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RESUMO

Esta tese tem por objetivo investigar os caminhos da capitalidade na Bahia, entre 1481 e
1808. Apesar da sua origem duplamente privilegiada pela condição de cidade-capital,
Salvador só foi fundada quase cinquenta anos depois da escala de Pedro Álvares Cabral
no Brasil, a caminho do Oriente. Essa demora está relacionada com a descoberta da Rota
do Cabo da Boa Esperança, uma vez que a Coroa portuguesa priorizou a conquista
comercial do Índico durante todo o século XVI e parte do XVII, retardando o
estabelecimento de uma capital na América Portuguesa. Por outro lado, os franceses
precipitaram a fundação da primeira “cabeça” local na Bahia de Todos os Santos, dada a
ameaça da perda das terras do Brasil para a França antes da criação do Governo-Geral. A
partir do exame da função político-administrativa de uma capital do Estado do Brasil, o
estudo conclui que não houve um centro único de poder capaz de exercer domínio sobre
todo o imenso território luso-americano, fosse ele a Cidade do Salvador ou a cidade de
São Sebastião. Já a análise da função comercial da Capitania da Bahia em comparação
com a da Capitania do Rio de Janeiro evidencia que a primeira capital continuou relevante
dentro do império marítimo português, mesmo depois de perder o posto de cabeça do
Brasil para São Sebastião. Daí ter sido possível argumentar que um Rio de Janeiro
inegavelmente mais importante no século XVIII, após a descoberta de ouro em Minas
Gerais, não significou uma Bahia destituída de importância e de centralidade no quadro
político-econômico do Portugal setecentista. Questionando a hipótese de que a
transferência da residência do vice-rei de Salvador para São Sebastião foi uma
consequência natural e essencial da suposta superação da Bahia e seu porto pelo Rio de
Janeiro, sugere-se que a mudança da capital em 1763 foi circunstancial e provisória, com
o objetivo de substituir o falecido governador do Rio de Janeiro, Gomes Freire de
Andrade, o conde de Bobadela, em razão da relevância adquirida pela sua administração
no centro-sul da América Portuguesa, entre 1733 e 1763. E acabou se tornando definitiva,
porque a Cidade do Salvador só solicitou o posto de cabeça do Brasil de volta em 1808,
diante da possibilidade de se tornar residência da família real no Brasil, quando o Príncipe
Regente D. João fez escala na primeira capital, a caminho do Rio de Janeiro.

Palavras-chave: capitalidade, Cidade do Salvador, Rio de Janeiro.
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ABSTRACT

This thesis aims at investigating the historical trajectory of Bahia’s capitality, from 1481
to 1808. Despite its privileged origin as a capital city, Salvador was only founded almost
fifty years after Pedro Álvares Cabral’s stop in Brazil, on his way to the East. This delay
is related to the discovery of the route of Cape of Good Hope, since the Portuguese crown
prioritized the commercial conquest of the Indian Ocean during all the sixteenth century
and part of the seventeenth, thus postponing the establishment of a capital in Portuguese
America. On the other hand, the French contributed to precipitate the founding of a first
local “head” in the Bay of All Saints, because their presence represented the danger of
losing Brazilian lands before the establishment of the “Governo-Geral”. Based on the
analysis of the political-administrative role of a capital in the State of Brazil, the study
concludes that there was not a center of power capable of, by itself, ruling over all the
immense Luso-American territory, being it the City of Salvador or São Sebastião. An
examination of the commercial role of the Capitania da Bahia, comparing it to the
Capitania of Rio de Janeiro, shows that the first capital continued to be relevant within
the Portuguese maritime empire, even after it lost the role of head of Brazil to São
Sebastião. Thus it is possible to argue that a Rio de Janeiro that was undeniably more
important in the eighteenth century, after the exploration of gold in Minas Gerais, does
not necessarily mean a Bahia destitute of importance and centrality in the Portuguese
political and economic context. Putting into question the hypothesis that the transfer of
the viceroy’s residence from Salvador to São Sebastião was a natural and essential
consequence of a supposed overcoming of Bahia and its port by Rio de Janeiro, this study
suggests that the transference of the capital in 1763 was circumstantial and provisory, in
order to replace the deceased governor of Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, the
Count of Bobadela, because of the relevance of his administration in the center-South of
the Portuguese America from 1733 to 1763. The transference ended out by becoming
permanent because the city of Salvador only requested back the role of head of Brazil in
1808, when it saw the possibility of becoming the residence of the Portuguese royal
family.

Keywords: capitality, City of Salvador, Rio de Janeiro.
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INTRODUÇÃO

A Cidade do Salvador não foi o primeiro centro português da Capitania da Bahia.
Este posto já havia sido ocupado pela Vila do Pereira (1536), depois chamada Vila Velha,
com a fundação de Salvador (1549). Esses dois núcleos populacionais baianos não devem
ser confundidos, por apresentarem diferenças em termos de foro, instrumento de criação
e localização. A primitiva Vila do Pereira foi estabelecida pelo primeiro capitão-donatário
da Bahia, Francisco Pereira Coutinho, por meio de autorização régia passada na carta de
doação (1534) da sua capitania. Foi construída em um terreno baixo, na atual zona do
Porto da Barra, próxima da entrada da baía de Todos os Santos, antes chamada Kirimurê
pelos índios Tupinambá da região.1 Salvador surgiu com o foro de cidade - uma
prerrogativa exclusiva do rei de Portugal-, e a sua construção foi ordenada por D. João III
no regimento (1548) dado ao primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, que
iniciou as obras da cidade. Também por determinação regimental, Salvador foi erguida
em outro lugar, no alto de uma colina e mais para dentro da baía de Todos os Santos, onde
hoje se encontra o Centro Histórico.
A escolha inadequada do sítio para a implantação de vilas foi uma constante no Brasil
quinhentista. Erguidas em locais inapropriados e geralmente expostas ao ataque de índios
por terra e de inimigos vindos do mar, como a Vila do Pereira na Bahia, muitas das
primeiras vilas do ultramar luso-americano foram trasladadas para outros lugares. Foi o
caso da Vila de São Vicente, que não durou muito tempo no lugar escolhido por Martim
Afonso de Sousa. Também ocorreu com São Sebastião do Rio de Janeiro, o segundo
núcleo populacional a receber o foro de cidade na América Portuguesa. Fundada como
um acampamento militar por Estácio de Sá, em 01 de março de 1565, numa área plana
situada entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, a cidade foi transferida para um
“sítio que parecia mais conveniente” para se defender em tempo de guerra, no Morro do
Castelo, pelo terceiro governador-geral do Brasil, Mém de Sá, logo depois da vitória dos
portugueses contra os invasores franceses na Baía da Guanabara (1567).2

1

Ubiratan Castro de Araújo, “A baía de Todos os Santos: um sistema geo-histórico resistente”, Bahia
Análise & Dados, Volume 9, n. 4, Salvador – BA, SEI, Março de 2000, p. 10.
2
“Instrumento dos Serviços de Mém de Sá. Salvador, setembro-dezembro de 1570”. Arquivo Nacional da
Torre do Tombo, doravante ANTT, Papéis dos Jesuítas, maço 20, nº 6. Publicada em Anais da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro, doravante BNRJ, Volume XXVII, Rio de Janeiro, Oficina Tipográfica da Biblioteca
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Visto atualmente como uma condição natural das aglomerações populacionais de
porte razoável no mundo, o foro de cidade não era algo comum no Portugal quinhentista.
Para se ter uma idéia da sua excepcionalidade, Duarte Nunez do Leão registrou a
existência de apenas dezoito cidades no Reino lusitano, no começo do século XVII: três
eram sedes de arcebispados (Braga, Lisboa e Évora); dez de bispados (Porto, Coimbra,
Guarda, Lamego, Viseu, Silves, Elvas, Portalegre, Leiria e Miranda); e cinco “não tem
bispos” (Tavila, Lagos, Faro, Beja e Bragança).3
Passados mais de cem anos, o número de cidades era ainda menor na América lusa.
Em 1730, Sebastião da Rocha Pitta totalizou “doze cidades, sessenta e sete Vilas, muitos
Lugares, e grandes Povoações, quatro Bispados, e um Arcebispado”, distribuídos pelas
“quatorze Províncias” locais. Porém, ao descrevê-las, o autor só mencionou dez cidades,
das quais nove eram “cabeça” de capitanias, uma vez que o termo equivalente “capital”
não aparece na documentação portuguesa dos séculos XVI, XVII e parte do XVIII. Além
de Salvador (Bahia), Rocha Pitta fez referência às cidades de Nossa Senhora de Belém
(Grão-Pará), São Luís (Maranhão), Natal (Rio Grande), Nossa Senhora das Neves
(Paraíba), Olinda (Pernambuco), São Cristóvão (Sergipe), São Sebastião (Rio de Janeiro),
Cabo Frio (Rio de Janeiro) e São Paulo (São Vicente). Nas demais capitanias, Rocha Pitta
citou, como cabeças locais, a Vila de Nossa Senhora da Conceição (Itamaracá), a Vila de
São Jorge (Ilhéus), a Vila de Porto Seguro (Porto Seguro) e a Vila de Nossa Senhora da
Vitória (Espírito Santo). Descrita pelo autor como a capitania “mais áspera, e inútil do
Brasil”, o Ceará abrigava uma “povoação, na qual há pouco mais de trezentos moradores,
e logra de cidade só o privilégio”.4

Nacional, 1906, p. 136; e Joaquim Veríssimo Serrão, O Rio de Janeiro no Século XVI, Rio de Janeiro, Andrea
Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., 2008, pp. 105-117.
3
Duarte Nunez do Leão, Descrição do Reino de Portugal, Lisboa, Impresso por Jorge Rodriguez, 1610, p. 3
verso. Duarte Nunez do Leão (1530-1608) foi historiador, gramático, jurista e desembargador da Casa da
Suplicação. Além da obra supracitada, o autor deixou outras de igual importância, como Orthographia da
lingoa portuguesa (1576), Genealogia verdadera de los reyes de Portugal (1590) e Leis Extravagantes
(1569). Disponíveis em: http://purl.pt/index/geral/aut/PT/47390.html. Acesso em 20/11/16.
4
Sebastião da Rocha Pitta, História da América Portugueza, desde o ano de mil e quinhentos do seu
descobrimento, até o de mil e setecentos e vinte e quatro, Lisboa, Oficina de Joseph Antonio da Sylva,
1730, Livro Segundo, pp. 65-135. Nascido na Bahia (03 de maio de 1661), Rocha Pitta tinha uma condição
privilegiada e estudou humanidades no Colégio dos Jesuítas, em Salvador. Sobrinho do desembargador
João da Rocha Pitta, da então Relação do Brasil, na Bahia, serviu como soldado-alferes na praça local, até
1681. Próspero senhor de engenho e integrante da alta sociedade da época, Rocha Pitta ganhou a bengala
de coronel das ordenanças da Bahia, em 1694, além de dois títulos literários: um da Academia Real da
História Portuguesa e outro da Academia Brasílica dos Esquecidos. Seu casamento com D. Ana Cavalcanti
de Albuquerque lhe rendeu mais riqueza e prestígio entre as famílias ricas do Recôncavo baiano. Em 1712,
deixou as funções de vereador e juiz ordinário para se dedicar à poesia. Foi o segundo poeta natural do
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A ligação entre cidade e sede de bispado era antiga. Com o fim da dominação romana
na Península Ibérica e o avanço do Cristianismo no território do futuro Portugal, algumas
capitais de pequenas nações locais, denominadas civitates, foram transformadas em
morada de bispo e sede de distrito religioso ou diocese. Como a divisão administrativa
eclesiástica era pautada na divisão territorial secular, essas civitates acabaram sob a
jurisdição de um bispo. E assim, a noção de cidade ficou associada à de sede episcopal.5
Daí a sua definição no Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal
antigamente se usaram:
Hoje chamamos Cidade a uma multidão de casas, distribuídas em
ruas, e praças, habitadas de gente, que vive em sociedade, e
subordinação às leis gerais do reino, ou província, ordinariamente
assento de uma cadeira episcopal, e que ao menos algum dia foi
cingida de muros, e guarnecida de castelos. E a uma povoação assim
caracterizada (e pressupondo sempre a alvará do soberano, que lhe
conceda os foros, e regalias de cidade) dizemos em latim Urbs,
Civitas ou Oppidum.6
O conceito acima evidencia tanto a ligação entre cidade e sede de bispado, como a
condição essencial para a obtenção desse foro no Portugal medieval e moderno: a
autorização régia. Contudo, Joaquim Veríssimo Serrão ressalta que, “na maioria dos
casos, uma vila ou povoação menor não se tornou cidade por mero capricho dos
governantes ou por uma razão isolada do contexto nacional”. E conclui que, da definição
de cidade como assento de um bispado da Idade Média e do Renascimento, o termo
evoluiu, no século XVI, para o de cidade como polo de fixação de novos moradores, zona
propícia ao desenvolvimento da agricultura e comércio locais ou como ponto estratégico

