moralidade e costumes, incluindo a integra<;ao
dos aborigines ao mercado de trabalho. Porem os indigenas, em sua maioria, rejeitaram
a ambos. Recusaram-se a ser moldados consoante politicas e processos hist6ricos alienigenas, por mais que isso parecesse inexoriivel. As a<;oes e respostas dos nativos variaram da
resist~ncia armada :l acomoda<;ao e acultura<;ao e, ·desse modo, lirnitaram e definiram a natureza do regime colonial. Ao examinar-se a estrutura interna desses processos em rela<;ao
ao estabelecimento do regime de grande lavoura e :l forma<;ao e defllli<;ao do modo de produ<;ao dominante na colonia, e possivel deflllir esse.regime e aventar as razoes do abandono da escravidao indigena na prirneira colonia de grande lavoura bem-sucedida do Novo
Mundo.
·
·

j
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3
PRIMEIRA ESCRA VIDAO:
DO INDfGENA AO AFR{CANO

Como os genttos do Brasil niio tem por costume o trabalho cottdiano como o~ da costa da Africa e s6 lavram quando tem necessida~, vagando enquanto tem que comer, sentiam de forma a nova
vtda, o trabalhar por obrigat,;iio e niio voluntariamente, como usa"
v~"! na s~ l~berdade, que na perda de/a e na repugniincia e pensao do catwetro morrendo infinitos, vtnham a satr mats caros pelo mats limitado pret;o.
Sebastiao da Rocha Pitta (1720)

_ A gran~e l~voura a<;ucareira na colonia brasileira ·iniciou-se com o uso extensivo da
mao-de-obr~ mdtgena. Retrospectivamente, a escravidao dos aborigines parece ter sido _
e de fato f01 - urn mo~ento fugaz na hist6ria da agricultura colonial de exporta<;ao do
Nordeste. _c~ntudo, dedicar a essa etapa de forma<;ao tao-somente urn relata sistematico
de sua post<;ao no processo cie expansao europeia, ou considera-Ia simplesmente urn preimbulo ~o que estava p~a suceder, e contar apenas uma parte da hist6ria. Para as pessoas
q~e vtveram naquela epoca, a inevitabilidade da transi<;ao era muito menos 6bvia. os indtos que pass~am por essa experi~ncia habitavam urn mundo cujos perimetros cram muitas vezes defirudos por outrem, e os nativos foram for<;ados a adaptar-se a novos tipos de
co~portamento. Do ponto de vista dos portugueses, no periodo de escravidao indigena,
o st:tema ~ rel~<;oes de trabalho era algo que fora pormenorizadamente elaborado. Tal
penod~ fot tam be~_aquele _e~ que o contato entre os europeus e o gentio come<;ou a criar
categ~nas : deftru<;oes soctats e raciais que caracterizariam continuamente a experi~ncia
colorual. Fm~ente, na transi<;ao do trabalho indigena para o africano, podemos notar 0
reflexo das atttudes, percep<;oes e realidades que acabaram por fundamentar 0 regime do
engenho durante toda a sua hist6ria subseqiiente.
_ . A~esar de, no passado, outros historiadores terem reconhecido essa fase de cscravidao mdigena, eles raramente puderam examinar as verdadeiras condi<;oes de vida e de trabalh_o nos engenhos durante esse periodo. Os indios brasileiros nao deixaram documentos
escntos, e os observadores jesuitas geralmente comentavam sabre os abusos e nao sabre
as condi<;oe~ especfficas da mao-de-obra nos engenhos. Uma outra op<;ao e 0 estudo da
documenta<;ao dos engenhos e registros paroquiais. 1 Neste capitulo fazendo uso de tais
~on;es documentais, examinaremos as formas, o emprego e as estru~ras da mao-de-obra
mdigen~ nos e~genhos baianos :l epoca em que o bra<;o escravo tornou-se essencial a essa
economta troptcal de grande lavoura.
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MAO-D E-OBRA INDfGE NA: TERMIN OLOGI A, AQU!s_H
,;AO E .TIPOS
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A termino logia referen te a mao-de-obra inclfgena por si mesma
revela a posi\=lio do
trabalh o nativo nos pianos e percept,;:oes dos portugtieses. Dois
pontos devem ser aqui enfatizados. Primeiramente; havia uma tendenc ia de os europeu
s reduzir em todos os indios,
e ate cer.to pontot ambem os africarios, a uma terminologia comuni
, o.que tende a obscurecer as distint,;:6~s culturais individuais. Os portugu eses reconhe
ciam, na verdade , as diferent,;:as entre congos e minas ou entre tamoios e tupinambas,
mas elas eram secundarias
em relat,;:ao a classifica~,;oes mais gerais. Termos menos preciso
s como "negro da Guine" ,
"indio" e "gentio da terra" eram, afmal, express oes criadas
a partir das percept,;:oes europeias. Em segund o Iugar, as categorias de defmit,;:ao e estrutur
a social no Brasil foram criadas, em grande _meclida, a partir da ·natureza da empres a agrico_la
e pela experie ncia anterio r
· dos portugu eses na Europa e no ultramar. Quaisq uer que
tenham sido os problem as de
cunho fll.os6fico e teol6gico provoc ados na Europa pela descob
erta de uma nova "rat,;:a"
de homens, os portugu eses no Brasil tendera m a fazer uso de
mode!o s ja conhec idos, especialmen te os baseados. na experie ncia recente dos contato s com
africanos e da Iavoura nas
ilhas athinticas.
Essa situa\=lio pode ser claramente percebida a partir da express
ao ''negro da terra'', utiliZ.ada com freqhencia ~tarito· por jesuitas quanto por colonos para
designar os indios. "Negros
da terra" era urn termo correla to a d~nominat,;:ao dos africano
s como "negro s da Guine" .
. Na Idade Media, em ~ortugal, a palavra "negro " tornara-se
quase sin6nim o de escravo, e
com certeza no seculo XVI ainda tinha implicat,;:oes de servilism
o. Seu uso para qualificar
os indios patente ia o modo como os portugu eses encaravam
os africanos e incUgenas, nao
tanto com respeito a cor da pele, mas a sua posit,;:ao social e cultural
em rela~,;ao aos portu~
gueses. No decorre r do seculo XVI o empreg o comum do termo
"negro da terra" desapareceu gradual mente a inedida que aument ou o numero de africano
s introdu zidos na co16nia. Esse desaparecimento foi, na verdade, concornitante
a extin\=lio da escravidao inclfgena. 2
Varias express oes eram utilizadas para designar- os indios nao
escravizados mas subnietidos ao control e e diret,;:ao dos portugueses. Chamavam-nos
"indios aldeados", "indios
sob a administra\=lio" ou, mais comum ente, "forros ". Este ultimo
termo da margem a uma
certa confusa o, pois.era igualmente usado para o escravo alforria
do, porem, no seculo XVI
a palavra em questao nao foi empreg ada exclusi vament e nessa
ultima acept,;:ao. "indios forros" eram nao s6 os libertos, mas tambem os que, apesar de
nao terem sido escravizados;
estavam submet idos aos p·ortugueses, em especial, embora nao
exclusivamente, aos jesuftas. Os·eng enhos da Bahia utilizaram essas tres categorias de
indios durante o seculo XVI.
Os engenh os do Rec6nc avo obtiver am fort,;:a de trabalho inclfgen
a atraves pe tres metodos principais: escraviza\=lio, escamb o e pagame nto de salarios
. A lei de 1570 proibia a
escraviza\=lio ilegal de povos nativos, mas permitia a aquisi\=lio de
cativos resgatando-os atraves
de escamb o com seus captores. Teorica mente o resgate objetiva
va salvar os que ja estavam
conden ados a uma morte cruel nas maos de seus inimigos tradicio
riais. Tratava-se, portanto, de urn favor, que os nativos deveriam retribui r com trabalho
. Essa pratica dava margem
a muitos abusos, mas assim mesmo decidiu-se, em 1574, proced
er com cautela na restrit,;:ao
aos resgates, "dada a tiecessidade que estas fazendas tern de
indios" .3 Uma junta especial
de adminis tradore s civis, o ouvidor-geral e os jesuftas resolve
ram-se por essa linha moderada porque "no BraSil nao serao fazendas ou comerc io sem indios"
. Assim, o resgate continuou a ser praticad o, juntam ente com as "guerra s justas" contra
os que se recusavam a
aceitar a soberan ia portugu esa ou a receber os rnissionarios cat61ico
s. Em 1574, o Engenh o
Sergipe possuia mais de cinqiien ta indios trazidos recente mente
por uma expedit,;:ao de resgate; uni inventa rio da proprie dade feito por volta daquela
epqca continh a referencias a
machados, tecidos e facas destina dos a troca por inclfgenas
resgatados. 4 Essa pratica permitia aos coloniz adores portugu eses obter cativos sem precisa
r denornina-Ios escravos, e
isso possibilitava a continuat,;:ao de uma forma de trabalho
fort,;:ado.
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Os Indios ja escravizados podiam ser transfer idos de urn proprie
tario a outro e, segundo o proced imento tradicional, os fll.hos de escravas perman
eciam cativos. Entretanto,
o crescim ento natural - elemen to adicional na aquisit,;:ao de
mao-de -obra indfgena - foi
mais do que compen sado p,elo decresc imo populac ional devido
as guerras intermitentes
e as molestias'epidemicas. Em 1582, uma peste assolou Ilheus
e provoc ou tantas mortes
que os engenh os nao pudera m funcionar por cinco meses. 0
despov oament o, combin ado
aos ataques dos aimores, prejudi cou conside ravelm ente
a econom ia at,;:ucareira dessa
5
regiao.
: Enquan to a lab uta e as doent,;:as dizimavam a populat,;:ao nos
engenh os, desastres naturals ·e a pressao dos portugu eses traziam do interior novos
trabalh adores. Em 1599, urn
grupo d~tapuias impelid os pela fome aparece u no Engenh o
Santana, em Ilheus, e foi usado como mao-de-obra. 6 Em 1603, novam ente havend o escasse
z de brat,;:os, urn grupo de
dezoito indios foi trazido do sertao, foi tambem nessa epoca
que os potigua res de Pernambuco foram levados para Ilheus. '
Na decada de 1580, a legislat,;:ao regia e a crescen te eficacia
dos jesuftas comet,;:ou a
criar problem as para os que desejavam obter trabalh adores
inclfgenas por meio de resgate
e "guerra justa". Ap6s yisitar a capitania da Bahia em 1588-9,
o jesufta Crist6vao de Gouveia recome ndou que se recusasse o sacram entoda confissao
a todos os que se envolvessem em resgate de indios. 8 Ademais, a compet encia dos jesuftas
em supervision:ir as -atividades de Indios livres na esfera_ de influencia portugu esa comet,;:
ou·a criar dificuldades para
os colonos . Em 1598, Rui TeiXeira, adrnini strador do Engenh
o Sergipe, queixou -se a seu .
empreg ador absentefsl?l, o conde de Linhare_s, de que uma nova
lei tornara os jesuftas "senhores deJa [da terra] e dos fndiOS que COrD nome de forro OS
Servem, e SaO mais seus catiVOS que OS escravos da Guine" . Lamentava que nao sobrav am
Indios para o resgate e afirmava percebe r que nada podia ser felto a esse respeito . "Nao
falarei mais disso, pois sao
assuntos que nao tern remedi o - que D,eus tenha piedade
de n6s. " 9
Encont rando hescen tes dificuldad~s em obter sem empeci lhos
a mao-de -ebra nativa, o conde de Linhares e outros proprietlirios passara m a pedir
permiss ao regia para estabelecer aldeias inclfgenas nas proxim idades de seus engenh os.
Alguns conseg uiram essa autoriza\=lio, em geral os casos excepci onais em que o requere nte
era urn fidalgo de prestigio,
com grande influencia politica na Corte. Assim, o fato de o
conde de Linhares ter obtido
licent,;:apara trazer indios do sertao e instala-Ios emalde ias sob
sua protet,;:ao tornou a situat,;:ao dos Engenh os Santana e.Sergipe urn tanto atipica. Nao obstant
e, outros engenh os utilizavam o trabalh o.de nativos das aldeias jesuiticas ou contrat avam
os aborigi nes diretamente, portant o o emprego, de indios livres ou forros nao foi descon
hecido pelos senhore s de
engenh o do Rec6ncavo. De fato, a Ieitura dos registro s da Inquisit,
;:ao na Bahia erri 1591-2
chama-nos a atent,;:ao para a present,;:a de nativos na vida cotidian
a da capitania, sua participat,;:ao em expedit,;:oes ao sertao e seu papel no Rec6nc avo. 10
Os indios livr.es eram ~~J?regados em,t¥e!'~_e..sp.~ificas nos
en[er:Utos: No Engenh o
Sergipe tOram usadoS pi:inctpal.ffiente'conio fort,;:a de trabilli o
auXi.fiar' fazelldo servit,;:OS de
manutent,;:ao ou secund arios a atividade de ptodut,;:ao do a~,;ucar.
Foram encarre gados de
limpar e consert ar o sistema hidraulico, traballi.ar nos barcos,
pescar, cat,;:ar e cortar Ienha. 11
0 acesso aos indios das aldeias permitia aos sehltor es de engenh
o concen trar seus escravos
nas tarefas fundamentais do fabrico do at,;:ucar, em que 6s retorno
s sobre os investim entos
eram mais elevado s. 0 proprie tario do Engenh o Sergipe pagava
o clfzimo pela aldeia situada nos lirnites de seu engenh o e provavelmente achava essa despesa
.compensadora. 12 Tambern foram empreg ados outros indios livres. No seculo XVI,
os princip ais ajustes com os
trabalhadores baseavam-se em troca de mercad orias pelo cumpri
mento de tarefas especificas; isso explica o resgistro da construt,;:ao de urn curral no
Engenh o Sergipe em troca de
algumas laminas de faca, ou o corte de urn canavial por urn grupo
de tupiniq uins no Enge-·
nho Santana, aos quais se pagou com machad inhas de ferro. 13
Referencias semelh antes sao
encontr adas nos livros contabe is do seculo XVII. 14 Nessa epoca,
entreta nto, os indios tra59

balhavam por salarios (embora com
certas limita~oes). Nos enge nhos ~aian
os, a e~c:avi
dao 0 trabalho dos indios das aldei
as jesufticas, o escambo e o assalana
mento eXIstttam
sim~ltaneamente. A importancia relativa
da pred omm anci a de cada forma de
trabalho variou conf orm e 0 local e a epoca, emb
ora a tendencia geral tenh a sido a pass
agem da escravidao para tipos de trabanio ~ohl.ntari
o remu nera do. 0 a_ces~o a m_ao-de-o
bra de indios livres permitia aos senh ores de enge nho
conc entr ar o cap~tal ~ves.udo em esc~
pect os fundamentals da produ~ao e onde
vos nos aso trabalho cont muo JUStlficasse o capit
al fixo que
os cativos representavam.
COM POS I(;AO ETN ICA

J¥ POP ULA (:AO ESCRA VA

IND fGEN A

As rela~oes de nom es dos escravos
Indios em inventarios de enge nhos
possibilitanos aventar algumas conclusoes sobr
e a composi~ao da for~a de trabalho
escrava indfgena
na Bahia no si::culo XVI. Conforme o
esperado, muitos individuos arrolados
nos inventarios dos Engenhos Sergipe e Santana
em 1572-4 eram tupinamb;!s, nativos
da regiao litoranea da Bahia. Alguns traziam indica~o
es adicionais de proc eden cia,
tais com o taparique
(da ilha de Itaparica), Tamamaripe, tape
curu (rio Itapicuru) e Peroar;u (rio Para
~a~u), ou
de termos descritivos tupi-guarani de
uso com um, com o ar;u (grande)·ou
merzm (pequeno) . .Outros nom es pare cem dara men
te ser de origem tupinamba. A Tabe
la 1 apresenta
alguns dos nom es tupis mais evidente
s.
.
Varios problemas tornam imprecisa
. .
uma analise etimologica, algu~ dos
qurus rev~
lam, eles pr6p rios, caracteristicas da
vida no engenho. Sem cont ar as dific
~ldades usua1s
com palavras equivalentes em mais
de uma ·lingua, OS portugueses que
regu;traram esses
nom es transformaram-nos em sons e
ortografia adequados a urna lingua latin
a. Permaneceu 0 que ospo rtug uese s ouviram, e
nao o que os ind(os disseram. Os pr6p
ri?s portugueses sentiamcse confusos as vezes pera
nte as linguas indfgenas, e nem semp
re tinham certeza quan to as origens tribais de seus escra
vos. Frases do tipo "pel a lingu~ q~~ ~o
e cristao"
indicam que os portugueses estavam
inseguros com rela~ao ao tron co Imgm
suco de alguns
cativos.I5 No Engenho Sergipe, urn dos
feitores do campo, Tristao Pacheco,
tambem servia com o interprete da "lingua do gent
io" .16 Portugueses -e mesti~os, leigos
e clerigos que
falavam Iinguas indfgenas tinham, em
geral, orgu lho de5se seu pred icad o ~
~mpenhav~
se em apregoa-lo a Coro a e a outras auto
ridades, urna vez que era urria habilidad
e necessaria e valiosa no seculo XVI e infcio do
XVIIY
Identifica~oes Iocais e etno grill
cas mos tram que os enge nhos recrutava
m cativos indfgenas com origens geogrillcas e cultu
rais bastante variadas. Entre os escra
vos do Engenho Sergipe encontravam-se nao s6
tupinamb;!s da pr6pria regiao, mas igua
lmente ~ov~s
trazidos de Sergipe de El-Rey, ao nort
e, do rio das Contas, ao sui,' e do serta
o do no Sao
TABELA I
Etimo logia de algun s nome s pr6pr
ios em lfngu a tupi,
Engenbo Sergipe, 1572· 4
Nome

Provavel derlva¢.io

Pejulra
Pedro rari
ltaoca
Ocaparana
.Mandionagem
'Antonio Jaguare
Francisco Taplra
Blraplpo
Cunhamocamarava
lJ!>atiba
Fonte: DHA, v.

III,

peju = soprar; Ira = separar (inter
rogativo)
rarl = nascido
Ita = pedra; oka = casa
Oka = casa; parana = mar
Mandio = mandioca; nhae = panei
a
Jaguare = iilguara = jaguar
Taplra = tapira = boi
Blra = ybyra = madeira; pip6 e urn
interrogativo
.
Kunh amuk u = m~ em idade cisad
oura; maravamaraba = fiiho de indio
com forastelro
Uba = porto , coxas, ovas de peixe; tyba
e .uma desinencia: que indica plural.
p. 89,10 3.
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Francisco, a oeste, bern com o urn gran
de cont inge nte vind o de Pern amb uco.
Tambem foram arrolados carij6s, tamoios e caete
s, todo s do tron co lingiifstico tupi
e prov enie ntes
de regioes distantes da Bahia centenas
de quilometros. 18 Embora o nfun ero
elevado de indios do sui nos Engenhos Sergipe do
Con de e Santana possa ter sido urn caso
extraordinario, a existencia de trabalhadores nativ
os nao o foi. A Igreja de Nossa Senh
ora da Purificac;iio, no Engenho Sergipe, arrolou mais
de 25 pessoas que empregaram nativ
os escravos
ou forros no perio do de 1595-1626. Os
aborigines foram o elem ento fundame
ntal da for~a
de trabalho baiana dura nte esse perio 1
do. 9
Nem todo s os indios dos engenhos
eram tupis. Nos registros da deca da
de 1570 e
1591 dos Engenhos Sergipe e Santana
enco ntram -se amiiide nom es tapuias.
Outras referencias etnicas aparecem esparsamente,
com o por exemplo, a men~ao a algu
ns fiambipiras. Ambos os invent:irios da decada de
1570 cont em, adicionalmente, muitas
informa~oes
que aparentam referir-se a origens etrlic
as ou tribais, emb ora nao se possa afirm
a-lo com
certeza (tingua, tarabe, taipe). Infere-se
daf que esses dois engerihos em parti
cular e, provavelmente, todos os que na Bahia depe
nder am do bra~o indfgena, empregaram
mao-de-obra
nativa heterogenea. E questao controve
rsa se essa tei:ia sido uma politica deli
bera da- concebida, com o se faria mais tarde com
os escravos africanos, para impe dir a
coopera~ao entre os indfgenas e prev enir rebelioes
- ou simplesmente uma resposta a esca
ssez de trabalhadores locals. Os senh ores de enge
nho apar ente men te perc ebia m a vant
agem de possuir
uma escravaria formada por "estr anho
s", pois isso dificultava :1 fuga. Emb
ora pudesseni
ser encontrados alguns cativos provenie
ntes do sui nos enge nhos baianos, a fonte
mais usual
parece ter sido o .interior do Nordeste. 20
No Engenho Sergipe, indios e africanos
ocupavam habita~oes separadas. ·Ha
para crer que os duze ntos e tantos escra
razoes
vos indfgenas nao viviam em senzalas,
tao com uns
nos engenhos do seculo XVII, e sim em
constru~oes semelhantes
as malocas dos tupinamb;!s. 0 inventario men cion a "dua s casas
de palh a grandes em que se agasalham
os negros
[indios]" .21 As longas malocas multifam
iliares dos tupipamb;!s, segun.do algu
ns observadores, podi am abrigar mais de duzentas
pessoas, sendo port anto hem possfvel
que nos engenhos tenh am existido constru~oes seme
lhantes. 22
A distribui~ao da massa escrava indfg
segu ndo o sexo foi nota velm ente simi
a encontrada posteriormente entre os cativosenanegr
lar
os. Em geral, cerc a de 60% dos indiv
duos eram do sexo masculino e, eritre
iesses, havia uma tendencia natural de
sere m adultos
jovens. E dificil determinar o estado conj
ugal dos escravos indios e sua capacida
de de manter la~os familiares a partir dos inventari
os dos Engenhos s·ergipe e Santana,
uma vez que
os dados cond uzem a resultados conf
litantes (ver Tabela 2). No Enge nho
Sap.tana foram
arrolados apenas dezoito homens casa
dos em uma popula~ao adulta de 109
individuos (65
hom ens e 44 mulheres). No Engenho
Sergipe, mais pr6x imo de Salv ador e
talvez do alcance dos eclesi;!sticos, o niimero de hom
ens casados eram muito maior: 51, em
urn total de
92 homens. Nao e possivc:;l determinar
se essa diferen~a e devida a proc edim
ento s distintos
no arrolamento das unidades conjugais
escravas ou a uma disparidade na comp
osi~ao do
contingente cativo. Mais esclarecedor,
talvez, seja o fato de na for~ de traba
lho regular
do Engenho Sergipe haver apenas oito
mulh eres nao casadas, das quais tres
eram viiivas
e duas parentes de escravos do enge
nho. Esses niimeros evidenciam a ja
esperada preferencia dos proprietarios de escravos
por jove ns do sexo masculino.

Engenho
Sergipe, 1572
Santana, 1572
Sergipe, 1591

TABBLA 2
Dlstr ibui¢ o segun do se.xo, Engen bo
Sergipe e Santa na, 1572- 91
Homens
Homens
porce ntage m
Mulberes
Mulheres
casad osnao casados
de home ns
casadas
nao' casadas
51
41
61%
51
8
18
47
60%
18
26
17
19
58%
17
9
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Porcentagem
de mulheres
39%
40%
42%

A des~ito dessa preferencia, a natur eza da escra
vidao indfgena ocasi onava apresen\;a de unida~es fami.Uares n.o eng~nho. Os home
ns, freqii entem ente eram acom panha dos
1
ila escravi<:f?o pela esposa, filhos,. irmao
s ou outro s parentes. Esse padra o levava aos
engenhos e canaviais, OU as proximidades dos mesm
os, muitas pessoas Cl,!ja contribui\;aO ao processo do faJ?rico do a\;ucar era apenas marg
inal. 0 grande engen ho dos Schetz, em Sao
Vicente, possu ia :t30 escravos em 1548, meta
de dos quais eram crian\;as ou velhos, de pouca utllidade para os propriet:arios. Ainda assim
, urn obser vadod ::onte mpor llneo considerou essec ontin gente escravo como o melh
or da regiao. 23 ;As listas dos Engenhos Sergi
pe
eSan tana tamb em indic am uma propor\;ao eleva
da de escravos ~.emiprodutivos ou improdutivos. No Enge nho Santana, cerca de 25%
da for\;a de trabalh.o total consistia de indivf
duos muito jovens, muito velhos ou muito doen
tes para contr ibuire m razoavelmente para
as atividades desenvolvidas na propriedade.
Obvi amen te essa propor\;aO cresceu muito nos
anos de doen\;as epidemicas.
Mulhcres como a retratada na Figura 3 comp
unha m parte significativa da mao-de•
obra· indigena, mas nao eram, via de regra,
consi derad as como tendo habilidades direta
ment e uteis-ao fabrico-de a\;ucar. Nos invent:ario
s do seculo XVI, as escravas-foram invariavelmente arroladas como sem ocupa\;ao, eo
valor que lhc::s era atribufdo resultava especialment e de combina\;6es de idade e condi\;6es
de saude. Sem duvid a, a suscetibilidade dos
nativos a doen\;as diminuia-lhes o valor repro
dutiv o. Assim:, as mulheres constituiam-se em
uma categoria onipr esent e r.nas nao partic ularm
ente especializada nas opera\;6es elementares do engen ho. Algumas indica\;6es suger ein
o recon hecim ento no Enge nho Sergipe do
papel tradiconal da mulh er nativa na agricultura
de subsistencia: uma rci\;a era mant ida separad amen te para supri r as necessidades alime
ntares do engeflho; cinqi ienta escravos foram designados para trabalhar nessa roc;;a, dois
ter\;OS dos quais eram mulh eres - propo r~o muito diver sa da razao entre
sexos encon trada para ap0pulac;;ao total do
engen ho. Isso
implica que se recon hecia o pape l das mulh
eres nativas em certo s tipos de agricultura. 24
Mesmo quan do as doen\;as epidemicas nao
se manifestavam seriamente, as taxas de
_ mortalidade _eram elevadas. Em 1572, ano
relativamente l,ivre de epidemias, morr eram
cinco escravos no Enge nho Santana, o que impli
ca uma taxa bruta de morta lidad e de 43 por
mil. Em 1606 a capela do Engenho Sergipe regist
rou 32 morte s de indios, e apena s 35 batismos. Tend o em vista que para esse perio do
nao h:i estatisticas precisas que nos perm itam
apurar as taxas globais de mortalidade, e util
comp ararm os os dados com os de outra s regioes de ~omposic;;ao social ou econ6 mica semel
hant~. A taxa bruta de morta lidad e em Pernamb uco em I 774 era de quase 33 por mil,
e perm anece u em torno desse nivel ate o final
do seculo XIX. 25 No Maranhao, a taxa bruta
de morta lidad e dos indigenas em 1798 estev
e
pr6xi ma de 22 por mil, ao passo que para
os escravos negros era pouc o mais de 27 por
26
mil. Porta nto o perce ntual encon trado para
o Enge nho Santana parec e elevado, embo ra
nio se aprox ime ·cta taxa de 70 por mil verifl
cada para os escravos africanos na jamai ca
e
em Barbados no fmal do seculo xvnP
ACULTURA(:AO E INTE RA(:A O