Brasil a publicar suas obras, impresas entre 1705 e 1730. Morreu na Bahia, a 03 de novembro de 1738.
Pedro Calmon, “Introdução”, em Sebastião da Rocha Pitta, História da América Portuguesa, Brasília,
Edições do Senado Federal, Volume 157, 2011, pp. 11-25.
5
As civitates também englobavam os seus territórios circundantes, ampliando a jurisdição local dos
bispos. Pedro de Azevedo, “As cartas de criação de cidade concedidas a povoações portuguesas”,
Academia das Sciências de Lisboa, Separata do Boletim da Segunda Classe, Volume X, Coimbra, Imprensa
da Universidade, 1917, pp. 3-5; e Maximiano Lemos (dir.), Encyclopedia Portugueza Illustrada, Volume III,
Porto, Typografia de Arthur de Souza e Irmão, s/a, p. 37. Ver, também, A. H. de Oliveira Marques, História
de Portugal – das Origens ao Renascimento, Volume I, Lisboa, Editorial Presença, 1997, pp. 40-49.
6
Frei Joaquim de Santa Rosa Viterbo, Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal
antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram, Tomo Primeiro, A-F, 2ª edição, Lisboa, Editor
A. J. Fernandes Lopes, 1865, pp. 189-190. O autor esclarece que, na era romana, a palavra urbs designava
uma povoação acastelada, cercada por muros e potencialmente defensável.
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e de comunicação ao longo das fronteiras e dos caminhos que se abriam ao Atlântico.7 A
nascente Cidade do Salvador atendia a todos esses novos requisitos, além de sediar o
primeiro bispado do Brasil, instalado na Bahia em 22 de junho de 1551, quando D. Pedro
Fernandes Sardinha chegou na cidade para assumir o posto de bispo, com jurisdição sobre
todo o território e ilhas adjacentes.8
Em relação ao conceito de cidade no além-mar brasileiro, Russell-Wood completa:
Para o rei e o colono, um centro era associado a um núcleo urbano.
No mundo português isto correspondia à categoria de vila ou cidade.
Com exceção de Salvador, que já fora fundada como cidade, vilas
eram criadas e a elas poderia ser posteriormente outorgado o
cobiçado status de cidade. (...). A correlação entre cidade e núcleo
não

era

automática:

algumas

cidades

nunca

alcançaram

completamente o status de núcleo no contexto dos interesses
coloniais em sentido mais amplo; quanto às outras, sua importância
aumentava ou declinava; outras ainda retinham seus status
inalterado ao longo de todo o período colonial. Em última instância,
isto era atribuído aos seus papéis multi-funcionais enquanto centros
de governo, bispado, comércio, importância estratégica para defesa,
crescimento populacional e habilidade de adaptação. Não foi
surpreendente perceber que poucos núcleos urbanos na colônia, que
usufruíam o status de cidade, estavam localizados naquelas
capitanias que, no contexto colonial mais amplo, constituíam as
regiões nucleares: nordeste (Pernambuco, Bahia) e sudeste (Rio de
Janeiro).9

7

Joaquim Veríssimo Serrão, “A concessão do foro de cidade em Portugal dos séculos XII a XIX, Portugaliae
Historica, Volume I, Lisboa, Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier Lda, 1973, pp. 13-14.
8
Moreira de Azevedo, “O primeiro bispo do Brasil: memória histórica”, Anais da BNRJ, Volume XXIII, Rio
de Janeiro, Imprensa Nacional, 1904, pp. 59-67. Com a criação do Bispado da Bahia, o Brasil deixou de ser
dependente, em questões espirituais, do Bispado de Funchal, passando a ser sufragâneo do Arcepisbado
de Lisboa. Sardinha morreu devorado pelos índios caetés na costa brasileira (16 de junho de 1556), após
o naufrágio do navio que o levava de volta ao Reino, a mando de D. João III, para que o religioso explicasse
pessoalmente as suas constantes desavenças com o segundo governador-geral do Brasil, Duarte da Costa.
9
A. J. R. Russell-Wood, “Centros e Periferias no Mundo Luso-Brasileiro, 1500-1808”, Revista Brasileira de
História, Volume 18, nº 36, São Paulo, 1998, p. 11. Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em
03/03/15.
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Almejado pelas vilas do Reino e seu ultramar, o título de cidade conferia privilégios
ao local e representava o reconhecimento da importância daquele agrupamento urbano no
contexto da época pelo soberano de Portugal. Da mesma forma, o foro de cidadão dava
um “certo grau de nobreza” aos habitantes livres das cidades, em especial nas sociedades
escravocratas, como a do Brasil colonial. 10 Salvador teve o referido título incorporado ao
seu nome desde 1549: Cidade do Salvador.11 Já os privilégios referentes ao seu estatuto
só foram concedidos quase cem anos depois da fundação da cidade. Em 22 de março de
1646, o rei D. João IV concedeu aos oficiais da câmara local os mesmos privilégios “que
tem e goza a câmara da cidade do Porto, assim como se concedeu à cidade de São Luiz
do Maranhão”. Aos cidadãos de Salvador, o monarca fez “mercê de que goze dos mesmos
privilégios que tem e goza a cidade do Porto, por ser cabeça do Estado do Brasil”.12

10

Eduardo Freire de Oliveira, Elementos para a história do município de Lisboa, Tomo X – 1ª parte, Lisboa,
Typographia Universal, 1898, p. 299.
11
Em 13 de agosto de 1948, foi lançada ao plenário do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, doravante
IGHB, a seguinte pergunta: “Quando a povoação fundada por Tomé de Sousa passou à categoria de
cidade?”. De acordo com Manuel de Aquino Barbosa, teria sido por meio da bula de criação do bispado
local, de 25 de fevereiro de 1551. Essa hipótese foi contestada por Alberto Silva no artigo “Salvador já foi
fundada cidade”, no qual o autor demonstrou que Salvador já era tratada como cidade antes do Papa
Júlio III expedir a referida bula. Ver, Edgard de Cerqueira Falcão, A Fundação da Cidade do Salvador em
1549, São Paulo, Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais, 1949, pp. 23-29. Também a carta de Manuel
da Nóbrega para seu mestre em Coimbra já dizia: “Deste porto e cidade do Salvador a 10 de Agosto de
1549”. Manuel da Nóbrega, Cartas do Brasil (1549-1560), Rio de Janeiro, Officina Industrial Graphica,
1931, p. 96. Manuel da Nóbrega nasceu em Portugal, a 18 de outubro de 1517. Iniciou seus estudos de
Cânones em Salamanca, mas concluiu a graduação na Universidade de Coimbra, onde se formou Bacharel
em 1541. Já sacerdote, entrou na Companhia de Jesus em 21 de novembro de 1544 e, com apenas 31
anos de idade, foi escolhido para chefiar os Jesuítas na América. Em 1549, embarcou para a Bahia na
armada do primeiro governador-geral, Tomé de Sousa, de quem foi amigo e conselheiro, com mais 5
companheiros: os padres Leonardo Nunes, João de Aspicuelta Navarro e Antônio Pires; e os irmãos
Vicente Rodrigues e Diogo Jacome. Nóbrega foi o fundador e primeiro Superior da Província do Brasil uma subdivisão da Assistência de Portugal da antiga Ordem Inaciana. Acompanhou a implantação de
Salvador e percorreu todas as capitanias do Brasil daquela época, promovendo a catequese dos índios e
a educação de meninos. Fundou São Paulo de Piratininga em 1554 e colaborou na conquista do Rio de
Janeiro, ao lado do amigo e terceiro governador-geral, Mem de Sá. Ao passar o cargo de Provincial para
Luiz da Grã, ficou Superior das Capitanias do Sul (Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Vicente) e fundou o
Colégio do Rio de Janeiro em 1567, sendo o seu primeiro Reitor. Faleceu antes de assumir pela segunda
vez o cargo de Provincial do Brasil, exatamente no dia do seu aniversário de 53 anos, a 18 de outubro de
1570, no Rio de Janeiro. Antônio Franco, “Vida do Padre Manuel da Nóbrega” in, Nóbrega, op. cit., pp. 2169; e Serafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo IX, Rio de Janeiro, INL, 1949, p. 03.
12
“Consulta do Conselho Ultramarino sobre os oficiais da Câmara da Bahia pedirem para aquela cidade,
privilégios iguais aos da cidade do Porto. Lisboa, 03 de março de 1646” e “Parecer do procurador da Corôa
sobre o estado da cidade da Bahia, e do que lhe convém dar. Lisboa, 26 de Fevereiro de 1646”. Arquivo
Histórico Ultramarino, doravante AHU, Conselho Ultramarino, doravante CU, Bahia – Luísa da Fonseca,
caixa 10, documentos 1176 e 1177. Uma das mercês dadas aos cidadãos de Salvador foi a ordem para a
Relação do Brasil guardar as procurações que os cidadãos “fizerem por suas mãos”, para serem cumpridas
“sem dúvida nem contradição alguma”. “Traslado de um assento, que está nos livros do registro das
mercês que faz D. João IV nosso senhor, no título dos moradores e povo da cidade do Salvador, Bahia de
Todos os Santos, Estado do Brasil”, Revista Trimestral de História e Geographia ou Jornal do Instituto
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Como não se sabe se Tomé de Souza declarou o dia oficial da instalação de Salvador,
a cidade ficou cerca de quatrocentos anos sem uma data exata de fundação. Na sessão da
Câmara de Salvador de 18 de setembro de 1923, o vereador Vicente Pacheco de Oliveira
apresentou ao Conselho Municipal o Projeto de Resolução nº 71, com base na data aceita
por Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão, em 1761, e admitida por Rocha Pombo, Braz
do Amaral e outros historiadores, cujo Artigo 1º dizia: “É declarado feriado municipal o
dia 1º de Novembro, data aniversária da instalação da cidade, em 1549”. Após quinze
meses de debates, o referido projeto foi rejeitado e arquivado (17 de dezembro de 1924),
diante dos inúmeros pareceres contrários de outros estudiosos da cidade, como Hipólito
Cassiano de Miranda e Damasceno Vieira, que sugeriram o dia 30 de maio; Theodoro
Sampaio e Silio Boccanera Junior, defensores do dia 13 de junho; Francisco Borges de
Barros, que indicou o dia 24 de junho; e Ignácio Accioly de Cerqueira e Silva, que optou
pelo dia 06 de agosto.13
Retomada a polêmica duas décadas depois, o Prefeito de Salvador publicou, em 25
de janeiro de 1945, um projeto de Decreto-lei para receber sugestões durante sessenta
dias, considerando “feriado municipal o dia 1º de Maio, data comemorativa da instalação
e fundação da cidade do Salvador, em 1549”. Esta data foi lançada por Rodolfo Garcia
em 1937 e seguida por Pedro Calmon e outros renomados historiadores baianos.
Convidado pela Prefeitura local a se manifestar sobre o assunto, o Instituto Geográfico e
Histórico da Bahia emitiu um parecer em 16 de março de 1945, concluindo que
Ainda hoje não é possível fixar definitivamente a data magna da
Cidade do Salvador. A fundação cai em Abril, provavelmente na
sua primeira quinzena. Do seu estabelecimento oficial, ou da sua
inauguração solene não temos nenhuma documentação. (...) E, nesta
altura, sobressai cada vez mais, a prudência do Instituto e do Centro
de Estudos Baianos, pondo-se a coberto de qualquer surpresa, pela
sugestão de uma data simbólica, a data simbólica mais expressiva
de quantas têm sido lembradas, uma data indiscutível: o dia da
Histórico e Geográfico Brasileiro, doravante IHGB, Tomo VIII, 2ª edição, Rio de Janeiro, Typographia de
João Ignacio da Silva, 1867, pp. 512-526. O Porto gozava dos mesmos privilégios de Lisboa com algumas
exceções, concedidos através de carta de D. João II, de 01 de junho de 1490.
13
Todos os pareceres com as justificativas para a escolha de cada data da fundação de Salvador podem
ser lidos na obra “Em que dia foi installada a Cidade do Salvador? - O Padroeiro da Cidade - Em torno de
dois Projectos do Conselho Municipal”. Monographia - Artigos, Pareceres e Documentos oficiais. Bahia,
Câmara Municipal de Salvador, 1925, pp. 3-137.
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chegada do fundador, dos construtores, dos primeiros
dirigentes e dos primeiros moradores desta sempre venerável e
venerada Soterópole: o dia 29 de Março.14
Esta data foi proposta e aprovada no primeiro Congresso de História da Bahia, em março
de 1949, assim como no quarto Congresso de História Nacional, no Rio de Janeiro, em
abril de 1949. Finalmente, o dia 29 de março foi fixado oficialmente como data simbólica
da fundação de Salvador pela Portaria Municipal nº 299, de 11 de março de 1952.15
Intitulada “uma Brasília do século XVI” por Edison Carneiro, a fundação de Salvador
apresenta, de fato, algumas semelhanças com a criação da atual sede política brasileira.16
Assim como Brasília, Salvador não resultou do crescimento de outra povoação ou vila
pré-existente na Bahia, incluindo a Vila do Pereira. O sítio da sua construção também foi
definido antecipadamente e deveria ser “sadio e de bons ares e que tenha abastança de
águas e porto em que bem possam amarrar os navios”. Salvador também foi erguida em
um lugar distante e de difícil acesso, exigindo um alto investimento governamental para
contratar mão-de-obra e transportar materiais. Por isso a armada real trouxe mantimentos,
equipamentos, artilharia e “algumas achegas” (facas, pregos, machados, podões e cunhas)
de Portugal, além de centenas de funcionários régios e trabalhadores da construção civil
e naval. Igualmente, o nome da nova cidade foi escolhido previamente e a sua edificação
foi planejada, conforme “as traças e amostras” trazidas do Reino.17
Vale sempre lembrar que Salvador nunca se chamou “São Salvador” - um erro ainda
frequente e decorrente da bula de criação da diocese da Bahia. Em 31 de julho de 1550,
o rei D. João III escreveu ao seu embaixador em Roma e ao Papa Júlio III, relatando seu
desejo de criar um bispado na Bahia e propondo para bispo “Pero Fernandes, mestre em
teologia, pessoa de boas letras e doutrina”. Ao transformar o Brasil em diocese pela bula
14

“29 de março: data simbólica da fundação da Cidade do Salvador”. Prefeitura Municipal do Salvador,
1952, pp. 9-41, grifos do autor. Em 1945, o prefeito de Salvador era Elísio Lisboa. Após ampla discussão
sobre a matéria, a comissão eleita pelo IGHB para emitir o parecer solicitado foi composta pelos membros
Braz do Amaral, Wanderley Pinho, Conceição Menezes, Altamirando Requião e Frederico Edelweiss – este
último escolhido para a função de relator.
15
Ibidem, pp. 5-8. Em 1952, o prefeito de Salvador era Osvaldo Veloso Gordilho.
16
Edison Carneiro, A Cidade do Salvador, 1549: uma reconstituição histórica, Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira; Brasília: Instituto Nacional do Livro, doravante INL, 1980, pp. 149-151.
17
“Regimento do Governador e Capitão General Tomé de Souza dado em Almeirim, Portugal, a 17 de
dezembro de 1548 – Constituição prévia do Estado do Brasil”, 3ª edição, Salvador, Fundação Gregório de
Mattos, doravante FGM, 2000, p. 14. No Livro 1º do Registro de Provimentos Seculares e Eclesiásticos da
Cidade da Bahia e Terras do Brasil, a Provisão de Rodrigo de Argolo, escrita no Reino em 15 de janeiro de
1549, já o nomeava “Provedor de Minha Fazenda da Fortaleza do Salvador na Capitania da Bahia”.
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Super specula militantes Ecclessiae (05 de fevereiro de 1551), o Papa determinou que o
bispado tivesse “Sé na Baía-de-Todos-os-Santos, cidade de São Salvador”.18 Contudo,
nas duas cartas régias enviadas a Roma, o monarca lusitano registrou diversas vezes que
a cidade “se chama do Salvador situada na dita capitania da Bahia de Todos os Santos.”19
Também em uma carta escrita da Bahia pelo jesuíta Manuel da Nóbrega, em 10 de agosto
de 1549, o chefe da primeira missão inaciana da América Portuguesa reconfirmava que
“desde logo se fez a paz com o Gentio da terra e se tomou conselho sobre onde se fundaria
a nova cidade, chamada do Salvador”.20
Primeira cidade da América Portuguesa, Salvador também foi a sua primeira
“cabeça” - um termo que designava a capital de um reino, estado, região ou capitania ou
igualmente os seus governantes na nomenclatura do Antigo Regime europeu. Ainda mais
excepcional do que o foro de cidade, o posto de “cabeça de estado” só foi ocupado por
duas cidades no além-mar português quinhentista: Goa, a Cabeça do Estado da Índia; e
Salvador, a Cabeça do Estado do Brasil. Na obra Goa é a chave de toda a Índia: perfil
político da capital do Estado da Índia (1505-1570), Catarina Madeira Santos lista três
aspectos definidores de uma “capital” no século XVI: a presença do poder central,
representado pela jurisdição régia ou eclesiástica; a existência de população numerosa; e
a suntuosidade dos edifícios.21 Aos pressupostos da “capitalidade” quinhentista sugeridos
pela autora, cabe acrescentar outro, comum a todas as capitais de estado de Portugal na
era moderna: a sua localização estratégica próxima de oceanos, a exemplo de Lisboa,
Goa, Salvador e, a partir de 1763, de São Sebastião do Rio de Janeiro.
Já sobre o surgimento de uma capital, Santos completa:
Podemos afirmar que capital nasceu, quando o vice-rei e as
mencionadas instituições centrais, dependentes da sua jurisdição,
passaram a operar continuamente num centro urbano fixo. A partir
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Apud Serafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo II, Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 1938, Livro IV, Capítulo IV, pp. 515-516.
19
“Carta d’el-Rei a Balthazar de Faria” e “Carta d’el-Rei ao papa Júlio III”, em José da Silva Leal, Corpo
Diplomático Portuguez, Tomo VI, Lisboa, Typographia da Academia Real das Sciencias, 1884, pp. 376-378.
20
Nóbrega, Cartas do Brasil (1549-1560), p. 89.
21
Catarina Madeira Santos, “Goa é a chave de toda a Índia”. Perfil político da capital do Estado da Índia
(1505-1570), Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses,
doravante CNCDP, 1999, pp. 67 e 87-88. Sobre a disputa envolvendo a transformação de Goa ou de
Cochim na capital do Estado da Índia, assim como os conflitos entre Afonso de Albuquerque e a Corte de
Lisboa, no que tange à política portuguesa no Índico, ver Santos, op. cit., pp. 93-149.
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desta sedentarização do poder, desenvolveram-se outros traços que
marcaram, sob o ponto de vista urbano, a residência dos poderes
centrais. Enriquecia-se, assim, a centralidade de natureza
jurisdicional, com os traços urbanos.22
Em suma, o conceito de capital estava ligado à fixação do poder em um espaço físico, no
caso, um “centro urbano fixo”, que abrigava as instituições centrais. Enquanto o conceito
de “capitalidade” englobava algo imaterial e maior do que a centralidade físico-territorial:
a jurisdição relacionada a uma ação política. Com base nessa diferença conceitual, a
autora conclui que,
A capital é homóloga dos organismos centrais e nessa medida
apresenta uma vertente estática; porém, só podemos falar de
capitalidade na condição de este centro chegar a repercutir a sua
influência num determinado espaço, ou seja, sobre um Estado,
independentemente da configuração que este assuma. Há, portanto,
a considerar uma vertente dinâmica, expressa na capacidade que o
centro tem de estruturar e estabelecer hierarquias no interior de um
território e com ele sustentar ligações. Trata-se afinal de analisar a
rede sobre a qual se realiza a articulação entre o centro e suas
periferias.23
Quanto aos pressupostos da capitalidade presentes na Salvador quinhentista, o relato
de Fernão Cardim indica que a capital estatal local cumpria todos os requisitos sugeridos
por Santos. Escrita de 1583 a 1590, a narrativa do jesuíta destaca Salvador como a “cidade
d’El Rei, e a côrte do Brasil; nela residem os Srs. Bispo, governador, ouvidor-geral, com
outros oficiais e justiça de Sua Majestade”. Em relação ao número de habitantes, Cardim
registrou que a cidade com seu termo (ou sua área municipal) abrigava “três mil vizinhos
portugueses, oito mil índios cristãos, e três ou quatro mil escravos de Guiné” – um número
bem maior do que a população registrada por ele na cidade do Rio de Janeiro, de apenas
“150 vizinhos com seu vigário, e muita escravaria da terra”.24 Já em 1584, Gabriel Soares
22

Santos, “Goa é a chave de toda a Índia”, p. 80.
Idem, ibidem, p. 23.
24
Fernão Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil, Belo Horizonte, Editora Itatiáia; São Paulo, Editora
da USP, 1980, pp. 144 e 170. Fernão Cardim nasceu em Viana do Alentejo, provavelmente no mesmo ano
da fundação de Salvador (1549). Em 1566, entrou na Companhia de Jesus em Évora e, após completar os
estudos de Humanidades, Artes Liberais e Teologia, embarcou para o Brasil em 1583. Foi Reitor do Colégio
23
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de Sousa constatou o crescimento da cidade-capital baiana em “gente, edifícios e fazenda
(...), de maneira que tem hoje no seu termo, (...), muitos prósperos edifícios”.25
Uma vez atendidos os padrões quinhentistas de cidade-capital, a função comercial e
a função administrativa de Salvador parecem ter evoluído em ritmos diferentes. Se, por
um lado, a cidade-comerciante foi conquistando cada vez mais espaço na economia de
Portugal, por outro lado, a cidade-administradora do Estado foi enfrentando cada vez mais
desafios no seu processo de capitalização. No artigo “Por ser cabeça do Estado do Brasil.
As representações da cidade da Bahia no século XVII”, Guida Marques sugere que,
A relação da cidade da Bahia, enquanto “cabeça”, com o mesmo
Estado do Brasil revela-se ambígua. Praça mercantil, a cidade da
Bahia afirma-se, durante o século XVII, como metrópole comercial,
desempenhando rapidamente um papel essencial na exportação de
açúcar, fumo e algodão, bem como no reabastecimento de gêneros
alimentícios, na redistribuição de produtos, e no fornecimento de
mão-de-obra escrava. Apesar da sua importância econômica, a sua
dominação sobre o Estado do Brasil não parece tão evidente.26