Figura

5.· Trab:ilhadora indigena: .;.ulher tupi "dome sticada
" e seu fllho, coli) uma casa-grande ao fundo

62

Para os indigenas que sobreviveram e para seus
senho res e empr egado res portugueses restavam ainda probl emas cruciais: a inicia
\;aO no regime da agricultura de exportac;;ao
em grande escala e a adoc;;ao de padro es cultu
rais compativeis com as suscetibilidades religiosas e sociais dos colonizadores. 0 ritmo
e a intensidacje da acultura\;ao sao dificeis,
se
nao impossiveis, de estimar. Os nativos nao
podia m selec ionar os aspec tos da.cultura europeia que julgassem mais adequ ados as suas
necessidades; fn!qii entem ente eram for\;ados
a adotar ou adaptar elementos rnateriais e intele
ctuais da cultura imposta considerados priorit:irios pelos portu guese s. A cresc ente utiliza
c;;ao dos sal:irios para assegurar o trabalho indigena em principios do seculo XVII foi, em
certa medida, urn simbo lo da integra\;aO dos
63

nativos a sociedade portuguesa. Contudo, o fato de mesmo ao fmal desse periodo tais pagamentos serem muitas vezes feitos em especie ou com urna mistura de d.inheiro e merca-.
dorias e sinal de que 0 processo ainda nao estava completo.
As dificuldades de submeter os nativos ao regime de trabalho dos engenhos foram
discuticbs no Capitulo 2. Quando possivel, os portugueses empregavam os indios em atividades com as quais estes j:i estivessem famillirizados, mas tambem era preciso _que alguns
fossem preparados para a prodU<;ao a~;ucareira. No Engenho Sergipe, a rot;;a de mandioca
parece ter-se prestado a essa finalidade. Entre os escravos indios designados para essa tarefa havia muitos provenientes de outras regioes do Brasil alem de nativos outros que nao
os tupinamb:is. 28 Essa diversidade de origens sugere "que a rot;;a de mandioca servia como
introdut;;ao ao regime do engenho, urn local onde o~ escravos.recem-chegado s poderiam
adquirir conhecimentos sabre as regras e exigencias da grande lavoura.
0 primeiro sinal superficial de aculturat;;ao era a adot;;ao de urn nome portugues. Os
-invent:irios de 1572-4 relacionam muitos indigenas que ainda usavam exclusivamente seus
nomes nativos, apesar da tendencia dos portugueses de atribuir-lhes nomes qe pudessem
reconhecer e pronunciar sem dificuldade. Dos 191 indios do Engenho Sergipe, cinqiienta
aincta usavam seus names originals. 0 invent:irio do Engenho Santana demonstra que existiu urn periodo de transit;;ao em que os pqrtugueses faziam uso de urn nome e os indigenas
de outro. Tal situat;;ao fica evidente em registros como "Capea pela linguae pela nossa Domingas" ou "Salvador pela lingua Itacaratba" .29 A atribuit;;ao de nomes portugueses, seu
recqnhecimento e, por fim, sua aceitat;;ao constituiam-se em passos na diret;;ao da integrat;;ao a comunidade do ehgenho. Quando possivel, 0 processo era formalizado pelo batismo
dos ex-pagaos. A adot;;ao de novos nomes fora urn aspecto importante na vida dos tupis,
maicando mudant;;as no status social. Os nativos compreendiam facilmente a importancia
_eo significado da cerimonia batismal e a relat;;ao entre urn novo nome e urn novo status.
A tendencia, e talvez mesmo o ritrno da aculturat;;ao, sao indicados por urna compara¢ao entre os invent:irios do Engenho Sergipe de 1572-4 e 1591. Nos primeiros encontram-se
cerca de cinqiienta escravos usando unicamente nomes indios, ao passo que no Ultimo nao
h:i nenhurn. Essa comparat;;ao provavelmente docurnenta o fato de que os nativos estavam
se conformando aos padroes portugueses e que indios recem-capturados eram relativamente
raros nos engenhos baianos no final do seculo.3° Seu Iugar era ocupado por indios nascidos em cativeiro e batizados naquele periodo, por indios livres e por urn numero crescente
de escravos africanos.
A religiao, naturalmente, era urna das principals vias de aculturat;;ao. A disposit;;ao dos
escravos em participar dos rituais ou aceitar os sacramentos da religiao catolica e uma me'
·. dida aproximada de sua integrat;;ao a estrutura da sociedade portuguesa. Por esse motivo,
o registro da capela do Engenho Sergipe e urn docurnento valioso, a despeito de sua condit;;ao incompletae fuigment:iria·. Em seils assentos de casamentos (1600-26), obitos (1598-1627)
e especiaJ.mente batismos (1595-1608) evidenciam-se os padroes b:isicos do intercurso sexual e das responsabilidades ritualmente definidas entre os tres principals grupos raciaisY
0 periodo coberto interessa-nos porque entre 15 70 e 1630 os engenhos baianos cristalizaramse na estrutura social que seria caracteristica da regiao ao Iongo do.s duzentos anos seguintes.
0 regis~ro da capela contem 234 assentos comple.tos de batismos de adolescentes
no periodq de 15~5 a 1608, perfazendo cerca de 75% de total dos batizados arrolados.
Desses 234 adolescentes, 171 (74%) eram filhos de escravas e, portanto, tambem cativos.
A.s origens raciais das 234 maes (para as quais foi informada a designa~;ao racial) podem
servir como urn indicador aproximad~ das proport;;6es etnicas da populflt;;ao, resultando ·
na seguinte.distribuit;;ao:brancas, 32%; indias, 40%; afro-brasileiras, 28%. Dada a pred_?minancia dqs homens no .tr:ifico atlantico de escravos, havc;:ria urn desequilibrio na razao
entre sexos dos afro,brasileiros, e dessa forma tais nlimeros provavelmente subestimam esse segmento da populat;;ao. Nao obstante, os indigenas ainda parecem ter continuado como parcela ·importante da populat;;ao dos engenhos nos prim6rdios do seculo XVII, igua-
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l_

lando ou mesmo superando o niimero de african
batismo seguia uma formula do tipo: "5 agosto Jo: e seus_ descendentes. C:ada assento de
teiro, e de ,Luisa, india de Domingo; Ribeir . adri~ me~a f~a de Tome de Sousa, solmesmo Do-!Ilingos Ribeiro". Essa formula ~ p.
os, Bra_s DJas e Antonia [escravos] do
dividuos __jo batizado opal a mae o pdeinh~ffilte-nos exanunar as relat;;oes entre cinco in'
'
' pa r 0 e a madrinha 0 padrao de
1 ·
memo fornece informat;;oes adicionais sabre
a or
. ._
..
sse re acJOnaentre os indf .d
AT
garuzat;;ao socJa! e as formas de contato
.
. VI uos.
abela 3 apresenta uma distribuit;;ao por grupo racial/etnico das
tro categonas.
.
·
qua-

Fie~ claro que para OS escravos 0 batismo era urn fato menos form

p~soas livres, especialmente os branc6s. Enquanto padrinho em dr"nh al do que para as
presentes quando se batizava o filho de urn casal de brancos co a I . a sempre estavam
sempre isso acontecia. Em cerca d:e 25 casos (13% ), a madririlia mas dcr~ant;;as escravas nem
vam ausentes na cerimonia (o - fi
.
• 0 pa nnho ou ambos estau nao oram reg:tstrados) Em uma ocas·cravos serviu de padrinhos, e em outra houve dois . ~drinh
lao, urn gru~o de esassimetria e irregularidade nao existi
b . . . p
os e nenhuma madrJnha .. Tal
Quando os adultos pagaos eram ba~d~~s e;.~e~~~ d~ portugueses do Engenho Sergipe.
Simultaneamente Nessas
.'
azJam-no em grupos de tres ou quatro
0
dividuos batizad~s.
casJOes, os mesmos padrinhos poderiam servir-para todos os innos Nos ~~es princi~ais grupos verificou-se uma forte tendencia a endogamia, pelo me. t dnas uru~es formats, sacramentadas pela lgreja. Entre 1601 e 1626 em trinta casamenos e_ es~r~vos_para os quais foi possivel determinar a origem dos co~juges todos f,
~~tr~~~~~:.~S da_mesma categoria racial, .embora nem sempre do mesmo,grupo e : :

2

·
Apesar dessa tendencia para a end
. · h
·
tes categorias raciais Os h
b
Ogatl1Ja, ouve mtercurso sexual entre as diferenselecionar parceiras .sexua~mens _rancos, por se~ papel dominante, podiam mais facilmente
de indias e 8% d d . af . no seiO das populat;;oes escrava e livre. Mais de 11% dos filhos

niimerosofo~:m :ju::=p~~:~~~ o~oc!n!e!oq~~~ot:;steinhm·

br~cos:

esses
amdi_ pais
Se
de ilegit" "dad
- . ,
cou o pat- smal
.
lffil . e ere1at;;ao Jnstavel ou secreta- os percentuais elevani-se a 18 5%
mulheres indias e quase 30% para as afro-brasileiras.
.
, o para as
·
Existiam tambem opo tunidad
·
ro d ,
.
.
r
es para o contato entre africanos e indios nas
habita.,.. es os escravos. Os mvent:irios do Engenh s ·
nose indigenas que constituiram unidad f o il~rglpe arrolam v:irios exemplos de africamin os Valente
,
es am Jares permanenteS. Foi esse o caso de Dofoi i~ente ~ mes~e '::: at;;ucar, casado com Luisa, gentio da terra, pal de. dois fllhos·
,
.
_caso e arcos, escravo da Guine, casado com Marta - d" 33
'

:p~: ~~~~~::!:c~::::~~lhas·vad~ unioe_s ddesse ti?o no registro da ~:;el~~-Ar~~~~~~~

"
e casats esse ·tlpo· ambos os casais
- ·
mencionados anteriormehte
erain de ho
, di
'
, ao contrano dos
,
'
mens m os e mulheres africanas Parece
to, que no penodo de transit;;ao da escravidao indigena para a f .
. .I . , portanvos casou-se ou teve relat;;oes~se~ais com outros indios e man:e~~:~~,e~:::~: ~;~~1

'

TABE!.A 3
Desi[JTlafoes raciatsletnicas de p is
ad
a e P rinbos, Engerzbo Sergipe, 1595-1608

Pai
Mae
Padrinho
Madrinha

Branco

fndio

61

42

43
132
59.