da Bahia e do Rio de Janeiro, sendo eleito procurador em Roma, em 1598. Na volta ao Brasil (1601), foi
capturado por piratas ingleses e levado a Londres, antes de desembarcar de novo na América Portuguesa,
em 1604. Ocupou vários cargos no Brasil e, por ocasião da invasão holandesa na Bahia, assumiu o cargo
de Vice-Provincial. Cardim morreu nos subúrbios da cidade da Bahia, em 27 de janeiro de 1625. Serafim
Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VIII, Rio de Janeiro, INL, 1949, pp. 132-133.
25
Gabriel Soares de Sousa, Tratado descritivo do Brasil em 1587, 9ª edição, Recife, Editora Massangana,
2000, p. 94. Gabriel Soares de Sousa chegou na Bahia em 1570, onde se tornou senhor de engenho e
sertanista. Deve ter escrito o seu Tratado na Bahia em 1584, antes de viajar para pedir apoio financeiro
na Europa, pois informa que os beneditinos, que chegaram em Salvador no ano 1581, tinham chegado há
“três anos”. Em 1587, ofereceu a obra ora intitulada Notícia do Brasil ao estadista D. Cristóvão de Moura,
em Madri. Somente em dezembro de 1590, obteve concessões e privilégios do governo ibérico, incluindo
a sua nomeação para o cargo de “capitão-mor e governador da conquista e descobrimento do rio São
Francisco.” Partiu de Lisboa em 7 de abril de 1591, comandando cerca de 360 homens e 4 carmelitas, com
o objetivo de descobrir e explorar minas nas cabeceiras do São Francisco, na Bahia. Mas, o senhor de
engenho-bandeirante acabou morrendo em meio a essa expedição, que ainda contou com 200 índios
flecheiros oferecidos pelo governador-geral do Brasil, D. Francisco de Souza. Inimigo feroz dos jesuítas no
Brasil, Gabriel Soares de Sousa deixou seus bens para o Mosteiro de São Bento da Bahia, por meio de
testamento feito no dia 10 de agosto de 1584, “com a condição que eu e minha mulher Ana de Argollo
nos enterremos ambos na dita capella mór (...), onde se me porá uma campa com um letreiro que diga
Aqui Jaz Um Pecador. ” O testamento foi aberto em 10 de julho de 1592, sendo cumprido o último desejo
do testador. Sousa, op. cit., pp. XXXI-XLI; e Ignácio Accioli de Cerqueira e Silva e Braz do Amaral, Memórias
Históricas e Políticas da Bahia, Volume I, Bahia, Imprensa Oficial do Estado, 1919, pp. 452-456, nota 54.
26
Guida Marques, “Por ser cabeça do Estado do Brasil. As representações da cidade da Bahia no século
XVII”, em Evergton Sales Souza, Guida Marques e Hugo R. Silva (orgs.), Salvador da Bahia: retratos de uma
cidade atlântica, Salvador, EDUFBA, Lisboa, CHAM, 2016, pp. 22 e 24.
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Decerto, não era fácil ser Cabeça do Brasil. Em primeiro lugar, a vastidão do território
brasileiro dificultava o desempenho, o acesso e a comunicação do Governador-Geral nas
outras capitanias. Em 01 de junho de 1553, no relatório enviado a Dom João III sobre os
anos de seu governo no Brasil, o próprio Tomé de Souza sugeriu que a Cidade do Salvador
fosse provida de “um capitão honrado e abastado por que a qualidade dela o demanda”
para dar mais liberdade de ação ao governador-geral, que “não deve ter lugar certo senão
residir onde lhe parecer que há mais necessidade dele”. Como a cidade de São Sebastião
ainda não existia, Tomé de Souza também propôs que o rei mandasse fazer, no Rio de
Janeiro, “uma povoação honrada e boa porque já nesta costa não há rio em que entrem os
franceses senão neste e tiram dele muita pimenta”.27
Por sua vez, a dificuldade de acesso e comunicação estimulava a descentralização
político-administrativa no além-mar, uma vez que o contato direto com o governo central
no Reino era, muitas vezes, mais fácil do que a intermediação da capital estatal na Bahia,
em nome do rei de Portugal. Essa situação foi a principal razão da divisão da América
Portuguesa em dois estados gerais, através de carta régia de 13 de julho de 1621: o Estado
do Brasil, com sede em Salvador; e o recém-criado Estado do Maranhão, com sede em
São Luís. Independente do Estado do Brasil e subordinado ao governo metropolitano, o
Estado do Maranhão reunia as capitanias do Ceará, Maranhão e Pará e continuou a tratar
diretamente com Lisboa, mesmo depois da chegada da família real ao Brasil, em 1808.28
Em segundo lugar, as guerras contra os índios e as ameaças de estrangeiros no litoral
perpetuavam a insegurança nas capitanias e, frequentemente, exigiam socorros militares
incompatíveis com a capacidade defensiva instalada na cidade da Bahia. Até Salvador foi
invadida por um exército financiado pela Companhia das Índias Ocidentais, no dia 09 de
maio de 1624, quando “vinte e quatro velas holandesas, de alto bordo” entraram na baía
de Todos os Santos, conforme relato de Antônio Vieira, morador da cidade na época. Os
fortes, baluartes e plataformas da cidade e “mais ou menos três mil homens” armados não
foram suficientes para evitar os saques e a ocupação de Salvador, assim como a fuga em
massa da população da cidade, “que só de portugueses seriam dez ou doze mil almas”.
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“Carta de Tomé de Sousa, da cidade do Salvador ao primeiro de Junho de 1553”. ANTT, Gaveta 18, maço
8, n. 8. Transcrita em Carlos Malheiro Dias (dir.), História da Colonização Portuguesa do Brasil, Volume III,
Porto, Litografia Nacional, 1924, p. 365.
28
Graça Salgado (coord.), Fiscais e meirinhos: a administração no Brasil colonial, Rio de Janeiro, Nova
Fronteira, 1985, p. 55; e Katia M. de Queirós Mattoso, Bahia, Século XIX, Uma Província do Império, Rio
de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1992, p. 223.

23

Restaurada com a ajuda externa de uma poderosa armada de “sessenta velas” procedentes
da Espanha, de Nápoles e de Portugal, enviada para a Bahia pelo governo da União Ibérica
(1580-1640), Salvador foi libertada no dia 01 de maio de 1625, mediante a assinatura da
rendição holandesa, na sacristia da Igreja e Convento do Carmo da cidade. Os invasores
holandeses fizeram mais duas tentativas fracassadas de reconquistar a cidade da Bahia:
uma em 1627, sob o comando de Piet Heyn; e outra em 1638, comandada pelo conde João
Maurício de Nassau.29
Mesmo evitando a reconquista holandesa da capital estatal, o aparato militar da Bahia
não foi capaz de evitar a conquista holandesa da Capitania de Pernambuco. A história do
“Brasil Holandês” no Nordeste pode ser dividida em três fases: de 1630 a 1637, incluindo
a queda de Olinda e o domínio holandês sobre toda a área entre o Ceará e o São Francisco;
de 1637 a 1645, durante o governo de Maurício de Nassau, considerada a “Idade de Ouro
do Brasil Holandês” no Nordeste; e de junho de 1645 a janeiro de 1654, abarcando a
guerra de restauração, a capitulação do Recife e a derrota definitiva da presença holandesa
no local. Em compensação, a Bahia foi decisiva nessa etapa final do conflito, remetendo
homens treinados na luta de emboscadas, armas e munições para Pernambuco.30
Em terceiro lugar, a trajetória da primeira capital do Brasil foi marcada pelo excesso
de burocracia e pelo despreparo de muitos funcionários régios, diminuindo a eficiência
da máquina administrativa transplantada para a América e aumentando a distância entre
a teoria e a prática das políticas centralizadoras da Coroa. Em 1560, já frustrado com o
cargo de Governador-Geral e cansado da incompetência dos escolhidos do rei na Bahia,
29

“Ânua da província do Brasil mandada à cidade de Roma, ao geral da Companhia de Jesus, de 1624 a
1625 pelo Padre Antônio Vieira”. Publicada em Ignácio Accioli de Cerqueira e Silva e Braz do Amaral,
Memórias Históricas e Políticas da Bahia, Volume II, Bahia, Imprensa Oficial do Estado, 1925, pp. 50-67,
nota 16. Considerado o maior escritor da língua portuguesa em prosa, Antônio Vieira nasceu em Lisboa
(06 de fevereiro de 1608) e veio ainda criança com seus pais para o Brasil. Vieira estudou no Colégio da
Bahia, onde entrou na Companhia de Jesus, no dia 05 de maio de 1623. Mestre em Artes e Professor de
Humanidades e de Retórica, iniciou a carreira de pregador antes de ser ordenado padre (10 de dezembro
de 1634). Atuou na resistência contra a invasão holandesa na Bahia e, por ocasião do fim da União Ibérica,
seguida da Restauração de Portugal (01 de dezembro de 1640), foi enviado ao Reino, onde se tornou
amigo do rei D. João IV. Nomeado pregador régio, viajou pela Europa até 1652, quando embarcou para
as missões do Maranhão e Pará. Defensor dos cristãos-novos e da liberdade dos índios, foi denunciado à
Inquisição em 1662, com base em seus escritos a favor da Rainha de Portugal. Preso em 1665, exerceu a
sua defesa e foi solto em 1668, em Coimbra. Depois de uma notória exposição de seus sermões e discursos
em Roma e em Lisboa, voltou para a Bahia (1681), onde viveu na antiga Quinta do Tanque dos Jesuítas,
hoje Arquivo Público do Estado da Bahia, em Salvador; e no Colégio da Bahia, onde faleceu a 18 de julho
de 1697, com quase 90 anos. Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo IX , pp. 192-363.
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Luís Henrique Dias Tavares, História da Bahia, 10ª edição, São Paulo, Editora UNESP: Salvador, EDUFBA,
2001, pp. 131-151; e Evaldo Cabral de Mello, Olinda restaurada: guerra e açúcar no Nordeste, 1630-1654,
São Paulo, Editora 34, 2007, p. 13.
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Mém de Sá pediu a sua demissão ao soberano luso, alegando ser um “degredado em terra
de que tão pouco fundamento se faz”. Também solicitou ao ministro Pero Carneiro no
Reino a “licença de Sua Alteza para me poder ir” e, ao lembrar “o perigo em que todas
estas capitanias estão pela má ordem e pouca justiça”, advertiu:
Eu sou um homem só, e quanto tenho feito, em todo o tempo que há
que estou no Brasil, desfaz um filho da terra em uma hora. Sua
Alteza dá as capitanias e os ofícios a quem lhe os pede, sem exame
se os merecem. E cá não há oficial que preste, nem capitão, que
defenda uma ovelha quanto mais capitanias de tanto gentio e
degredados.31
Em quarto lugar, Salvador foi preterida por Goa até o fim dos seiscentos e precisou
conviver com a resistência interna ao seu papel centralizador por parte de Pernambuco e
do Rio de Janeiro. Enquanto Goa monopolizava os investimentos régios no além-mar, ora
voltados para a conquista comercial do Índico, o donatário da Capitania de Pernambuco,
Duarte Coelho, foi o primeiro a reclamar da criação do Governo-Geral. O Rio de Janeiro
rivalizava com a Bahia desde o fim dos quinhentos, quando o governo do Estado do Brasil
foi dividido e entregue a dois governadores, de 1572 a 1577: um em Salvador e outro em
São Sebastião. No século seguinte, essa experiência se repetiu mais duas vezes, por meio
de divisões governativas oficiais, envolvendo essas duas capitanias.
Em quinto lugar, o incremento das atividades econômicas, o aumento e diversificação
da população livre e escrava, a superposição de poderes e a influência do clero secular e
das ordens religiosas no ultramar foram ampliando a complexidade do Governo-Geral do
Brasil, assim como os conflitos de jurisdição. Na carta dirigida ao rei de Portugal, em 12
de julho de 1609, o nono governador-geral, D. Diogo de Meneses, informava que o bispo
Constantino Barradas não sustentava “jurisdição de Vossa Majestade publicamente”. Em
seguida, reclamava ter sido desrespeitado e ofendido pelo religioso dentro da Igreja, “só
por sustentar sua jurisdição e fazer o que me tem mandado por seu regimento sobre ser
juiz das causas Eclesiásticas”.32
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“Carta de Mem de Sá a Pero d’Alcaçova Carneiro, 1560”. Transcrita em Cerqueira e Silva e Braz do
Amaral, op. cit., Volume I, p. 388, nota 24.
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“Carta de D. Diogo de Meneses para El-rei. Olinda, 12 de julho de 1609”. ANTT, Corpo Cronológico, Parte
I, maço 115, nº 41. Publicado em Anais da BNRJ, Volume LVII, Rio de Janeiro, Serviço Gráfico do Ministério
da Educação, 1939, pp. 33-37.
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Todos esses desafios parecem ter limitado o desempenho administrativo da primeira
capital na Bahia. Ao mesmo tempo, Salvador parece ter feito os esforços possíveis, dentro
das suas limitações, para exercer o seu papel centralizador, enquanto cabeça do Estado
do Brasil. Por isso nada invalida a relevância da primeira capital que, inclusive, conseguiu
se manter como sede das instituições régias no ultramar brasileiro durante 214 anos. E,
ao que tudo indica, continuou importante, mesmo depois de perder o posto de Cabeça do
Brasil para a cidade do Rio de Janeiro. Como bem observou Avanete Pereira Sousa,
Se houve alguma perda de importância com a transferência da
capital para o Rio de Janeiro, em 1763, esta não alterou a condição
de centralidade/capitalidade econômica da cidade. (...) Salvador e
sua baía de Todos os Santos tornaram-se estratégicas no interior do
império atlântico português. A cidade mantivera-se, ao longo dos
séculos XVIII e XIX, como espaço urbano fundamental nas relações
comerciais que envolviam o Brasil, a Europa e a África, além de,
isoladamente, articular uma rede atlântica de comércio que excluía
a Europa e englobava territórios portugueses na África e nas Ilhas
Atlânticas.33
Digo “ao que tudo indica” porque podem ser identificadas “duas Bahias” na historiografia
do Brasil colonial. A “primeira Bahia” - aqui entendida como a Cidade do Salvador com
seu porto e seu Recôncavo-, foi descrita por Katia de Queirós Mattoso como uma “Bahia
opulenta” ainda no século XVIII, que só perdeu a ambição e mergulhou no marasmo no
decorrer do século XIX. Na opinião da autora,
A Salvador do século XIX nunca perdeu suas características de
metrópole colonial, de cidade intermediária, de simples depósito de
mercadorias vindas do exterior ou, nas últimas décadas do século,
do Sul do Brasil, onde Rio de Janeiro e São Paulo já
experimentavam um desenvolvimento industrial. (...). A influência
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Avanete Pereira Sousa, “A centralidade/capitalidade econômica de Salvador no século XVIII”, em Souza,
Marques e Silva (orgs.), op. cit., pp. 102-103. Sobre a Bahia setecentista, ver, também, Luís dos Santos
Vilhena, A Bahia no Século XVIII, Volumes I e II, Salvador, Editora Itapuã, 1969; Stuart B. Schwartz,
Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835, São Paulo, Companhia das
Letras, 1988; Martia Beatriz Nizza da Silva, Bahia, a corte da América, São Paulo, Companhia Editora
Nacional, 2010; e Avanete Pereira Sousa, A Bahia no século XVIII: poder político local e atividades
econômicas, São Paulo, Alameda, 2012.

26

de

Salvador

como

metrópole

colonial

regional

diminuiu

progressivamente a partir do final do século XIX e, sobretudo, da
terceira década do século XX, quando a cidade entrou numa nova
fase de refluxo econômico que restringiu consideravelmente sua
área de influência, que antes atingia o comércio de toda a Província
e de grandes regiões de províncias vizinhas.34
Ao definir “metrópole colonial”, no caso luso-brasileiro, como uma cidade fundada “com
objetivos comerciais por populações emigradas durante o período colonial, tendo somente
dois setores de atividade: o setor primário regional e o setor terciário”, Mattoso enaltece
a função portuária de Salvador, “eminentemente comercial e cuja atividade principal era,
sem dúvida, o encaminhamento, para o exterior, dos bens de consumo produzidos em sua
hinterlândia”.35 Quanto ao desempenho da cidade-capital, a autora considera “exemplares
as respostas” que Salvador soube dar aos desafios dos homens e da natureza e completa:
A magnificência da cidade testemunhava a importância de suas
funções administrativas e econômicas, e seus habitantes mostravam
que tinham sido capazes de enfrentar os inúmeros desafios
encontrados no seu caminho: desafios militares, climáticos,
econômicos e sociais dos primeiros séculos de colonização.36
A “segunda Bahia”, supostamente secundária já na primeira metade do século XVIII,
pode ser percebida na historiografia que trata do Rio de Janeiro setecentista. Por essa
interpretação, a capitalidade da Bahia teria sido continuamente substituída, desde o final
do século XVII, pela capitalidade do Rio de Janeiro, culminando na transferência da
morada do vice-rei do Brasil de Salvador para São Sebastião, em 1763. O suposto caráter
imprescindível da mudança da capital na segunda metade do século XVIII, em virtude da
34

Katia Mattoso, Bahia, Século XIX, pp. 80 e 648.
Idem, ibidem, pp. 75-76. Conforme Russell-Wood, o termo umland designa “uma região imediatamente
contígua a um núcleo”; hinterland “implica em uma distância maior, mas em uma continuidade territorial
entre o ponto nuclear de referência e a hinterland, assim como em um relacionamento”, a ser definido
pelas partes; e vorland expressa um lugar que não tem “continuidade territorial com o núcleo”, mas com
o qual “o núcleo tem uma intensa conexão, constituindo um relacionamento significante”, a exemplo dos
portos. Sobre a relação entre Salvador e o Recôncavo, o autor conclui que, no século XVI, as plantações
de açúcar e os engenhos da região estavam distantes o suficiente, em termos de acesso e de comunicação;
por isso o Recôncavo baiano poderia ser considerado periférico. Ao longo do século XVII, “o maior acesso
por terra e água e a criação de vilas tornaram esta região contígua a Salvador”. Wood, op. cit., pp. 11-12.
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Katia M. de Queirós Mattoso, “Bahia opulenta: uma capital portuguesa no Novo Mundo (1549-1763),
em Katia Mattoso, Da Revolução dos Alfaiates à riqueza dos baianos no século XIX: itinerário de uma
historiadora, Salvador, Corrupio, 2004, pp. 283 e 285.
35
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importância e da centralidade quase absolutas do Rio de Janeiro no além-mar atlântico
durante todo o século XVIII, repito, de 1701 a 1800, merece ser revisto.
No artigo intitulado “O Rio de Janeiro no século XVIII: a transferência da capital e
a construção do território centro-sul da América portuguesa”, Maria Fernanda Bicalho
busca demonstrar “que antes mesmo de 1808 a cidade de São Sebastião exercia uma
capitalidade”. Logo de início, a autora argumenta que um
Indício desse movimento teria sido a própria transferência, em 1763,
da sede do vice-reinado de Salvador para o Rio de Janeiro. Ela viria
corroborar a posição conquistada, desde o início do século XVIII,
de cabeça e lócus articulador do território centro-sul da América e
do espaço aterritorial do Atlântico, em decorrência do tráfico
negreiro, dos incessantes conflitos de delimitação das fronteiras
luso-espanholas e da importância assumida pela região mineradora.
A importância da cidade do Rio de Janeiro para a sustentação da
monarquia e do império português parecia ser incontestável na
percepção dos contemporâneos.37
Em seguida, destaca dois desses contemporâneos: Gomes Freire de Andrade, o conde de
Bobadela, governador do Rio de Janeiro por um longo período (1733 a 1763) e notório
defensor da cidade de São Sebastião, em detrimento de Salvador; e D. Luiz Antônio de
Souza, governador de São Paulo, para onde seguiu depois de passar pelo Rio de Janeiro
(1765). Na visão de Bobadela, a cidade do Rio de Janeiro era o maior “Empório do Brasil”
e “a mais importante Jóia deste grande Tesouro”. Também sustentava que “a parte mais
própria para dar socorros ao Norte e ao Sul é sem questão este porto”. De forma similar,
D. Luiz Antonio de Souza considerava “hoje o Rio de Janeiro a chave deste Brasil pela
sua situação, pela sua capacidade, pela vizinhança que tem com os domínios de Espanha
e pela dependência que desta cidade têm as Minas com o interior do país”.38
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Maria Fernanda Bicalho, “O Rio de Janeiro no século XVIII: a transferência da capital e a construção do
território centro-sul da América portuguesa”, Revista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade de Campinas, 2008, p. 1. Disponível em: www.ifch.unicamp.br. Acesso em 13/09/11. Ver,
também, Maria Fernanda Bicalho, “As noções de capitalidade no Rio de Janeiro sob a política pombalina”,
em Ana Cristina Araújo, José Luís Cardoso, Nuno Gonçalo Monteiro, Walter Rossa e José Vicente Serrão
(orgs.), O Terremoto de 1755: Impactos Históricos, Lisboa, Livros Horizonte, 2007, pp. 257-267.
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Um contraponto inicial aos argumentos expostos por Maria Fernanda Bicalho serve
para exemplificar a discrepância dessas “duas Bahias”. Em relação ao tráfico de escravos,
o Rio de Janeiro recomeçou, de fato, a importação de escravos da Costa da Mina em 1763,
após três anos de interrupção do comércio de seres humanos com aquela região da África.
Naquele mesmo ano, o Rio de Janeiro teria recebido 8.236 escravos e a Bahia 3.427, ou
seja, menos da metade do total desembarcado no porto de São Sebastião. Por outro lado,
as estimativas do tráfico transatlântico para todo o século XVIII indicam que a Bahia
ainda era a maior compradora de escravos na primeira metade dos setecentos, enquanto
o Rio de Janeiro só passou a dominar o tráfico negreiro de 1751 em diante. Entre 1701 e
1750, o porto baiano recebeu 305.200 escravos, e o porto de São Sebastião, entre 1700 e
1750, cerca de 267.784. Já entre 1751 e 1799, o Rio de Janeiro importou cerca de 407.697
escravos trazidos, na sua maioria, de Angola e Benguela; enquanto a Bahia importou
186.200 africanos, entre 1751 e 1800, comprados, em grande parte, na Mina.39
Quanto ao conflito de demarcação dos limites meridionais do Brasil com a Espanha,
as negociações diplomáticas para a fixação das fronteiras na região do Prata começaram
em 1746, e o primeiro acordo foi assinado no dia 13 de janeiro de 1750, conhecido como
Tratado de Madrid ou dos Limites. Além de anular o Tratado de Tordesilhas (1494), o
acordo cedia Colônia do Sacramento para a Espanha e o território dos Sete Povos das
Missões para Portugal. O processo de demarcação foi iniciado em 1751, sob o comando
de Gomes Freire de Andrade, por Portugal, mas a guerra contra os guaranis e os jesuítas
no sul do Brasil motivou a suspensão temporária do acordo. Mas, em 1759, com a morte
do rei da Espanha, Fernando IV, o acordo de Madrid acabou anulado pelo Tratado do
Pardo (12 de fevereiro de 1761).40 No fim de 1762, o governador de Buenos Aires, D.
Pedro de Cevallos, tomou Colônia dos portugueses, pouco antes da morte do conde de
Bobadela na cidade do Rio de Janeiro, ocorrida em 01 de janeiro de 1763.41 Os espanhóis
Nireu Cavalcanti, O Rio de Janeiro setecentista: a vida e a construção da cidade da invasão francesa até a
chegada da Corte, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editora, 2004; e Maria Fernanda Bicalho, A cidade e o
império: o Rio de Janeiro no século XVIII, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003.
39
Nireu Oliveira Cavalcanti, “O comércio de escravos novos no Rio setecentista”, em Manolo Florentino
(org.), Tráfico, cativeiro e liberdade: Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira,
2005, pp. 13-77; e Schwartz, Segredos internos, pp. 283-285. Ver, também, Pierre Verger, Fluxo e refluxo
do tráfico de escravos entre o golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos: dos séculos XVII a XIX, São
Paulo, Editora Corrupio, 1987. De acordo com as fontes ora utilizadas, foram importados cerca de 675.481
escravos pelo Rio de Janeiro e 491.400 pela Bahia no século XVIII.
40
Max Justo Guedes, “A cartografia da delimitação das fronteiras do Brasil no século XVIII”, em
Cartografia e Diplomacia no Brasil do século XVIII, Lisboa, Cordoaria Nacional, 1997, pp. 10-38.
41
“Ofício do Bispo do Rio de Janeiro, D. Antônio do Desterro, a Francisco Xavier de Mendonça Furtado.
Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 1763”. AHU, CU, Rio de Janeiro – Avulsos, caixa 65, doc. 6.166.
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ainda conquistaram o Rio Grande do Sul, a Ilha de Santa Catarina e a Vila de Santos,
enquanto o governo interino da capitania do Rio de Janeiro procurava manter o socorro
militar ao sul do Brasil.42
Sem negar a relevância da atuação de Bobadela nos onze anos em que esteve a frente
do impasse ibérico na América, a ingerência do governo do Rio de Janeiro nesse conflito,
depois da morte de Gomes Freire de Andrade no primeiro dia de 1763, parece ter sido
menor. Isto porque o conflito dos limites meridionais do Brasil começou a ser solucionado
logo depois, no dia 10 de fevereiro de 1763, com a assinatura do Tratado de Paris, que
encerrou a chamada “Guerra dos Sete Anos” entre várias nações da Europa, incluindo
Portugal e Espanha. Passados mais quinze anos de disputas territoriais e de reorganização
nos domínios coloniais portugueses e espanhóis acordada no tratado assinado em Paris, a
paz entre os dois reinos ibéricos foi finalmente firmada no Tratado de Santo Ildefonso,
em 01 de outubro de 1777, por meio do qual Portugal entregou Colônia do Sacramento a
Espanha e recebeu, em troca, a Ilha de Santa Catarina.43
Não resta dúvida de que a produção aurífera em Minas transformou o porto do açúcar
do Rio de Janeiro igualmente no porto do ouro mineiro, além de estender a hinterlândia
do Rio até Minas.44 Entretanto, um Rio de Janeiro inegavelmente mais importante com a
exploração de ouro em Minas Gerais parece não ter significado uma Bahia cada vez mais
secundária na economia do Império Português setecentista. Em 1711, André João Antonil
constatou que a produção de açúcar, dominante na Bahia e em Pernambuco, superava o
rendimento do ouro. De acordo com o jesuíta, enquanto a renda de todo o açúcar “que vai
ordinariamente cada ano do Brasil para Portugal” foi de 2 bilhões 535 milhões 142 mil e
800 réis naquele ano, a produção de ouro, “ao menos cem arrobas”, só havia rendido 614
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“Ofício do Bispo do Rio de Janeiro, [D.frei Antônio do Desterro], ao [cardeal patriarca de Lisboa], Paulo
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doc. 6222; e Inácio Guerreiro, “As demarcações segundo o Tratado de Santo Ildefonso”, em Cartografia e
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Janeiro, Jorge Zahar Editora, 1999, p. 97.
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milhões e 400 mil réis.45 Sobre a exportação do açúcar superar a do ouro no Brasil
setecentista, Stuart Schwart concluiu:
Durante todo o século XVIII, apesar do valor da produção aurífera
e da crescente importância do fumo, couros, arroz, algodão e outros
produtos, o açúcar permaneceu o mais valioso artigo do comércio
exportador brasileiro. Em época nenhuma naquele século houve
outro produto, inclusive o ouro, que isoladamente excedesse em
valor o açúcar (pelo menos no comércio legal). Em 1780, o Brasil
já não era simplesmente uma colônia açucareira, mas essa atividade
ainda dominava o comércio da colônia. Isso ocorria em todo o
Brasil, e especialmente na Bahia.46
Assim como a suposta lucratividade insuperável do ouro no século XVIII, o conjunto
de vantagens da descoberta do metal nas Gerais também demanda revisão. Em 1703, o
viajante francês e autor do Journal d’um Voyage, cujo nome não se conhece, evidenciou
a piora da cidade de São Sebastião na época e concluiu que o Rio de Janeiro “seria muito
diferente caso as minas não tivessem sido descobertas”. Em seguida, justificou:
Depois de tal acontecimento, que teve lugar em 1696, mais de 10
mil homens abandonaram a cidade. Tal deserção trouxe a fome para
a região, pois boa parte dos que partiram se dedicava ao cultivo da
terra (...). Daí a atual escassez de gêneros que atinge o Brasil, pois,
além do Rio de Janeiro, as minas despovoaram igualmente a baía de
Todos os Santos, Pernambuco e todas as outras colônias da costa.
(...) Há carência de tudo no país, tanto para a população negra como
para a branca. (...) No Rio de Janeiro, a situação é ainda pior.47
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(João Antônio Andreoni) nasceu em Luca, na Toscana (08 de fevereiro de 1649) e entrou na Companhia
de Jesus a 20 de maio de 1667. A convite do Padre Antônio Vieira, veio aos 32 anos de idade para o Brasil,
com o cargo de visitador da Ordem inaciana. Na Bahia, foi Reitor do Colégio dos Jesuítas e Provincial do
Brasil, falecendo no local a 13 de março de 1716. Publicada em 1711, Cultura e opulência do Brasil foi
recolhida por ordem régia de 20 de março do mesmo ano, uma vez que o governo português não queria
divulgar as riquezas do Brasil, detalhadas na obra pelo autor. Idem, ibidem, p. 11.
46
Stuart Schwartz, Segredos internos, p. 342.
47
Jean Marcel Carvalho França (org.), Visões do Rio de Janeiro Colonial: antologia de textos (1531-1800),
Rio de Janeiro, José Olympio, 2008, pp. 70-83. Em seu diário de viagem, o autor anônimo do Journal d’un
voyage narra suas aventuras no percurso entre La Rochelle e Buenos Aires, incluindo passagens pela costa