Newot

Africano

Crioulo

Mula to

Desconhecicta•
98
93
70
II4

2

54
9

7
33

6
8

0
3

21

6
8

7
7

0
7

(a) 0 grande n11mero de desconhec!dos (98) na cate orla d
estar presente no batizado Para as mii
drinh g
os pais

e decorrente de unioes ilegftimas e de o pai nao
·
es, pa
os e madrinhas os casos descollh 'd d
do registro dessa informa,iio ou a lacuna nos documentos.
'
ect os evem-se a !nexistencia
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almente dos demais. A. ~s<:ig~nar;ao ocorricla foi mais

cia

freque nteme nte ~ntre

~:~~
s ::~ige~as ou entre brandi~o~:rpi~~~~:gnarEin~:~~~~e:eo:ru~~~ ~ri~:;s~~
,
ulo XVI nao se usavam termos

s

.
~~avra "mam eluco" era empregada para quai_quer pessoa de":~~~~~~':

.
c~~~~~~:~
do urn dos pais era indio.3~ Foi somen te no seculo
XVIII que. ,
alncanos
utilizados ara denominar a prole resultante de unioes
entre md.ig~ e
. ·
saram ; sguer ndo a do:rri na e :is praticas da Igreja Cat6lic
a, o papel dos pa~inhos era vttal
·
e
.
;
afilh
d e os padrinhos eram tao fortes quanto
para a formar;ao da crianr;a. Os lar;os entre o
o.
.
dr'nho s estabeletre 0 ftlho e os pais. Paralelamente, o conju ntoa de
lar;ose
al
~~ obrigar;oe~ e depend<:ncias mutuas. Ao examinar referid ntre pats epa I
os lar;os, podem os observar das formas de interar;ao entre escravos e senhores.
.
.
gumas padrin ho exercia a importante funr;ao de repres ·
entante da cnanr;a no b~ttsmo e
0
'al
de seu.guardiao e protet or em potenct . Apadrinhar alguem implicava verdaderramente
. d d
drinhos para
em assumir obrigar;oes, e riao era raro urn aftlhado acabar
depen den o os pa .. o uem
·
· assistencia economica ou proter,;ao. Adicionalmente,
~ geral era o padrinh q
: : : despesas por ocasiao do batizado. A posir;a
o do padrin ho, porr:~~~:~:~
peito e prestigio. Nao e, pois, surpreendente encontrar
urn percent:\lal. ~leva
.
b · d
xaminados
eram s6 os pats brancos que escocos como paru:inhos nos auza os ~, m os indi~sNao
e
~rican
os.
Em
mais
de
80%
dos
batislhlam urn padrin ho branco , mas tam e
. d
drinhos
de mulheres indias os padrinhos foram brancos. fndios
servtam epa
.
:~sad~=-~~ve casos, enos seis em que foi possivel iderttiflcar a o_ri~em
etnica dos_p:s~
d p ram casals de nativos. Os africanos encontravam
-se em
~di~s: como eles procuravam continuamente os brancos postr,;ao seme~te a o
(ou tinham de acett:Ho~) para
apadrmhar seus ftlhos. A predol.llinincia dos branco
s como pact_rinhos pode ser VISta na
Tabela04p. adrao que mais se evidencia a partir dos
dados referentes aos padrinhos e u~da
A seler;lio das madrinhas parece ter st o
acentuada d.iferenr;a entre padrinhos e rnadrinh
. as. .
.
comu m encontrarmos
baseada em criterios diferentes da dos padrinhos, polS
e mwto mais
indias e afro-brasileiras desempenh and o aque1e papel As mulheres brancas raramen te ama.
.
b, , dias 0
·
rian as escravas. E as maes indias procuravam madrm
dr=~~dia ;er branco, pois como protet or e benfeitor teria has tam em U: _ ·
melh?r~s condir;oe:' de
;j:dar a crianr;a, mas a madrinha era considerada urna
a_uxiliar na s:~~~~~o ~: :!:~~
da mae se porve ntura esta morresse. Embora tenha
havtdo alguns
q d 'nhas de
· am de madrinhas a ftlhos de africanas ou mulat:IS,
que por sua vez era:n ~a n .
~ d
lh res ind.igenas a grande maioria dos exemplos indica
que mdios, afncano_s
os e mu elhlam para co~adres mulheres da mesma
categoria racial. Em geral, a madrte b rancos esco
d
b
nha escrava pertencia ao mesmo propri eiliio de urn
""is
ou
.
AI mas estatisticas mostram claramente essa situar;a e am os os r - ·
o. Enqua nto os homen s cauvo_s
f
menos de lZ% do total dos padrin hos arrolados, as
mulheres escravas consttpe_r a
. d 30o/c das madrinhas Se considerarmos apenas
os batizados de escravos e
tutam mats e
o
•
• d 80o/c do total Os
d
drinhas cativas e forras
e a mats
e
o
·
~~~~s~::eo~~~~::::s ;;:: fortes, e em mais de 60%eleva-s
dos batizados de seus fl~os as madrinhas eram tambe m nativas. Quand o pai e mae eram
indigenas, esse percentu e evavase a 90%.
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TABOLA 4
{ndice do prestfgi o dos padrlnb os

Padrinhos l

Pals

I

Brancos

191•
30
13

104

96

fnci!os

64
Fonte:

AGMS.

conceic ao ~ Praia (Engenho Sergipe), batismos.

66

Razlio .

1,84
0,31
0,20

/

Somen te em raias ocasi6es urn propri etario de escrav
os ou urn seu parent e pr6xim o
apadrinhava o ftlho de seu pr6pri o cativo. Nos batism
os desse period o inicial apared am
esporadicamente urn caso como o de Anton io Gonr;a
lves e sua filha, que foram padrinhos
do ftlho de seus cativos indigenas em 1604. 36 Porem
tais ocasi6es eram raras, e apenas em
menos de 4% dos batizados- de escravos o propri etario
, ou mais freqiientemente urn parente seu, serviu de padrin ho para seu pr6pr io escrav
o. Mesmo assim essa pratica parece
ter sido mais caracterfstica do perfodo de escrav idao
indfgena. Como sera visto no Capitulo 14, no seculo XVIII os senhores nunca apadri nhava
m seus escravos negros e mulatos. 0
paternalismo nao se expressava usualmente na forma
de la~;os de compa drio. Em vez disso,
o padrao domin ante patece ter sido a escolh a de urn
homem branc o que pudes se interceder junto ao propri etario em q150 de dificuldades
futuras.
Finalmente, o uso de .fontes tais como urn registro
paroquial pode, de certa forma,
introduzir viezes na analise, silient ando 6 proce sso
de aculturac;iio por estarem inseridas
na estrutu ra d:is instituir;6es e da cultura portuguesa.
Homre sempr e urn "outro !ado" na
hist6ria. 0 cui to da santidade demon strou que a acultu
rai;ao era muit:IS vezes pouco consistente ou incompleJ;a e que as ideias de resist<':ncia
com freqii<':ncia jaziam bern pr6ximas
7
a superficie da vida. 3 A resist<':ncia indigena a escravidao era constante,
e os fugitivos 'dos
engenho~ constitufam-se em urn proble
ma grave, muito embor a os portugueses recorressem arniude a nativos livres ou aldeados para perseg
uHos.3 8 Ademais, a aculturar;ao sempre possuiu o potenc ial de mover-se na direr;ao invers
a. As culturas indigenas ofereciam,
ou pareciam oferecer, cert:IS liberdades de pensa mento
e compo rtame nto a alguns euro' peus ou aos mestir;os.39 Quant o mais distantes daS
areas densa mente colonizadas ou das
. cidades ·costeiras, maior a tendencia de os colon os
e seus descendentes adotar em costumes indios. Isso ocorre u especialmente no perfod o
anterior a 1600, quand o a matriz ·das
normas e estruturas sociais ainda era relativaniente
fluida. A interar;ao dos portos , dos engenhos e do sertao, juntam ente com amescla entre
as popular;oes, criaram na Bahia condir;oes. geograflcas e hurnanas que contribuiram para
a ador;ao de muitos aspectos da vida
e da cultura ind.igenas.
Nesse contex to, o depoim ento de varios mamelucos
perant e a Inquisir;ao em 1591-2
e bastante esclarecedor. Muitos admitiram que quand
o estiveram no sertao a procu ra de
indios para as fazendas, havlam se juntad o aos nativo
$ para danr;ar, fumar e beber a "erva
sagrada", compo rtando -se de urn modo geral COffiO
pagaos. 40 Alguns pintaram OS COrpO S
como os fudios, e uns pouco s confessaram terem ~c::-su
bmetido a escariflcar;ao ou tatuagem
de bra~os, pernas e nadegas, como foi o caso de Manoe
l Branco; Tomas Ferreira, Francisco
Afonso Capara e Anti:inio Dias, urn mestre de ar;ucar 41
. Em alguns dos exemplos, adolescentes mamelucos e portugueses foram conve rtidos
ao culto da santidade. 0 mameluco
Gonr;alo Fernandes, agric~ltor de generos de subsist
<':ncia ~m Parlpe, foi c6nve rtido por
urn indio que !he prego u qs ensinamentos do culto
em uma lingua indige na que de "entendeu muito bern" .42 Uma portuguesa, Luisa Barbo
sa, admitiu ter sido coriv.ertida pelos
indios com quem conve rsJva em 1566, quand o tinha
apenas doze aiJ.os e podia, segun do
argumentava, ser facilmenfe iludida. 43
.
:
Esse padra o pode se11, talvez, sintetizado na epope ia
de Domingos Fernandes Nobre,
denom inado Tomacauna. filho de portugues e india
e casado ~om uma mulhe r branca,
viveu, contu do, dos dezoito aos 36 anos mais como
indio do que como portugues. Abandonara o catolicismo e s6 se confessava quand o necess
ario para evitar ser desco berto. Partia freqiientemente para o sertao e em expedir;6es a
Pernambuco, Porto Seguro e Paratba.
Viveu com os nativos, possu indo muit:IS esposas, tatuan
do o corpo , usando penas nos ca-belos e vivend o de modo geral como urn indio. Foi
ele o hom em enviad o para fazer contato com a principal aldeia da santidade na decad a de
1580 e, quand o Ia esteve, presto u homenagem a urn fdolo e aos lideres d:toreligiao. Acabo
u por levar varios seguidores do culto
para a fazenda de Fernao Cabral de Ataide. 0 caso de
Tomac
rial, mas indica, de fato, que o intercfunbio entre europ eus auna e sem duvida excepcioe indigenas do Nordeste podia
ocorre r em ambas as direr;oes.
h7

TABELA 5
Estrutura. ocupactonal, Engenbo Sergipe 1572,-1591

DOS INDfGEN AS AOS AFRICAN OS

;ao da for<;a de
A transi<;ao da predomi nincia indigena para a africana na composi<

Quando
trabalho e'scrava ocorreu aos poucos ao Iongo de aproximadamente meio seculo.
suficientes,
os senhores de engenho, individualinente, acumulavam recursos fmanceiros
que capital e
comprav am alguns cativos africanos, e iam acrescentando outros a medida
era
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em
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o
propor<;a
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e
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havia cati- .
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44 Em meados da decada de 1580, Pernam_buco
.
vos'a[ricanos nos engenhos do Nordeste
os que
possufa 66 engenho s e, segundo informado, 2 mil escravos africanos. Se estimarm
urn .
p~rfaziam
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os
que
mos
em media havia cern escravos por engenho , concluire
pr6,
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1577,
Em
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dessa
ter<;o dos escravos
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de urn
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o
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tempo.
do
unico engenho ao Iongo
do engenho
tos, dos quais apenas vinte (7%) eram africanos, Em 1591, a popula<;ao cativa
de foi arrenera de 103 ilidivfduos, 38 (37%) deles afrlcanos. Em 1638, quando a proprieda
ou afrodada .a Pedro Gon<;alves de Matos, havia 81 escravos, todos eles africanos
duas
primeiras
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foi
africana
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industria
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africano.
habiEssa mudan<;a dependeu parcialmente da percep<;ao dos portugueses quanto as
o negra
lidades relativas de africanos e indfgenas. Uma longa experii~ncia .com a escravida
no Atlantica,
na peninsula iberica, intensificada durante a expansao da industria a<;ucareira