31

Em suma, apesar de todos os lucros provenientes do ouro no Brasil, a descoberta do metal
nas Minas Gerais não trouxe somente benefícios. O surto demográfico decorrente da fuga
em massa de trabalhadores de engenhos, lavouras e fazendas para a região mineradora
desequilibrou a economia interna do Brasil, provocando o declínio da indústria açucareira
e o aumento excessivo dos preços de alimentos, roupas e escravos na região mineradora.
No início do século XVIII, a produção anual de açúcar já havia caído para uma média de
2.500 caixas no Rio de Janeiro, 6.500 caixas em Pernambuco e 10.000 caixas na Bahia.
E um arroba de carne que, em 1719, custava entre 960 e 1$200 réis na Bahia, já era
vendido, em 1703, por 8$000 réis em Minas Gerais.48
Cabe, ainda, enfatizar que as opiniões dos dois governadores citados traduzem uma
situação momentânea, na qual o Rio de Janeiro teve, de fato, uma participação bem maior
do que a da Bahia no conflito dos limites meridionais da América Portuguesa, em virtude
da sua maior proximidade com a região em questão. Pelo mesmo motivo, o porto do Rio
de Janeiro também foi, inegavelmente, o principal escoador do ouro mineiro no Brasil.
No entanto, essa última constatação não parece justificar a transferência da capital em
1763. Se a dependência da região mineradora do Rio de Janeiro tivesse demandado uma
mudança de capital, o rei de Portugal dificilmente teria esperado 70 anos para tomar tal
decisão, nem teria, a meu ver, ordenado a transferência da morada do vice-rei para a
cidade de São Sebastião justamente na fase final da exploração de ouro em Minas Gerais.
Também vale ressaltar que os relatos de governadores não eram isentos de interesses. A
retórica de Gomes Freire de Andrade, por exemplo, ao enaltecer a capitalidade regional
do Rio de Janeiro setecentista, sob o seu comando por quase trinta anos, servia igualmente
para valorizar o seu próprio cargo, aumentar o seu prestígio pessoal e ampliar a sua alçada
no além-mar. Sempre que possível, Bobadela ainda propagava as supostas “vantagens”
do Rio de Janeiro sobre a Bahia. É o caso, dentre outros, de um Ofício de 28 de abril de
1762, dirigido ao conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro marquês de
Pombal. Mesmo reconhecendo que Salvador e a cidade de São Sebastião eram “os dois
portos principais que Sua Majestade é servido” no Estado do Brasil, Bobadela exaltava a
posição, a força e a capacidade defensiva da Capitania do Rio de Janeiro, descrita por ele
da Guiné, Bahia e Rio de Janeiro, onde ficou um mês (10 de julho a 12 de agosto de 1703). Na suposta
condição de agente comercial, o autor integrava a Companhia do Assiento, criada em 1701 através de um
acordo firmado entre a Espanha e a França. Dedicada ao tráfico negreiro, a referida companhia passou a
deter o monopólio do abastecimento de escravos da costa ocidental da África para a América meridional.
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como “Tesouro da Monarquia”, ao tempo em que apenas afirmava que “a cidade da Bahia
é que está em má defensa, tanto pela posição que tem a sua entrada, como pelas mais
circunstâncias que a Vossa Excelência são patentes, como em outras cartas já expus”.49
Assim como Maria Fernanda Bicalho, Antonio Carlos Jucá de Sampaio cita mais dois
governadores do Rio de Janeiro que enalteceram a capitania, nos anos 1710 e 1720. Em
1718, o governador Antônio Brito de Menezes considerou “a cidade de São Sebastião do
Rio de Janeiro opulenta mais que todas as do Brasil, por razão do seu largo comércio, e
serem seus gêneros os mais preciosos”. Na década seguinte, o governador Luís Vahia
Monteiro concordou que “esta terra [do Rio de Janeiro] é hoje um império, donde carrega
todo o tráfico da América, e descarrega todo o peso, e aviamento dos governos das Minas
Gerais e São Paulo”. Sampaio ainda informa que “a documentação do período é próspera
em exemplos como esses”,
que ressaltam o papel estratégico que o Rio de Janeiro passa a
desempenhar após a descoberta do ouro, graças exatamente às suas
relações privilegiadas com as regiões auríferas. Ao longo da
primeira metade do século XVIII, a praça carioca vai sobrepujando
a de Salvador em importância dentro do sistema mercantil imperial,
tornando-se assim a principal da América portuguesa. (...) De
capitania relativamente secundária do Império lusitano nos
seiscentos, o Rio de Janeiro transforma-se, na centúria seguinte, em
sua principal encruzilhada”.50
Em compensação, um outro contemporâneo, Rocha Pitta, salientou o enriquecimento
da cidade do Rio de Janeiro em 1730, que “hoje se acha opulenta com os descobrimentos
das copiosas minas de ouro”, mas classificou a capitania como o “terceiro Empório” do
Brasil. Também ressaltou a “muita formosura” da cidade de São Sebastião, atribuindo ao
local, ao mesmo tempo, uma “mediana grandeza”. Sobre as desvantagens decorrentes da
descoberta do ouro, Pitta confirmou a redução do número de engenhos do Recôncavo do
Rio de Janeiro, de 120 para 101 unidades, “por se lhe tirarem os escravos para as Minas”,
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“Ofício do conde de Bobadela ao conde de Oeiras. Rio de Janeiro, 28 de abril de 1762”. AHU, CU, Rio de
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Antonio Carlos Jucá de Sampaio, “Os homens de negócio do Rio de Janeiro e sua atuação nos quadros
do Império português (1701-1750), em João Fragoso, Maria Fernanda Bicalho e Maria de Fátima Gouvêa
(orgs.), O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII), Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira, 2010, pp. 75-76.
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enquanto o Recôncavo da Bahia abrigava, segundo ele, 150 engenhos de açúcar. Sobre a
dependência de Minas e São Paulo, o autor disse ser “esta Província do Rio de Janeiro
Cabeça de todas as da repartição do Sul [Rio, Minas e São Paulo]”, ora dividida em três
Governos, independentes entre si “e só sujeitos à Bahia, Cabeça de todo Estado”.51
De forma similar, D. Luís de Almeida Portugal, o 2º Marquês do Lavradio, nomeado,
sucessivamente, Governador e Capitão-General da Capitania da Bahia (26 de agosto de
1767) e Vice-Rei e Capitão-General de Mar e de Terra do Estado do Brasil (04 de
novembro de 1769), já com residência transferida para a Capitania do Rio de Janeiro,
confessou que “pelo que experimento, que o menos mau da América, é a residência da
Bahia” (12 de setembro de 1769). Ao chegar no Rio de Janeiro, informou ter encontrado
a Real Fazenda “ainda em muito pior estado do que estava a da Bahia” (22 de janeiro de
1770). Disse ainda estar “o comércio [do Rio de Janeiro] em tal decadência que se a Corte
não der alguma providencia”, tudo aquilo poderia “acabar de estalo” (20 de fevereiro de
1770). Sobre a cidade, desabafou: “tudo aqui me fede, tudo me come, e em uma palavra,
tudo me aborrece” (12 de setembro de 1770). Sobre a produção de ouro nas regiões
mineradoras, o vice-rei alertou que “continuam a ser bastantemente diminutas as
remessas, e cada vez isto irá em maior diminuição” (06 de novembro de 1771).52
Por fim, a própria suposição de uma única capital capaz de governar todo o Estado
do Brasil colonial, fosse ela a Cidade do Salvador ou São Sebastião do Rio de Janeiro,
também demanda revisão. Assim como a primeira capital, a segunda capital parece não
ter conseguido exercer, na prática, o seu domínio sobre todo o território do Brasil, ao
menos entre 1763 e 1808 - ano do desembarque da família real portuguesa no Rio de
Janeiro. Ao constatar a descentralização governamental em curso no final dos anos
setecentos na América Portuguesa, Katia Mattoso observou que, “no fim do século XVIII,
o vice-rei estava estabelecido no Rio de Janeiro, mas só exercia sua autoridade sobre as
capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina e Colônia do Sacramento”.53
Motivado pela constatação da diversidade de visões sucintamente apresentada nesta
introdução, o presente estudo se propõe a explorar os rumos da capitalidade na Bahia, sob
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uma perspectiva global e de longa duração. Como o primeiro acontecimento que impactou
o momento de implantação de uma cidade-capital no Brasil parece ter sido a descoberta
da ligação marítima entre Lisboa e a Ásia (1498), a mando dos reis de Portugal, o limite
temporal inicial da pesquisa retrocede ao ano de 1481, quando D. João II subiu ao trono
e mandou descobrir a Índia por mar. Tamanho retrocesso a um período anterior ao próprio
achamento oficial do Brasil se fez necessário pela importância dos fatos ocorridos entre
1481 e 1500 para o direcionamente da expansão marítima e das políticas colonizadoras
de Portugal no início do século XVI, com repercussão direta na recém-descoberta Terra
da Vera Cruz. Por sua vez, o principal acontecimento do período - a descoberta da Rota
do Cabo da Boa Esperança (1498) - decorreu, em grande medida, da persistência régia e
do longo investimento realizado por D. João II e D. Manuel para chegar ao Oriente, aqui
valorizados como antecedentes primordiais das conquistas do Portugal quinhentista. Ao
primeiro monarca, foram atribuídas “as iniciativas e a orientação da política econômica e
dos descobrimentos”. Ao segundo rei, foi creditada a “firme vontade de conseguir
enriquecer o Estado [português] arrebatando aos Mediterrâneos o monopólio das
especiarias”.54 Como bem lembrou Vitorino Magalhães Godinho, apesar do uso de capital
estrangeiro e de recursos privados para armar navios da Carreira da Índia a partir de 1500,
Em nenhum caso, todavia, o papel preponderante de D. João II e até
de D. Manuel deve ser diminuído. (...) Nas duas viagens decisivas
de Bartolomeu Dias e Vasco da Gama nenhuma participação dos
meios de negócios estrangeiros pode rastrear-se. (...) Foi o Estado
português que teve de abrir ele próprio as escápulas para as
especiarias vindas pela rota do Cabo, não foram de modo algum os
homens de negócios, beneficiários futuros desses mercados de
escoamento, que empurraram à organização das viagens de
descobrimento e nelas investiram inicialmente os seus capitais.55
Já o marco final da pesquisa avança até 1808, quando a Câmara de Salvador tentou
recuperar o posto de “Cabeça do Brasil” perdido desde 1763, por ocasião da passagem da
família real portuguesa pela Bahia, a caminho do Rio de Janeiro. Ao procurar
compreender essa longa trajetória e amplo contexto, busco dar maiores subsídios para a
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resposta ao seguinte questionamento: afinal, se a Bahia setecentista continuava
importante e, se a capitalidade do Rio de Janeiro setecentista não era tão absoluta assim,
por que Salvador deixou de ser a capital do Brasil?
Para atingir o objetivo aqui proposto, o principal instrumento de trabalho utilizado
foi o estudo comparativo entre estados, capitanias, capitais e cidades do ultramar lusitano,
em épocas distintas do longo processo de expansão de Portugal no mundo moderno. Dada
a multiplicidade de funções exercidas pela Cidade do Salvador no período colonial, foram
privilegiadas duas dessas funções, consideradas cruciais para uma análise da centralidade
na Bahia: a comercial, privilegiando o comércio externo da capitania; e a administrativa
de governo, comandada pelo governador-geral do Estado do Brasil. Como os fatos
norteadores da pesquisa ocorreram em séculos diferentes, abarcando o período de 1481 a
1808, os capítulos foram desenvolvidos dentro de limites temporais próprios e apresentam
conteúdos independentes, sem nenhuma pretensão de estudar séculos de história
initerruptamente.
No Capítulo I, tópicos 1.1 e 1.2, estabeleço conexões entre a descoberta do caminho
marítimo para a Índia e a fundação da primeira cidade-capital da América Portuguesa. No
tópico 1.3, destaco a centralidade do porto de Salvador na Carreira da Índia no Brasil e a
sua influência na capitalidade da Bahia. No item 1.4, aprofundo as motivações financeiras
que levaram Portugal a priorizar a Ásia e não a América, durante o século XVI e grande
parte do XVII. No tópico 1.5., examino o declínio do sistema comercial lusitano no Índico
e a ascenção do complexo econômico do Atlântico no século XVII, resultando na inversão
de papéis do Estado da Índia e do Estado do Brasil, assim como de Goa e de Salvador, no
quadro econômico do Império Português seiscentista.
No Capítulo 2, tópicos 2.1 e 2.2, ressalto a influência dos franceses sobre as seguintes
medidas adotadas pela Coroa no seu ultramar americano, antes da fundação de Salvador:
o envio de expedições de reconhecimento e patrulhamento do litoral, a implantação do
sistema de capitanias hereditárias e a criação do Governo-Geral do Brasil, com sede na
Bahia de Todos os Santos. No tópico 2.3, investigo as mudanças ocorridas na estrutura
administrativa-judicial da América Portuguesa, entre 1530 e 1608, com a implantação de
mais uma instância de poder local na Bahia. Em seguida, comparo as atribuições do cargo
de governo dos capitães-donatários, capitães-mores/governadores de capitanias régias ou
hereditárias e governadores-gerais /vice-reis do Estado do Brasil, entre 1530 e 1808, para
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evidenciar os efeitos da centralização político-administrativa pretendida pelo GovernoGeral sediado na Bahia sobre a descentralização implementada pelo sistema anterior de
donatarias. No tópico 2.4, identifico as divisões governativas promovidas pela Coroa na
América Portuguesa e a sua repercussão na capitalidade da Bahia. Depois, sigo analisando
as mudanças ocorridas nas instâncias de poder da América Portuguesa, entre 1608 e 1808,
enfatizando as reformas implantadas por Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês
de Pombal, durante o reinado de D. José (1750-1777). No item 2.5., destaco a importância
da Capitania de Pernambuco como principal concorrente político e econômico da Bahia
no século XVI e nas três primeiras décadas do século XVII.
No Capítulo 3, tópico 3.1, traço uma evolução do espaço urbano das duas capitais do
Brasil colonial, do século XVI ao XVIII. No item 3.2, comparo dados comerciais da Bahia
e do Rio de Janeiro, do século XVII ao começo do XIX, e avalio a concorrência interna
entre as capitanias da Bahia e do Rio de Janeiro no século XVIII. No tópico 3.3, discuto
a mudança da capital do Brasil em 1763 na historiografia. No tópico 3.4., estudo o papel
desempenhado pelo governador do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, o conde de
Bobadela, no centro-sul da América Portuguesa, entre 1733 e 1763. A análise realizada
sugere que o decreto régio que mudou a residência do vice-rei do Brasil da Bahia para o
Rio de Janeiro não pretendia transferir a capital e sim substituir Bobadela provisoriamente
no cargo de governador do Rio de Janeiro, após morte do dito Conde, ocorrida em 01 de
janeiro de 1763. Ao final, busco identificar as razões pelas quais a perda do posto de
Cabeça do Brasil pela Cidade do Salvador, aqui considerada circunstancial e provisória,
acabou se tornando definitiva.
Duas obras consideradas de referência deram uma contribuição especial ao texto
apresentado: Fiscais e meirinhos: a administração no Brasil Colonial, de 1985; e Atlas
Histórico de Portugal e do Ultramar Português, de 2003. A primeira, coordenada por
Graça Salgado, expõe o resultado inicial de um amplo projeto de pesquisa do Arquivo
Nacional do Rio de Janeiro sobre a organização administrativa no Brasil colonial. Fiscais
e meirinhos forneceu as listas das atribuições dos cargos de Governo das Capitanias e do
Estado do Brasil, assim como os quadros sinópticos das instâncias de poder da Metrópole,
do Governo-Geral, das Capitanias e dos Municípios na América Portuguesa, adaptados
no Capítulo 2. O Atlas Histórico de Portugal e do Ultramar Português, elaborado por A.
H. de Oliveira Marques e João José Alves Dias, reúne 551 mapas que ilustram a história
de Portugal e de seu ultramar até o século XX e serviu de principal fornecedor dos mapas
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que ilustram os fatos narrados ao longo da pesquisa. Já as tabelas com as estimativas de
africanos desembarcados no Brasil em diferentes épocas foram reproduzidas do banco de
dados do tráfico transatlântico de escravos, coordenado por David Eltis e intitulado The
Trans-Atlantic Slave Trade Database-Voyages, que reúne informações de quase 36.000
viagens negreiras, ocorridas entre 1501 e 1866.
Além da habitual citação de fontes e bibliografia, as notas foram acrescidas de dados
biográficos de autores citados dos séculos XVI ao XVIII, a título de complemento. As
fontes foram coletadas em diversos fundos e coleções dispersos pelas seguintes
instituições: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Arquivo Histórico Ultramarino,
Biblioteca Nacional de Portugal, Arquivo Público do Estado da Bahia, Arquivo Histórico
Municipal de Salvador, Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Mosteiro de São Bento
da Bahia, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, dentre outros acervos do Brasil e do exterior.
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Capítulo 1 – A ROTA DO CABO E A CAPITALIDADE NA BAHIA

E pelo caminho grande que tinha para andar não se deteve para se informar
das cousas da dita terra, somente dali me enviou um navio a notificar-me como
a achara, e seguiu seu caminho pela via do Cabo da Boa Esperança.
D. Manuel, rei de Portugal, 1501,
sobre o achamento oficial do Brasil por Cabral, a caminho da Índia.56

Que o Brasil era periférico nos interesses metropolitanos
durante o século XVI é um dado que nunca foi questionado.
A. J. R. Russell-Wood, 1998.57

O caminho comum percorrido pela maioria das cidades portuguesas desde a Idade
Média pode ser resumido da seguinte forma: uma povoação menor cresceu e virou vila.
A vila foi adquirindo importância política, econômica, estratégica ou religiosa cada vez
maior. Num dado momento da sua história, associado a um determinado contexto geral,
essa vila alcançou uma supremacia regional e acabou sendo elevada, por decisão régia,
ao privilegiado foro de cidade.
Até a criação do Governo-Geral (1548), o Brasil de feitorias, povoações e vilas nunca
havia abrigado uma cidade. Salvador foi a primeira e teve uma trajetória excepcional por
já nascer com o título de cidade, sem jamais ter sido anteriormente uma vila ou povoação.
Além disso, a Cidade do Salvador também foi escolhida previamente na distante Lisboa
para exercer um papel local central, como a primeira capital da América Portuguesa.
Mas apesar da sua origem duplamente privilegiada pela condição de “cidade-capital”,
Salvador só surgiu em 1549, quase meio século depois da escala de Cabral em Vera Cruz,
a caminho do Oriente. Essa demora se torna ainda mais significativa quando comparada
ao intervalo de apenas doze anos que separa a chegada da armada de Vasco da Gama no
porto de Calicute (1498) da conquista da cidade de Goa aos muçulmanos pelo governador
Afonso de Albuquerque (1510), depois transformada na capital do chamado “Estado da
Índia” ou “Índia Portuguesa”(1530). A principal razão para tamanha espera permanece
consensual: durante o século XVI, as expectativas econômicas de Portugal estavam nas
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especiarias da Ásia, e não no pau-de-tinta e açúcar do Brasil ou no ouro e escravos da
África Ocidental.
As especiarias asiáticas desempenhavam as funções de tempero e conservação de
alimentos em quase todas as populações da Euro-Ásia e do Norte e Leste da África. Os
principais produtos eram a pimenta, o gengibre, a noz moscada, a canela fina, o cravo e a
maça ou macis (o arilo da noz moscada). Ainda sob a designação genérica de “drogas e
especiarias”, o Oriente oferecia outros produtos, na sua maioria vegetais e polivalentes,
usados como mastigatório (bétele e areca); “adubo da comida” ou condimento (açafrão);
“mezinha” ou remédio caseiro (ruibarbo, sândalo vermelho e assa-fétida); entorpecente
(ópio); excitante (cubebas); perfume (água de rosas); unguento (cânfora e linaloés); e cor
de tinturaria (anil e pau-brasil).58
Uma vez aberto o roteiro marítimo para a Índia, a Coroa priorizou a conquista
comercial do Índico, e não do Atlântico. Por isso não tardou a estabelecer uma capital na
costa ocidental da Índia, para servir de centro articulador do comércio entre Lisboa, a
Ásia e o litoral oriental da África, reservando ao Brasil um futuro ainda incerto. Há,
portanto, uma conexão histórica entre a descoberta da rota do Cabo da Boa Esperança
pelos portugueses e o tempo passado de quarenta e nove anos (1500-1549), até que fosse
fundada a primeira cidade-capital no Brasil, independentemente do local escolhido. Daí
não ser demais supor que os caminhos da capitalidade na América Portuguesa começaram
a ser traçados na década de 1480, quando D. João II mandou descobrir a Índia por mar.