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familiarizara os porrugueses com os africanos e suas aptidoes. Em fins do seculo
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em
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As rela<;6es
dos particulares ou trabalhadores especializados, e nao para lavrar os campos.
urn alto perde escravos re.manescentes de tres engenho s do seculo XVI indicam que havia
,, complexas atribufdas
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.
africanos
por
s
realizada
lmente
invariave
eram
a escravos
ou oito africanos.
sete
e
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propriet:i
aos
orgulho
com
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Erasmos
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a familia Schetz de Anruerpia, que os mestres de a<;ucar na Madeira geralmen
o emprecom
zando
economi
estava
agora
engenho
seu
que
·30$000 por ano, quantia essa
47 0utros tres africanos exerciam fun<;oes em que a capacidade /de
negro.
escravo
desse
go
,.
os.
avalia<;ao era irnportante; urn deles era, purgador e os out,ros dois, caldeireir
e
Sergipe
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listas
nas
-se
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te
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.
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africanos
e
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e
ao
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1572
·Afrlcanos

1591

fndlos

Especializados no fabrico do a¢car
meste de a¢car
ajuda do mestre
purgador
ajuda do purgador
tacheiro

2

Afdcanos

fndlos

2
I

3

escumeiro

ajuda do escumelro
caldeireiro
moedor
prenseiro
virador de baga.;o
calxeiro
dos melles
Espectalizado em ativtdades artesanats

3

.6
3

2

. 2

I
l

I

carapina

ferreifo
calafate

1 .

falleiro (?)

Espectalizados em attvtdades auxtltares
vaqueiro
carreiro

2
J.

beieiro

pescador
serrador
Ienadeiro
porqueiro/ovelheiro
''barcas"
Attvidades admtntstrattvas
feitor
To tats
(a) 0 niii;nero entre parbltesls indica

11
7
2
4
1

9 (19f
0

.

51(115)

15(30).

7(65)

total de lndlviduos da categoria emica.

oc~paciorial dos escra~os foi truncada._ A for~a de trabalho era predomin antemen te indige-
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pro134 ho~ens cattvo~, 115 eram mdios. Com ocupa<;6es especfficas, as mesmas
na,
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certas
s
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nao
se
por<;oes de afncanos e nattvos foram arrolacias; contudo,
s
co~o. p~cadorc::s, _ca~adore:' e barqueiros, a participa<;ao. dos aborigines com oci.Jpa<;oe
na Tabela 5.
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s
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.
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~~~mm
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em
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o
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volta
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a
tarde,
mais
~os
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crescente demaneconomi:~<;ucar~Ira do Nordeste expandia-se rapidamentt;! para suprir a
que a oferta de
em
nfvel
urn
a
ra-se
regulariza
escravos
de
da :urope1a. 0 tr~co atlantica
da escravaria
_ cattvos, embora ~da- nao abundante, era ao menos segura. A maior parcela
ileiros exerafro-bras
e
africanos
agora
mas
nativos,
n? Engenho Serg1pe amda consistia de
e da Guine
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de
Cativos
de.
proprieda
na
adas
especializ
fun<,;6es
as
Ciam quase todas
, ferreiros,
purgador
de
e(am .e~pregad~s c?mo mestres de a<;ucar, purgadores, ajudantes
eram
alguns
e
moenda
da
s
opera<;6e
nas
utiliza~os
eram
Outros
calde~e1ros e catXeiro_s.
por ·urn
vaque1ros. As ocupa<;oes dos indfgenas eram muito mais rudimentares, e exceto
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caixeiro, apenas tres- indios foram arrolados com ocupa~oes, sendo urn lenhador e dois
vaqueiros. Ou seja, sempre que possivel, os- portugu_eses recorriam aos africanos como maode-obra. escrava especializada. A Figura 4 parece retratar a divisao do trabalho entre indigenas e africanos.
Essa politica, assim como o pre~o relativo de aborigines e africanos, e em certa medida explicada pelas caracteristicas demogr:fficas e culturais dos dois povos. Muitos negros
provinham da Africa ocidental, de culturas em que os trabalhos com ferro, gado e outras
atividades iiteis para a lavoura a~ucareira eram pi:aticados. 48 Esses conhecimentos e a famlliaridade com a agricultura a longo prazo tornava-os mais valiosos para os portugueses
na escravidao espedfica da industria do a~iicar. Os africanos sem diivlda. nao eram mais
_ "piedispostos" ao cativeiro do que indios, portugueses, ingleses ou qualquer outro povo
arrancado de. sua terra natal e submetido a vontade alhela, mas as semelhan~as de sua heran-;:a cultural com as tradi~oes europeias valorlzavam-nos aos olhos dos europeus. A suscetibllidade dos indios de todas as idades as doen~ europeias a!Jmentava o risco do in-.
vestimento de tempo e capital para treina-los em trabalho!i acyesanais ou de fiscaliza{:ao.
Naturalmente tambern os africanos sofriam nas condi~oes ambientais do Brasil, mas as taxas mais elevadas de mortalidade entre os negros eram sempre enoontradas entre os recemchegados- (bo~ais) e as crian~as. Assim, tao logo urn escravo se amblentava e ultrapassava
·a idade lnfantil, tinha grandes chances de sobrevivencia e, portanto, de ser urn investimento seguro.
A saiide e a pericla.dos africanos, bern como sua pouca opqsl~ao ao cativeiro, podem
expllcar a relutiinda dos senhores de engenho em investli: no trdnamento de escravos indigenas; entretanto isso nao esclarece por que o valor do trabalho dos indios, mesmo quando
llvres e assalariados, era considerado inferior ao dos brancos, ritulatos e negros llvres. No
Engenho Sergipe, urn nativo carpinteiro recebla apenas 20% do sal:irio pago aos brancos
pela mesma tarefa. Du,rante o seculo XVII, os trabalhadores indigenas receberam apenas $020
por dia, e os artesaos especializados, $030. Na decada de 1630, a d.mara municipal de Salvador pagou a trabalhadores nativos urn sal:irio di:irio de $030, e os aborigines da Pat:a.iba ·
podiam ser pagos com mandioca e tecidos no valor de $015 di:irios. Os escravos negros,
ein contraste, podiam ganhar em media $240 n!is por dia. 49
0 sistema de assalariamento, constantemente proposto como a forma ide:il de integrar o indio a sociedade colonial, foi, portanto, um fracasso. Os nativos freqiientemente
mostravam-se relutantes em participar do mercado de trabalho; ademais, os portugueses
nao perrnitiam que esse·mercado funcionasse de maneira realmente livre, uma vez que os
s:ilarios pagos aos indios eram sempre lnferiores aos valores vigentes. 50 Os colonos colocavani c;;is assalariados ·nativos em uma escala de trabalho e pagamento diferente da de outros trabalhadores. No Engenho Sergipe, des eram geralmente pagos por mes em vez de
dlariiuriente, ou ate niesmo, mais arniiide, por tarefa. Seus servi~os em geral nao requeriain
tempo espedfico para serem concluidos, e freqiientemente os pagamentos eram em espede, e nao em dinheiro. Farinha de mandioca, teddos e :ilcool eram os ••sal:irios" usuais
dOS indigenas, do Maranhao a Sao Paulo. 5 1 Fica evidente que os portugueses acreditavam,
qualsquer que_' fossem os motivos, que os trab_alhadores nativos nao podiam ser tratados
como os outros.
Houve, de fato, marcada semelhan~a entre todos os regimes colonials do Novo Mundo quanto ao baixo valor atribuido a mao-de-obra indigena em ·compara~o com a africana. Em epocas e lugares tao diferentes como o Mexico no seculo XVI, o Brasil no seculo
xvn e a Carolina no seculo XVIII, espanh6is, portugueses e ingleses apresentaram opinioes
' semelhantes;. dos. trabalhadores_ daquelas, duas. ra~. Nas tres situa~oes; ps, colonos g¢falmeme, val~avam.os africanos- tres- ou quatro vezes- niaiS que os-abong)nes. 52 cert:u:hente. a.disponibllidade no mercado, os padroes demogr:fficos, as oportunichdes de fugae resistencla (custos adrninistrativos) e os preconceitoseuro peus entravam nesses c:ilculos. Nao
obstante, apesar das impllca~oes racistas de argumentos sobre a adaptabllidade rclativa de

Figura 4. A divisao dos traba!hos
- 1
tarefas relacionadas como fab , ;gnc? as mostra os traba!hadores de pele mais escura (africanos?) ocupados em
cultivam mandioca .
nco o acucar, enquanto, na parte superior da gravura, os "indios"' de pele mais clara,
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"teinporinea da produ~o dos engenhos no inido do se(2) WALLERSTEIN, Immanuel. Tbe modern world
culo xvn, ver BRAN!lAo, Ambr6sio Fernandes. DUilogo das
system. Nova York, 1974. 2 v. ate o presente . .v. 1, p.
grandezas do Brasil. ]ost Antonio GoncaJves de Mello,
86-90. A bibliografia dessa obra fornece uma excelente
ed. 2:~. ed. compl. Recife, 1966, p. 88. Conforme urn
lnuodu~o a literanira ltist6rlca e te6rica. Wallerstein
acordo com GoncaJves de Mello, cltei sempre como auadiantou-se as mlnhas crlticas e· as observa~Oe5 semelhantor dessa obra Ambr6sio Fernandes Brandao.
tes feitas por Domenico Sella, afirmando que "as alter(91) MARCHANT. op.cit., p. 61-5.
nativas disponlveis para cada unidade sao limitadas pela
(~2) COSTA PORTO. op.clt., p. 7-14; GoN<;:ALVESDEMELesuutura do todo, mesmti a despeito do fato de que caLO & ALBUQUERQUE. op. cit., p. 114, n. 56.
da gente, ao optar por uma dada alternatlva, altera de fa(93) GON<;:ALVES DB MElLO & ALBUQUERQUE. op.cit., p.
. to a esuutura do todo". Assim, a dlferen~ entre nossas
104, n. 2.
posi~6es pode ser apenas urna questiio de ~nfase,_ embo(94) HC]B, v. m, p. 262.
ra esteja clara que, para ele, as altemativas sao, alnda as(95) STOLS. Urn dos primeiros documentos (... ], p.
$im, determlnadas pelo sistema e nao pelos agentes. Ver
418-20.
WALLBRSTEIN, Immanuel. The three stages of African In(96) E passive! que no seculo XVI 0 termo "moravolvement In the world economy. In: Gutklnd, Peter C.
dar" fosse as vezes usado permutavelmen te como "laW. & Wallerstein, Immanuel, eds. Tbe political economy
vrador". Empregava-se "morador" tambem para desigof contemporary Africa. Londres, 1976, p. 30. Ver tamnar simplesmente o individuo residente. No lexlco do
bern SELLA, Domenico. The world system and its dangers.
Nordeste rural do stculo xvm, "morador" signlflcava traPeasant Studies. Londres, 6: 29-32, 1976. Para um lmbalhador livre, agregado de wna fazenda ou engenho, o
portante conjunto de estudos sabre esse problema, ver
que era bastante dlferente de um lavrador de cana.
AssAooURIAN, Carlos Sempat et al., eds. Modos deproduc(97) GoN<;:ALVES DB MELLO & ALBUQUERQUE. op. cit., p ..
ci6n en America Latina. Buenos Aires, 1973 [Cuademos
112, n.42; Arquivo Hlst6rlco da Madeira, 12:. 93-5,
de Pasado y Presente, 40].
1960-1.
(3) Ver estudo apresentado em PINTo, Estevao. Os
(98) Antonio Pires aos lrmaos da Companhla (Perindigenas do Nordeste. Sao Paulo, 1935-8. 2 v. v. 1, p.
nambuco, 2 ago. 1551). In: Peixoto, Afclnlo, ed. Cartas
168-246; Orr, Carlos. Prd-bist6ria da Bahia. Salvador,
]esuftas. Cartasavulsas 1550-1568. RiodeJaneiro,1 931,
1958, p. 11-33; METRAux, Alfred. The Tuplnamb~. In: Step. 83-4. As demals referenclas a essa cole~ao serao citaward, Julian, ed. Handbook of South American Indians.
das como Cartas avu/sas. Ver tambem LEITE, Serafim, ed.
Washington, 1948. 6 v. v. m, p. 95-135; MBLAm, JUlio CeCartas dos prlmeiros jesu{tas do Brasil. Roma, 1956-8,
zar. Indios do Brasil. Brasilia, 1960. A melhor fonte in3 v.
dividual do seculo XVI sabre "os povos lndlgenas da Ba(99) AzEVEDO, T. de. op. cit., p. 133-52; MARcHANT.
hia e SousA, Gabriel Soares de. Tratado descrltlvo do
op. cit., p. 92.
Brasil em 1587. Sao Paulo, 1971, p. 299-34!.
(100) LEITE, Serafim. HC]B, v. 5, p. 110.
(4) fERNANDES, Florestan. Organiza¢o social dos tu(101) DHA, v. 1, p. 111-3; PINHO. op. cit., p. 173-4.
pinambas 2.• ed. Sao Paulo, 1963, p. 149-308; METRAUX.
(102) ANTI, CSJ, ma~o 13, doc. 15.
op. cit.. , p. 119-26.
(103) Pero de~ a Martim Ferreira (Vila da Rai(5) FERNANDES, Florestan. A fun¢o social da guernha, 18 ago. 1545). HCPB, v. m, p. 262-3.
ra na sociedade tupinamba. 2! ed. Sao Paulo, 1970.
(104) Refer~nclas sabre a Madeira podem·ser encon(6) METRAUX, Alfred. La religion des Tupinambas.
tradas com freqii~nda nesse contexte. Ambr6sio de Meira
Paris, 1928; p. 170-1. Esse autor designa os tupinambas
escreveu em 1545 que os peritos na manufatura do a~ii
como urn "povo agricola", mas fica evidente pelo ·seu
car ainda nao haviam aprendido as peculiaridades da terestudo eo de Florestan Femandes_que a agricultura nao
ra, mas eram de opiniao que o a¢car de boa qualidade
tinha um valor fundamental no cerimonial da sociedade
do Espirito Santo era tao born quanta o da Madeira. lntuplnamba. Cf. FI!RNANDES, FJorestan. OrganiZ!"¢o social
dividuos como Baltesar Martins Floren~a, mestre de a~ii
dos tupinambas (... ], p. 82-98; RAMos, Arthur. lntroducar nativo da Madeira, tambem aparecem nos registros
¢o a Antropologia Brasilelra. Rio de Janeiro, 1943. 2
da Inquisi~o. Ver ABNR, 57: 11-13, 1939; PVCB, p. 25-7.
v. v. I, p. 110-37.
(105) STOLS. Urn dos primeiros documentos (... ), p.
(7) FERNANDES, Florestan. Organiza¢o social dos tu418; cf. CARDIM, Fernao. Tratados da terra e genre do
pinambQ [... ], p.84-5. As uocas nao eram totalmente ineBrasil (1583). Rio de Janeiro, 1925, p. 283. Ha uma edixlstentes. Para urn importante ensaio te6rico, ver Uvi~ao mals recente, de 1978.
STRAUSS, Claude. Guerra e comercio entre os indios da
(106) CARDIM. op. cit., p. 283.
America do Sui. Revista do Arquivo Municipal, Sao Pau(107) Carta de 15 abr. 1549. In: GoN~ALvEs DE MELlo, 87: 131-46, dez. 1942.
LO & ALBUQUERQUE. op.cit., p. 71.
(8) N6BREGA, Manoel da. Informa~ao das terras do
Brasil. MB. v. 1, p. 153 (Bahia, 1549).
(9) Esses coment:lrios baseiam-se em SAHLINS, Mar2. UMA GERA(:AO EXAURIDA.- AGRICULTURA
shal. Stone Age economics. Chicago, 1972, p. 1-41. ApeCOMjRCIAL E MAO-DE-OBRA /NDfGENA.
sat <fe a anilise desse autor tratar em geral de povos da
idade da pedra, e iambem diretamente aplicivel as eco(I) Partes deste capitulo e do seguinte aparecem em
nomias aqui discutidas, conforme se verifica a partir das
Indian labor an New Wo~id plantations: European deobserva~oes contemporinea s.
mands and Indian responses in Northeastern Brazil. AHR;
(10) Martim da Rocha (set. 1576), citado em HC]B,
83(3): 43-79, jun. 1978.
v. u, p. 90; N6BREGA. op. cit., p. 153; MB, v. 1, p. 153
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(1549). Provavelmente, as observa~oes desse tipo nao sao
totalmente corretas. A maloria dos poovos indigenas reconheda a propriedade individual de bens de produ~o
(arcos, machados etc), porem usava coletivamente os
. bens de consumo. Ver MELATTI, op. cit., p. 68-9.
(11) DH, p. "37-8, passim; MARcHANT, Alexander.
From barter to slavery: tbe economic relations of Portuguese and Indians In the settlement of Brazil,
1500-1580. Baltimore, 1942 (reeditado em Gloucester,
Mass., 1966) Oohn Hopkins University Studies iri Historical and Political Science, ser. LX, 1], p. 87-95.
(12) Diogo de Meneses a Coroa (1~ set. 1610).ANTT,
Fragmentos, caixa 1, n? 6.
(13) "Sao· grandes amigos de folgar." Os capitulos
de Gabriel Soares de Sousa, ABNR, 62: 373, 1940. Esse
trabalho, editado por Serafun Leite, aparece tambem· em
Ethnos, .2: 5-36, 194.1.
(14) Orr. op. ell., p. 11-33.
(15) SOARES DESOUZA, Gabriel. Tratado descritivo do
Brasil [...), p. 78-80.
(16) Orr. op. cit., p. 16. E bern provavel que o termo uairnore", assim como "tapuia'', tlnhase tornado urn
designatlvo gener!co de qualquer povo hostll !Ia regiao
litoranea central. Os gerens, os cutacho e outros foram,
em varias epocas, ident!ficados como almores.
(17) GANDAVO, Pero de Magaihaes. Histories of Brazil. Nova York, 1922, p.l39-40; FRAN~A, Gon~alo Soares
da. D!sserta~oes da hist6r!a eclesias't!ca. SGL (1724), ms.
Reservados 1-C-147, p. 33-5. e urn excelente exemplo das
at!tudes dos portugueses com rela~ao aos aimores no se·
eulo xvm.
(18) A lei de 1570 exceruava •'aqueles que costumam
saltear os porrugueses ou a outros gentios para os come. rem assim como. sao os que se charnam almores e outros
-semelhantes". DHA, v. I, p. 225~(19) ME'n!Aux, Alfred. The revolution of the ax. Diogenes, 25: 28-40, 1959.
(20) PoLANYI, Karl. Primitive, archaic, and modern
economies. Ed. George Dalton. Nova York, 1968, p. 3-37,
fomecc uma )>reve introdu~ao a vasta literatura sobre
economia primitiva. Ver tambem DALTON, George, ed.
Tribal and peasant economies. Nova York, 1967. Assumi consclentemente uma posi~ao independente na controversia que alnda permanece acerca da natureza das
economias primitivas, porque penso que a for~ das evi·
. dencias ·disponiveis sobre as culturas indigenas brasilei. ras da era pre-descobrimento n:io indica que as formas
sociais forarn criadas a partir dos meios ou modos de produ~ao, ou mesmo por eles. As sociedades indigenas, ao
defrontarem-se com uma situac;ao como a do cantata
com os europeus, foram for~adas a adaptar certas instl·
tuic;:Oes a novas obJetivos econOmicos e, as vezes, sofreram transformac;:6es durante esse processo; contudo, a
divergencia entre as percep~oes economicas de indios
e europeus permaneceu grande. Dessa forma, mesmo se
os argumentos dos formalistas (para os quais todas as so·
ciedades se organizam em torno de principios economi·
cos gerais) ou dos neomarxistas (para os quais as formas
de organlza~ao social nas sociedades primitlvas sao res·
postas as necessidades economicas) forem, ·em certa meelida, vaJ.idos, a contlnua~ao da dispar!dade entre os conceitos e formas ecoriOmicas de nativos e europeus, ain·
da assirn, constituiram-se em barreira fundamental para

para a integra~o dos aborigines na economia colonial.
Para urn excelente exarne da literatura referente a essa
coni:roversla, ver PERINBAUM, B. Marie. Homo Afrtcanus:
antiquus or oeconomicus? Some interpretations on African economic history. Comparative Studies In Society
and History, 19: 156-78, 1977.
(21) SAHLINS. op. cit., p. 79.
(22) N6BREGA. op. cit., MB, V. I, p. 153.
(23) GANOAVO. op. cit., p. 153.
(24) Em SCHWARTZ, Stuart B. Sovereignty and society
in Colonial Brazil. Berkeley, 1973, examino de forma
razoavelmente detalhada essa !uta, especialmente no Ca·
pitulo 4, "Judges, Jesuits and Indians", p: 122-39. Ver
tambem AtoEN, Dauril. Blaclr robes versus White settlers:
the struggle for "freedom of the Indians" in Colonial Bra·
zil. In: Peckham, Howard & Gibson, Charles, eds. Attitudes of Colonial powers toward the American Indian.
Salt Lake City, 1969, p. 19-46. 0 ntelhor estudo sobre
a poUtlca portuguesa relativa aos indios e THOMAS, Georg.
Die portugieslsche Jndlanerpolltik ·tn Brasilien,
1500-1640. Bedim, 1968.
(25) MARcHANT. op. cit., p. 63, 72.
(26) GANDAVO. op. cit., p. 132·3.
(27) MARCHANT. op. cit., p. 131, com base em varlas
fontes contemporaneas.
(28) Ai.MEIDA PRADo, J. F. de. A Bahia e as capitanias
do centro do Brasil (1530.1626). Rio de Janeiro, 1945-8.
3 v. v. n, p. 7-123, contem urn relato sobre essas a~oes.
A expedi~ao comandada por Mem de Sa, a Guerra do Pa·
ragua~u. foi originada, em certa medida, pelo fato de que
os indios daquela reglao recusaram-se a devolver escra·
vos fugidos aos portugueses. Cf. Carta do padre N6bre·
ga (Bahia, 5 jul. 1559). In: Leite, Serafun, ed. Cartas do
·Brasil e mats escritos do P. Manoel da N6brega. Coimbra, 1955, p. 343 (doravante citado como Cartas N6brega). Cf. tambem WETZEL, Herbert Ewaldo. Mem de Sa:
terceiro governador-geral. Rio de janeiro, 1972, p. 59~.
(29) LEITE. HC]B, V. !!, p. 96, 194.
•
(30) LEITE, Serafim. Emforma~ao dalgumas cousas do
-Brasil por Belchior Cordeiro, 1577. Anais da Academia
Portuguesa de Hist6ria, 2~ serie, IJ: 187, 1965.
(31) Ibid.
(32) LEITE. Cartas N6brega (Bahia, 5 jul. 1559), p.
346.
(33) LEITE. Emforma~ao [... ], p. 187-8.
(34) PVCB, p. 144-5.
(35) Padre Ruy Pereira aos irmaos da Companhia em
Portugal (Bahia, 6 abr. 1561). Cartas avulsas, p. 283·4,
descreve a hospitalldade com que foi recebido em engenhos de Ilheus. Cf. CARDIM. Fernao. Tratados do terra e
gente do Brasil (1583). Rio de janeiro, 1925, p. 192-4.
A presen~a dos jesuitas nas fazendas nao era apreciada
porque perguntavam se os trabalhadores eram livres ou
escravos. HC]B, v. n, p. 231.
. (36) Padre Manoel da Nobrega a dom joao m (Olin·
da, 14 set. 1551). Cartas N6brega, p. 101.
(37) DHA, v. u, p, 64, 350.
(38) ZENHA, Edmundo. Mamelucos. Sao Paulo, 1970,
p. 130·4; MAcHADO, Alclntara. Vida~ morte do bandeirante. 2~ ed. Sao Paulo, 1965, p. i63·81.
(39) LEITE, Serafim. Resolu~6es da junta da Bahia sobre as aldeias dos padres e os indios. MB, v. IV, p. 354-7.
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(40) MARCHANT. op. cit., p. 132-3.
(41) SoARES, Francisco. Coisas notaveis ·do Brasil.
Rio de)anei.ro, 1966, p. 71.
(42) AzEVEDO. Thales d~. Catequese e acultura~ao. In:
EnsaiosdeAntropologiasocldt,_Bahia, 1957(?), p. 33~2.
Por exemplo, considere-se a seguinte afrrma~o: "Como
esta gente era rude y sin ninguna policia humana". His·
t6ria dos Collegios do Brasil. ABNR, 19: 75-144, 1897.
(43) CAROIM. op. cit., p. 280; cf. Carta do padre Antonio Pires (Pernambuco, 5 jun. 1552). Cartas avulsas,
p. 124.
(44) Carta de lna~o de Azevedo (Bahia, 19 nov.
1566). LEITE, Serafun. MB, v. IV, p. 369·70.
(45) Algumas plantas de aldeias jesuitas foram preservadas no AHU, se~o de iconograf~a. A planta da Vila
de Abrantes na Bahia e reproduzida em RBIS FILHO, Nestor Goulart. Emlu¢o urbana do Brasil (1550.1720). Sao
Paulo, 1968, fig. 23.
·
· (46) Ltvi-STRAuss, Claude. Trist'es Troplques. Nova
York, 1961, p. 203-5. Sua discussao refe~e-se a uma modifica~ao intencional de uma aldeia bororo por padres
salesianos.
(47) N6brega (Bahia, 8 mai. 1558). Lm. Cartas N6brega, p. 292.
(48) Regimento de Tome de Sousa. DHA, v. I, p. 53.
Ver tambem a discussao em MARcHANT. op. cit., p. 90-1. ·
Vera interessante discussao te6rica em GARAVAGUA, Juan
Carlos. Un modo de producci6n subsidiirio: Ia organizaci6n econ6mica de las comunidades guaranizadas durante los siglos xvu-xvm en Ia formaci6n regional
altoperuana-riopiatense. In: -Modos de producci6n en
America Latina. Cordoba, 1973, p. 161-92.
(49) LEITE. MB, v. m, p. 530.1. Sobre o apoio de
Mem. de Sa aos jesuitas; ver WETZEL. op. cit., p. 205,
215-7.
.
(50) Alvar:i (21 ago. 1587). DHA, v. I, p. 321-2.
(51) FORMAN, Shepard & RIEGELHAUPT, Joyce. Bodo
was never Brazilian: economic integration and rural development among a contemporary peasantry. Comparative Studies in Society and History, 12: 188-212, 1970.
(52) SoARES, Francisco. op. cit., p. 77. 0 salario anual
de urn barqueiro no Engenho Sergipe, em 1574, era de
l6S500, ou seja, em media U365 mensais. Ver BuEScu,
Mlrcea. 300 anos de inf/(lfdo. Rio de Janeiro, 1973, p.
60·1.
(53) Moradores da Bahia solicitaram em 1561 que
o juiz dos 6rffios lhes "desse a solClada os mo~;os e mo~as 6rffis e outros pediam os casados". Padre Luis de Gra
ao Padre Miguel de Torres (Bahia,-22 set. 1561). LEITE.
MB, v. m, p. 431. Sobre os trabalhadores indigenas no
Engenho Sergipe, ver SH.BERSTEIN, Paul. Wage earners in
a slave economy: the laborers of a sugar mili in Colonial Brazil. Trabalho nao publicado, 1970.
(54) DHA, v. I, p. 404-5.
(55) Ibid.
(56) HARRIS, Marvin. Patterns of race in the Americas. Nova York, 1964, p. 20-1. Harris sugere o argumen·
to de john Phelan de que os amedndios "passavam a ga·
nhar a vida a moda europeia quando recebiam compensa~ao adequada". Deve-se ter em mente, porem, que Phelan est:i-se referindo a p9vos planaltinos j~ integrados a
estruturas mais amplas de estado quando da chegada dos
europeus.

a

(57) Urn relato breve, mas preciso, sobre peste en·
contra-se em FERNANDEs. Organlza¢o social dos tuplnambti (... ]; p. 40-1.
(58) Cartas avulsas, p. 207-8.
(59) Leonardo do Valle aos i.rmaos da Companhia
(Bahia, 23 set. 1561). Cartas avulsas, p. 334.
(60) Leonardo do Valle a Gon,alo Vaz (Bahia, 12
mai. 1563). Cartas avulsas, p. 378-93.
(61) FERNANDES. Organiza¢o social dos tuplnambti
[... ], p. 40; segundo a Hist6ria dos Collegios do Brasil.
ABNR, 19: 84, 1897, a peste ocorreu em 1563-4.
(62) Citado em FERNANDES. Organiza¢o social dos
tupinambti (... ],_p.40.
(63) GANDAVO. op. cit., p. 229. Situa~ao semelhante
ocorreu em Pernambuco em 1583-4, pedodo de fome ·
no sertao que impeliu de 3 a 4 mil amer!ndios para os
engenhos litoraneos.
(64) A suscetibllidade dos indios as doen~as europeias continuou. Em 1565 morreram timtos na aldeia jesultica de Sao joao, no Esplrito. Santo, que o local teve
de ser abandona~o. MB, v. IV, p. 267-8. Em 1616-17, es·
cravos indigenas e africanos foram dizimados pela variola Ver BRANDAO, Ambr6sio Fernandes. Dllilogo das grandezas do Brasil. 2~ ed. compl. Recife, 1966, p. 64. 0 lm·
pacto das molestias sobre os indios das aldeias jesuitlcas
nao passou despercebido aos colonos. Em 1610, a clma·
ra da Paraiba op6s0se as aldeias exatamente por essa razao. ANTI, Corp. cron. parte 1, ma~o 115, n? 108.
(65) LEITE. HC]B, v. I!, p. 182-3; AzEVEDO, Thales de.
PovoamentodacidadedoSalvador. 2~ ed. Bahia, 1969,
p. 81.
(66) SALVADOR, frei Vicente do. Hist6ria do Brasil.
Sao Paulo, 1965, livro IV, cap. 35, p. 333. Ver tambem
o relato de SoUTHEY, Robert. History of Brazil. Londres,
1810, 2 v. v. I, p. 404-5.
(67) Ibid. Alguns potiguares, sob a chefia de Zorobabe, acabaram por retornar a Pernambuco, onde forarn
usados contra escravos africanos fugidos.
(68) Camara de Sao Jorge ao conde de Linhares (30
jul. 1601). ANTI, CSJ, ma~o 8, n? 108. Tambem e.m BA,
51-vm-41;l, f. 139-139v.
(69) Carta de 16 mar. 1603, ANTI, CSJ, ma~o 8, n?
125.
(70) Carta (Bahia, 28 ago. 1585). ANTI, CSJ, ma~o 8,
n? 9.
(71) Provisao ao conde de Linhares (1586). ANTI, CSJ,
ma~o 16. 0 duque de Aveiro, donatario de Porto Segura, recebeu autoriza~iio semelhante de "descer indios para duas veces somente". AGS, sec. prov., 1487 (Valladolid, 7 out. 1603), f. 33-33v.
(72) DHA, v. I, p. 321·2.
(73) Sobre o grande apoio de Diogo de Meneses aos
colonos, ver sua correspondencia em ABNR, 57: 3 7-40,
1939. Esse governador chegou mesmo a transferir o con·
trole de algumas aldeias para os senhores de engenho.
A Coroa ordenou a seu sucessor, Gaspar de Sousa, que
evirasse esse procedimento a todo custo. Ver BI, Corres·

pondencia Gaspar de Sousa, El Rei a Gaspar de Sousa (Lis·
boa, 28 mar. 1613), f. 207.
(74) Hist6ria dos Collegios do Brasil. ABNR, 19: 89,
1897.
(75) Pedro Correia aos irmaos na Africa (Sao Vicente, 1551). Cartas avulsas, p. 97-8. Cf. METRAUX, Alfred.
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(2) 0 usa do termo negro da terra aparenternente
Religions et magies indiennes d'Amerique du Sud. Pa:
perslstiu em Sao Paulo ainda por v:irios anos do ~culo
ris, 1967, p. 12-23.
·
(76) Este paragrafo baseia-se em duas cartas de N6- · xvn. Na Bahia, embora empregado ocasionalmente ap6s
1600, foi gradualmente substituido. Cf. ZENHA, Edmunbrega e na de Pedro Correia citada na nota anterior. Ver
do. Mamelucos. Sao Paulo, 1970,. p. 52-72, passim.
Cartas avulsas, p. 97-8; LEITE. Cartas N6brega, p. 70-1,
(3) Os lnventarlos dos Engenhos Serglpe e Santana
297-8. Tamb~m foram usados SoUTHEY. op. cit., v. 1, p.
feitos entre 1572 e 1574 foram irnpressos juntamente com
371-3; PEREIRA DACosTA, F. A. AnaisPernambucanos . Reo testamento de Mem de Sa e outtos documentos lmporcife, 1951. 7 v. v. I, p. 572.
tantes, em DHA, v. m; Inventarlo Engenho Sergipe
· (77) As cartas de N6brega fornecem os detalhes. A
(1572), DHA, v. m, p. 65; Livro de contas do procuracar.ta do padre Leonardo do Valle, o grande lingiiista jedor (1574), DHA, v. 111, p. 4o6.
suita, ao padre Gon¢o Vaz (Bahia, 12 mal. 1563) tam(4) ANTI, CSJ, ma~o I 5, doc. 9.
b~ com~ detalhes lnteressantes do felticeiro indio que
(5) Ibid.
se proclamava "profeta do ceu". Cartas avulsas, p.
{6) Feitor do Engenho Santana ao conde de Linha378-93.
res (iS ago. 1599). ANTI, csJ, ma<;o 8, doc. 105. 0 feitor
(78) A conflssao de FernaoCabral de Ataide e mulchamava-os "gemis do sertiio tapuyas do catingua".
to esclarecedora, pais foi testemunha ocular dos rltos da
·(7) Domingos F'.'rna,ndes da Cunha ao conde de Lisantidade. Ele havla trazldo esse grupo de seguidores do
nhares (IIh~us. 16 mar. 1603). ANTI, CSJ, ma~o 8, doc.
cui to para sua propriedade provavelmente'com lntenr;ao
125. Fernandes da Cunha foraenviado pelo conde deLide garantir trabalhadores ocasionals. Ver PVCB, p. 28·9.
{79) Cartasavulsas, p. 378-93; LEITE. MB, v. IV, p. 9 .. nhares para reconstrtl.ir o Engenho Santana em 16o I. Foi
ele que, de comum acordo com Alvaro de Oirvalho, ttou(80) CAI.AsANs, Jos~. A santldade de ]aguarlpe (Baxe os potlguares e dirigiu-se, uma ocasiao, ao RecOncahia, 1952) e o esrudo mais completo ate o presente. 0
vo para buscar indios submetidos e leva-los para Ilheus.
trabalho nao lnclui o material referente ao s~culo xvn
Ver ANTI, CSJ, ma~o 8, doc. 108.
aqui apresentado.
(8) Biblioreca Nazionale di Roma, Fonda Gesuitico
(81) PEREIRADACOSTA. op. cit., V.I, p. 572.0 fatO
1367. "0 que pareceo ao Padre Visitador Crist6vao de
ocorreu mais ou menos na mesma data em que Fernao
Gouvea ordenar na vlsita deste Collegia da Bahia. {I? jan.
Cabral de Ataide enrregou os lideres da santidade que se
1589)."
encontravam em sua fazenda as autoridades. Talvez es'
(9) Bahia (1? mar. 1589). ANTI, qs, ma~o 8, doc.
ses sejam dais relatos diferenres sabre o mesmo evento.
136.
(82) Regimento de Francisco Glraldes. DHA, v. 1, p.
(10) PVCB, 1591-2, Capistrano de Abreu, ed. Rio de
360. Giraldes nao chegou a exercer suas fun~6es no BraJaneiro, 1935. Ernbora indios nao prestassem depoirnensil. Seu navio foi obrigado a retroceder devido ao mau
tos exceto em urn caso, multas das pessoas que compatempo, e ek nao mais voltou.
rec~ram perante OS lnquisidores falaram de seu retacio(83) Diogo de Meneses a Coroa (Bahia, 1? set. 161 0).
namento corn lndigenas, das aldeias, das entradas no serANTI, Fragmentos, caixa I, n? 6.
rao para trazer .mais Indios para 0 litoral e da exlstencia
(84) El-Reya Garpar de Sousa (Lisboa, 19 jan. 1613).
de consideravelintera~ao. V:irios mesti~os tambem ad·
BI, Correspondencia de Gaspar de Sousa, p. 185·185v.
rnitiram adotar costumes indigenas e falar llnguas nativas.
(85) Ibid. (Lisboa, 24 mai. 1613), p. 218-218v.
Ver, por exemplo, p. 34, 3&7, 64-S, 93-5, 9&7, 104-5,
(86) Provisao de Diogo Luis de Oliveira, ACS, Provi·
123·4, 164-5,'167-72.
s6es e portarias 1624-42, Livro 155, fs. 24v·26.
(11) Sebastiao Vaz a Diogo Cardirn, provincial do
Colegio de Santo Anrao (Bahia, 5 jun. 1629). ANTI, CSJ,
ma~o 69, doc. 74. Essa carta revela multo sabre a hist63. PRIMEIRA ESCRA VJDAQ,
ria dos indios da aldeia pr6xirna a Sergipe do Conde. HaDO IND[GENA AO AFRICANO
viam sido trazidos com multo custo peio corrde de Li·
nhares, mas a epoca da motte de sua esposa e herdeira
(1) Os historiadores do Brasil do secuio XVI
restavam pouquissimos deies. Quando os jesuitas assu·
utilizaram-se fundamentaimente de cartas e relat6rios de
miram o controie do engenho, esses lndigenas foram injesuitas e dt:: correspondencia e legisla~ao governamen·
corporados aos da aldeia jesuita Sao Sebastiao, localizatal. Os livros contabeis dos engenhos Sergipe do Conde
da nas proximidades. Quando essa 2ldeia mudou-se para
e Santana de 1572·4, 1591 e 1638, juntamente com ou·
outra regiao, os indios do engenho foram junto, o que
tros documenros auxiliares sao, par esse motivo, partilevou SebastHi.o Vaz a solicitar sen retorno.
cularmente valiosos. Essas fontes revelam muitos aspec(12) Safra 1611-2. ANTI, CSJ, ma~o 14, doc. 4, 24. Os
tos da for~ de trabaiho naqueie periodo. Ademais, a cadizimos peia aldei~ eram de I OS400 par dois anos.
pela do Engenho Sergipe funcionava como par6quia, e
(13) DHA, v. m, p. 406, 102.
seus registros fragmentirios remanescentes do periodo
(14) DHA, v. 111, p. 298,311.
1595-1626 sao outra fonte preciosa sabre as v:irias for(15) DHA, v. m, p. 92.
mas de rela~6es socials. ·Esses documentos, apesar de li·
(t6) DHA, v. m, p. 392-4.
mitados, permitem-nos ao menos vislumbrar a vida nos
(17) PVCB,./591-2, p. 87·, 104-5, 167-72. Ver tariJ.engenhos baianos na sua fase lnicial de forma<;ao. Os En·
bem a peti~ao de Luis de Aguiar, AGS, Guerra antlgua,
genhos Sergipe e Santana foram construidos peio goverlegajo 906,
nador Mem de sa e posteriormente tornaram-se proprie(18) Carij6 era o nome dado as vezes aos guaranis
dade dos jesuitas. Ver Apendice A para a hist6ria dos dais
do Paraguai e sui do Brasil. Os tamoios habitavam a area
engenhos.
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pr6xima ao Rlo.deJaneiro, e os caetts vive;am nas 11ro-- tanto e irnpos~ivel distingul-los apenas por essa via.
Os
ximldades do rio Sao Francisco. Contra estes havia sido · brancos nao foraffi identificados como tal, de modo que
decretada guerra de exterminlo e escravlza<;ao, por terem
supus serem brancos os indivfduos com nome e sabrematado e cornldo o prirneiro bispo do Brasil. A presen~
nome crlstaos e nenhurna outra lndica<;ao de ra~ ou cor.
de carij6s e tamoios nos En8enhos Serglpe e Santana poEsse metoda provavelmente resulta ern urn ligeiro aurnen·
de ter sido alfpica. As expedi~6es de Mem de Sa ao sui
to da categoria dos lndivfduos brancos em detrlmemo
pro'vavelrnente deram-lhe urn acesso aos indios daquela
da dos rnulatos e mesti~os; par~. como m1nha preocuregiao que outros senhores de engenho na Bahia nao tipar;:io neste trabalho sao os Indios e os afrlcanos, essa nao
veram. Ademais, seu filho, Estacio de Sa, havia deixado
e uma distor~o grave. Adicionalmente, muitos lndivinaquelas proprledades ilm grupo de escravos que obti- . _duos sao sirnplesrnente quallficados como "escravo",
vera em suas explora~oes na area do Rio de Janeiro.
sem outra identifica~o especffica de cor e origem. Tal
(19) 0 registro da capela do Engenho Sergipe foi,
problema dificulta a anilise e, por esse rnotivo, os ·resulpar engano, encadernad<? com material de outra par6tados aqui apreseniados nao sao de.finltivos.
quia. Enconrra-se atualmente no ACMS, Concei~ao da
(32) Os dados sabre casarnentos de escravos no EnPraia, Baptismos 1649-76. Sera citado doravante como
genho Sergipe em 1621:26 sao: indios-Indios, 6; africaregistro da capela 1595-1628. ·
nos da mesma na<;ao, 7; africanos de rui.~6es diferentes,
(20) EwsJONioa, Alfredo. 0 bandeirismo na econo6; crloulo-crioulo, 1; orlgens nao identificadas, 9.
mia do ~culo xvm. In: Curso de bandeirolcgta. Sao Pau(33) Inventarlo, Engenho Sergipe, 1591.
lo, 1956, p. 55-76. Para uma oplniiio oposta, ver. ZENHA.
(34) Es'se padrao perrnaneceu durante todo o perioop. cit., p. 193-6.
.
do colonial na Bahia. Na par6qula de Inhambupe, entre
(21) DHA, v. m, p. 58.
1750 e 1800, 80% dos 1294 casamentos arrolados foram
(22) FERNANDES, Florestan:, Orgi:mi?J0¢6 social dos
de casais da mesma categorla racial. Ver PoNDa DESENA,
tupinamM. 2~ ed. Sao Paulo, 1963, ·p_ 64-74.
Consuela. Rela¢es inter4tnicas atrav4s de casamentos
(23) SroLS, Eddy. Urn oos ptimclrOs documentos soreallzados na freguesla do Inbambupe, na segunda mebre o engenho dos Schel.z en;l Sao Vicente. RH, 76:
tade do s4culo XVIII. Salvador, 1974. Trabalho nao pu407-20, 1968.
.
blicado ..
(24) DHA, v. 111, p. 348-9.
(35) Crist6vao de Bulh6es, que dep6s.perante a In(25) Esses mimeros foram calculados par mlm, com
quisi<;ao ern 1591, considerava-se marneluco, apesar de
base no censo de Pernambuco (1774) em ABNR, 40:
seu pal nao ser portugu& e slm mulato. Ver PVCB, p.
21-111, 1918. Sem duvida os dados refletem omiss6es
104'5.
nos registros de mortalldade lnfantli. Para o ~culo XIX,
(36) Registro da capela, Engenho Sergipe,
ver EISENBERG, Peter. Tbe sugar industry in Pernambu1595-1628, f. 75v.
co. Berkeley, 1974, p. 148-51; eoWw., Bralnbrldge. City(37) Inventario, Engenho Serglpe, 1572,4. DHA, v.
ward migration In the nineteenth century: the case of Rem, p. 65; ver a discussao ern ScHwARTZ,. Stuart &.. The rno·
cife, Brazil. journal of interamerican studies and world
cambo' slave resistance In Colonial Bahia .journal of Soaffairs, 17{1):43-63, fev. 19'75.
cial History, 3(4): 318-9, verao 1970. ·
(26) BNL, Fundo geral, C6dice 6936.
(38) Cf. HoiANDA, Sergio Buarque de. Caminbos e
(27) CRATON, Michael. Sinews of empire. Nova York,
fronteiras. Rio de Janeiro, 1957, p. 15-180.
1974, p. 194·5.
(39) Confiss6es de Rodrigo Martins, Paulo Adorno,
{28) DHA, v. m, p. 348-9.
Crist6vao de Bulh6es. PVCB, p. 94-S, 104-5, 164-5.
(29) Ibid., 'p. 93.
(40) Ibid., p. 9&8. A confiSsao deJoao Gon¢ves,
(30) Inventario de 1591. ANTI, CSJ, rna~o 13, n? 4.
alfaiate de llheus, e Interessante porque revela que va·
(31) 0 registto da capela encontra-se atualmente no
rios artes6es, mamelucos como ele pr6prio, tambem fo·
Arqulvo da Coria Metropolitana de Salvador. Foi enca·
ram procurar os indios.
dernado e erroneamente lntitulado Livro I de Concei~ao
(41) Ibid., p. 79·87.
da Praia. Consultei-o em 1968 e percebi que havia enga(42) Ibid., p. 64-S.
no no titulo, mas foi s6 em 1973, quando David Smith
(43) Ibid., p. 167-72. 0 depoirnento de Tornacauchamou-me a atent;:ao novamente para o documento, que
na, descrlto no paragrafo segulnte, sobre o culto da sandescobri o que ele de faro era. A capela, dedicada a Nostidade, e o mais completo relata de testemunha ocular
sa Senhora da Purificar;ao, funcionou como par6quia da
remanescente nos registros hist6ricos. Ele e outros maregiao ate que em 1722 foi erigida uma nova igreja parameiucos alegaram que praticavam os ritos para enganar
quia! em San.ro Amaro. 0 registro, portanto, comem inaos lndios, e que Cristo jamais saira de seus co(ac;6es. 0
forma~6es sabre a popuia<;ao de toda a area pr6xima a
faro de essas declara~6es terem sido feitas durante os propar6qula, e nao so mente do Engenho Sergipe. lnfelizmen·
cesses da Inquisi~3o torna-as urn tanto suspeitas.
te, h:i tambem lnconvenientes que limitam sua utiliza<;ao
(44) MAuRo, Frederic. Le Portugal et /'Atlantique au
para fms de anilise hlst6rlca. Em primelro Iugar, seu esXVII" steele. Paris·, 1960, p. 192-4. Os jesuitas da Bahia
tado de conservar;ao e prec:irio. Muitos lan~amentos essolicitaram duas diizias de africanos em 1558, "e estes
rao iiegiveis porque faltam peda<;os das p:iginas e, na vetpodem vir junto com os que EI-Rey porventura mandar
dade, a maioria das paglnas referentes ao seculo XVI fopara o engenho da Coroa porque freqiientemente ele
ram perdidas, assirn como a maior parte dos assentos de
manda para c:i navios carregados deles". LEITE. Cartas
casamemo. Tambem exi~tem problemas orlginados peN6brega (Bahia, 8 mai. 1558), p. 288.
·las irnprecis6es dos registros. 0 termo negro foi usado
(45) PEREIRA DACOSTA, F. A. Anais Pernambucanos.
tanto para designar ind'.os como afro-brasilelros, e porRecife, 1951. 7 v. v. I, p. 455.
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trabajo del indio comparado con el del negro en Nueva
Espana. Mextco Agrario, 4: 203-7, 1942.
(53) Conforme citado em DUNCAN. op. cit., p. 36. Para os argumemos racistaS uadlcionais do sec\llo XIX, yer
MBRIVALE, Herman. Lectures on colonialism and colonies
(1861J. Londres, 1967, p. 283.
(54) 0 relata de Gabriel Soares de Sousa relaciona
36 engenhos na Bahia em 1587, mas tambem mencina
oito "casas de melles". Esse autor computou urna produ~o anuai de 120 mll arrpbas para a capitania, ou pouco menos de 4 tn11 arrobas por engenho. Fernao Cardim
tambem d:l conta de ·36 engenhos na Bahia, mas Jose de
Anchieta reiaciona 46. Use! o niimero fomecido pelo padre Soares, clnqiienta, porque impllca a menor taxa de
escravos por engenho e, portanto, serve de conuole a
meu argumento de que a taxa era exttaordina riamente
elevada. 0 uso das estimativas de Soares de Sousa ou Cardlrn implica urna propor~o de mais· de 333 escravos por
engenhQ. Ver MAURO. op.cir., p. 193; GoULART, Mauricio.
Escravidilo africana no Brasil. Sao Paulo, 1950, p. 100.
(55) SoARES, Francisco. Coisas norarieis do Brasil.
Rio de Janeiro,. 1966, p. 11..
(56) Ver-l!Aru<rrr, Ward & SCHWARTZ, StUart B. Comparaci6n entre dos econom!as azucareras coloniales: Morelos, Mexico y Bahfa,. Brasil. In: Florescano, Enrique, ed.
Haciendas, latljundios y plantaclon es en America Latina. Mexico, 1975, p. 550-5. Ver tambem IlAJu<BTI, Ward.
Tbe sugar hacienda of tbe Marqueses del Valle. Minneapolis, 1970, p .. 98-9.
(57) GANDAvo, Pero de Magalhaes. The histories of
Brazil. Trad,John B. Stetson. Nova York, 1922, p. 153.
(58) GouLART. op. cit., p. 100.
(59) BUBScu, Mircea. 300 anos da in.fla¢o. Rio de
Janeiro, 1973, p. 44-5.
- (60) ROCHA PITTA, Sebastffio <Ia. Hist6rla da America portugueza. 2! ed. Lis boa, 1880, p. 1880, p. 196-7.
(61) Gaspar da Cunha ao conde de Linhares (Bahia,
28 ago. 1585). ANTI, CSJ, ma~o 8, n? 9. Para uma opinffio
semelliante, ver LBITAo, Martim. Parecer. BA, 44-XIV-6, fs.
185-93v, para quem um indio valia quauo escravos da

(46) Inventario de Mem de S:l. DHA, v. m, p. 1-22,
73-6. No Engenho ~antana verificau-se a mesma distrlb\ll~o, com.sete africanos em urna massa escrava de 107
indlvlduos, ou se)a, 6,5%; ANTI, CSJ, ma~o 13, n? 4; Traslado do inventirlo do Engenho Sergipe.\m -r, CSJ, ma<;o
.
30, f. )040.
(47) STOLS_, Eddy. op. Cit., p. 418-20.
(48) 0 ttafico de escravos portugues no sec\llo XVI
estaVa concentrad o na Senegfunbia. Sabre as tradl~ties c\llturals e agrlcolas dos povos daquela regiao, ver CURTIN.
Phillip D. Economic change In precolonial Africa: Senegambia In t/xl era of tbe slave trfJ<!e. Madison, Wis., 1975,
· 2 v. v. 1, p. 3-58; e RODNEY, Walter. A history of the Upper
Guinea Coast, 1545-1800. Oxford, 1970, p. 1-38.
(49) SILBERSTEIN, Pa\ll. Wage earners in a slave economy. BNM,_ C6dlce 2346, fs. 105-9.
{50) Ver GAliCIA, Antonio. Regimenes indigenas de
salariado:·el salariado natural y ei salarlado capitalista en
Ia hlstoria de America. America lndfgena, s· : 25Q-87,

1948.
(51) SILBBBSTBIN.·Op. cit., baseado em D!fA, V. U, passim; LBITB; HQB, v. u, p. 63. Ver tambtm DussBN, Adrlen
van der. Relat6rio sabre as capitanlas conquistad as no
. Brasil p~los bo/andeses. Ed. jose Antonio Gon.;;alves de
Mello: Rio de Janeiro, 1947,. p. 88-9.
{52) LAUBBR, Almon Wheeler. Indian slavery in colanial times wltbln the present liml.ts of tbe United States. Nova York, 1913 (Columbia University Studies in HistoryJ, p. 298-300, refere-se esparsamem e a pre~os relatlvos da Nova Inglaterra, Nova Yorke das Carolinas. CRANB, Verner. Tbe So14tbern Frontier, 1670-1732. Ann Arbor, Mich., 1929, p. 113-15, fornece dados indicadores
de que o valor dos indigenas fieava enue urn ier~o e melade do pre~o dos escravos negros. Wooo, Peter H.
Black majority. Nova York, 1974, p. 38-40, examina a
literatura sabre a escravidao indigena na Carolina mas nao
menciona esse pomo. Ver DUNCAN, John Donald. Servitude and slavery in colonial Soutb Carolina, 1670-1776.
Tese de PhD. Emory University, 1972, 2 v. Sabre o Canad:l frances, ver TRUDBl, Marcel. L :esclavage au Cemada Fran,ais: Histolre et condition de I 'esclavage. Que- · Guine.
· (62) Tais soliclta~oes reaparececi m de tempos em
bee, 196o; F'R.BGAULT. Guy. La civilisation de Ia Nouvelleque os tap \lias do Maranhao.
France. Monueal, 1944, p. 83-4. PALMER, Colin: Slaves of te.:Upos. Em 1653 sugeriil-se_
fossem usados no desenvolvi mento de engenhos daquetbe white god: blacks in Mexico, 1570-1650. CambridissO "adlantand o (-os), removendo -os
ge, Mass., 1976, p. 34, fornece consider:lveis evidencias · la capitania, com
da miseria em qup vivem e ensinando-lhes desse modo
pata a decada de 1520 no Mexico, assim como ZAVALA,
a progredlr com a agricultura" . Duarte Ribeiro de MaceSilvio. Los Indios esc/avos. en Nueva Espana. Mexico,
(Paris, 20 Jan. 1653). ic!Port .. Mss. i>-271.
1968. Mais importailte e BELTRAN, Gonzalo Aguirre. El . do a urn amigo

Parte II. OS ENGENH OS BAIANO S E SJiU MUNDO
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