1.1. A descoberta do caminho marítimo para a Ásia
Antes da descoberta da ligação marítima entre Lisboa e o Oriente, os produtos
asiáticos eram vendidos na Europa pelos intermediários venezianos. A maior parte das
especiarias, drogas e pedrarias era escoada da Índia pelo Mar Vermelho até a cidade
egípcia de Alexandria, onde eram compradas por mercadores de Veneza. Portugal recebia
o seu quinhão vindo em galés venezianas no porto de Lisboa, principalmente no reinado
de D. João II (1481-1495).59 Outra fornecedora das mercadorias orientais para Veneza
58

Godinho, Os Descobrimentos e a Economia Mundial, Volume I, pp. 513-534; e Vitorino Magalhães
Godinho, Os Descobrimentos e a Economia Mundial, Volume II, Lisboa, Editora Arcádia, 1965, pp. 11- 30.
59
Fernão Lopes de Castanheda, História do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses,
Coimbra, Universidade de Coimbra, 1552, Livro Primeiro, Capítulo I, p. 01. Castanheda (m. 1559) escreveu

40

era a cidade síria de Beirute, abastecida pela Rota do Levante. Livre de qualquer bloqueio
no Mar Vermelho e sem a concorrência de outros europeus na região asiática do Levante,
Veneza dominou o negócio das especiarias no Mar Mediterrâneo até 1500. A partir de
então, a “Senhoria” do Adriático passou a ter os seus antigos tratos prejudicados pela
concorrência portuguesa da Rota do Cabo da Boa Esperança, descoberta graças ao
investimento contínuo de D. João II e D. Manuel para chegar diretamente ao Oriente.60
Figura 1: A Rota do Mar Vermelho e a Rota do Levante - o comércio oriental antes da Rota do Cabo.

Beirute

Meca
Mar Arábico

Calicute

Adaptado de Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri (dir.), História da Expansão Portuguesa, Volume I,
Lisboa, Círculo de Leitores, 1998, p. 168.

O então príncipe D. João assumiu a direção da expansão lusa com 19 anos de idade; e
logo demonstrou habilidade para descobrir o desconhecido e obter lucros com o comércio
marítimo. Sua atuação como negociador da zona de exploração ultramarina com Castela
dez livros sobre a conquista portuguesa da Índia, para onde foi com seu pai - o primeiro ouvidor da cidade
de Goa. Partiu de Lisboa na armada do governador Nuno da Cunha, em 18 de abril de 1528, mas ficou
retido em Mombaça pelas monções e só chegou em Goa no final de 1529. Ele teria permanecido cerca de
dez anos no Oriente, onde conheceu as realidades locais e ouviu testemunhas presenciais das situações
narradas posteriormente na sua História. Nomeado bedel da Faculdade das Artes da Universidade de
Coimbra por D. João III (1545), o cronista foi também empossado como primeiro guarda do Cartório e
Livraria da mesma instituição. E graças a este cargo, conseguiu que a Faculdade das Artes publicasse oito
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garantiu o monopólio de comércio no Golfo da Guiné para Portugal e, consequentemente,
a abertura dos caminhos da África para alcançar o Oriente. Ao ser coroado, D. João II não
poupou esforços para acabar com a intermediação comercial de Veneza na Europa.61 A
conjuntura do Reino daquela época comportava tal pretensão real: Portugal era uma
monarquia consolidada, com uma moeda de ouro estável e conhecimento das técnicas de
navegação; os portugueses já haviam descoberto os arquipélagos atlânticos da Madeira,
dos Açores, de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe (1419-1472); conquistado Ceuta
(1415) e outras cidades marroquinas no Norte da África; explorado o litoral ocidental da
África até o Golfo da Guiné (1415-1486); e iniciado o avanço por esta costa em direção
ao sul do continente africano.62
Sob o ponto de vista financeiro, a Coroa estava em condições de arcar com tamanho
investimento: os contratos da pimenta malagueta e do ouro africanos estavam garantidos;
o açúcar da Madeira era exportado para Flandres; as outras ilhas atlânticas ceifavam trigo,
abatiam gado, colhiam matérias para tinturaria e cortavam madeira para construção. Além
disso, o tráfico de escravos africanos crescia rapidamente, gerando lucros e mão-de-obra.
Outra motivação econômica para usufruir das riquezas da Ásia sem intermediários estaria
ligada ao comércio português das especiarias africanas. De acordo com relatos da época,
“foi porque a pimenta africana não estava suficientemente amadurecida e seca à sua
chegada [em Portugal] e porque não a sabiam preparar no devido tempo que D. João II
mandou ao Cairo colher informações da pimenta rugosa oriental”.63
O novo rei logo intensificou a vigilância sobre o monopólio real africano, mandando
construir uma feitoria-fortaleza na região de maior afluxo de ouro no Golfo da Guiné: o
Castelo de São Jorge da Mina (1481). Edificado um pouco além da jazida de ouro, sob o
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O príncipe D. João garantiu o monopólio comercial do Golfo da Guiné mediante a assinatura do Tratado
de Alcáçovas-Toledo com os Reis Católicos (1479/1480). Por este acordo de paz firmado pelos dois reinos
ibéricos, as terras descobertas em latitude superior ou igual à das Canárias seriam de Castela; e as terras
do Sul desta linha pertenceriam a Portugal. Damião Peres, História dos Descobrimentos Portugueses,
Porto, Vertente, 1992, pp. 193-196; e Godinho, op. cit., Volume I, p. 494.
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Sobre a expansão marítima de Portugal, ver Charles R. Boxer, O império marítimo português: 14151825, Lisboa, Edições 70, 2014; A. J. R. Russell-Wood, Um mundo em movimento: os portugueses na África,
Ásia e América: 1415-1808, Lisboa, DIFEL, 1998; Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri (dir.), História da
Expansão Portuguesa, 05 Volumes, Lisboa, Círculo de Leitores, 1998-1999; Joel Serrão e A. H. de Oliveira
Marques (dir.), Nova História da Expansão Portuguesa, 11 volumes, Lisboa, Editorial Estampa, 1998-2006;
Francisco Bethencourt e Diogo Curto (dir.), A expansão marítima portuguesa: 1400-1800, Lisboa, Edições
70, 2010; e Stuart Schwartz e Eric Lars Myrup (orgs.), O Brasil no império marítimo português, Bauru, São
Paulo, Edusc, 2009.
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Apud Godinho, Os Descobrimentos e a Economia Mundial, Volume I, p. 490.
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comando de Diogo de Azambuja, o Castelo também passou a servir de apoio aos navios
portugueses enviados para dar prosseguimento aos descobrimentos, apesar de ter sido
planejado com fins comerciais e de domínio. Dada a sua importância militar, mercantil e
estratégica crescente, a Mina foi elevada à categoria de cidade, em 1486.64
Figura 2: Mapa da Península Ibérica e
do noroeste e parte da costa ocidental
da África, com o Castelo da Mina no
Golfo da Guiné, final do século XV ou
início do século XVI.

Autor desconhecido, Amina, final do
século XV ou início do século XVI. World
Heritage Centre – Africa, UNESCO.

Havia ainda mais dois estímulos, de cunho religioso, para chegar ao Oriente: o
impulso cristão herdado das Cruzadas medievais contra os muçulmanos, considerados
“infiéis”; e o antigo desejo de encontrar o lendário Preste João das “Índias”.65 Sua lenda
surgiu a partir de dois escritos do século XII: uma carta apócrifa sobre animais fantasiosos
do Oriente, atribuída ao próprio Preste João; e uma obra de Otão de Fresing, confirmando
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D. João II foi o primeiro rei a acrescentar a designação de “Senhor da Guiné” ao título de “Rei de Portugal
e dos Algarves d’Aquém e d’Além Mar em África” usado por seu pai, D. Afonso V, após conquistar Arzila
e Tanger no Marrocos. Carlos Riley, “Ilhas Atlânticas e Costa Africana”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.),
História da Expansão Portuguesa, Volume I, pp. 159-160; e Peres, op. cit., p. 196.
65
Charles Boxer esclarece que o termo “Índias” era até então vago e incluía frequentemente a Etiópia e a
África Oriental, além daquilo que era conhecido da Ásia. Em termos mais específicos, a Índia Próxima ou
Menor designava a região norte; a Índia Distante ou Maior a região sul do subcontinente; e a Índia Média
significava a Etiópia ou Abissínia. Boxer, O império marítimo português, pp. 37-38.
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a existência de um rei cristão oriental chamado Ihoannes Presbyteris, que teria vencido
os Medos e Persas, mas fracassado ao tentar libertar Jerusalém do julgo muçulmano.66
Imaginado como um poderoso monarca que poderia fazer aliança com os europeus na sua
luta contra o Islã, Preste João teria seu reino na Etiópia, além do Rio Nilo, na fronteira da
África Oriental com a Índia Média. Por isso o local passou a ser igualmente imaginado
como uma possível passagem para a terra das especiarias, no reinado de D. João II.67
Figura 3: Mapa do Oceano Índico
com a Ilha de Madagascar, a
África Oriental, a Arábia, a Pérsia
e a costa ocidental da Índia. Na
Etiópia, o rei Preste João está
sentado no seu trono, carregando
uma cruz, 1558.

Diogo Homem, Queen Mary Atlas,
1558.
Biblioteca
Britânica,
Manuscritos, 5415A, fols. 15v°-16,
Londres, Reino Unido.

Em maio de 1487, o soberano luso enviou por terra Afonso de Paiva e Pero de
Covilhã com a dupla missão de descobrir de onde vinham a canela e a especiaria que saía
da Índia por terras de mouros até Veneza, e encontrar o senhorio de Preste João. Os dois
emissários partiram de Santarém e foram juntos até Alexandria e depois ao Cairo, de onde
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José Mattoso, “Antecedentes medievais da expansão portuguesa”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.),
op. cit., Volume I, pp. 23-24.
67
Boxer, O império marítimo português, p. 48.
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Afonso de Paiva seguiu para a Etiópia e acabou morrendo durante a viagem.68 Apenas
Pero de Covilhã completou o itinerário previsto: do Cairo, seguiu para a Ásia, visitando
Cananor, Calicute, Goa e Ormuz. Antes de retornar ao Egito, passou por Sofala, na África
Oriental. Depois escreveu para D. João II, detalhando como havia descoberto a pimenta
e a canela em Calicute, além de outras especiarias vindas de fora da cidade. E só então,
Covilhã foi para a Etiópia, onde foi bem recebido por um rei chamado Alexandre, a quem
o cronista João de Barros se refere como sendo um soberano da corte do Preste João. Mas,
com a morte de Alexandre, o emissário régio foi impedido pelo sucessor do trono local
de voltar a Portugal e nunca mais saiu da Etiópia.69
De todos os recados enviados por Pero de Covilhã, o que mais interessou ao rei de
Portugal foi o de que, navegando ao longo da costa da Guiné, era possível seguir para
Sofala ou para a Ilha da Lua (ou Ilha de Madagascar) na costa oriental africana. E, a partir
desses dois pontos, seria possível chegar a Calicute por mar, na costa ocidental da Índia.70
Essa informação reforçava o que o capitão Bartolomeu Dias já havia descoberto por mar.
Ao prosseguir a descida da costa ocidental da África, ele dobrou o Cabo da Boa Esperança
e penetrou no Índico (1487-1488). Tal feito naval provou a comunicação entre os dois
oceanos e determinou a forma e o comprimento em latitude do continente africano. Com
base nas informações obtidas pelas expedições por terra e por mar, o passo seguinte seria
a organização de uma armada rumo ao Oriente – o que só ocorreria dez anos depois.71
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Castanheda, História, Livro Primeiro, Capítulo I, p. 02; e Peres, op. cit., pp. 247-250.
João de Barros, Década Primeira da Ásia de João de Barros, dos feitos que os portugueses fizeram no
descobrimento & conquista dos mares & terras do Oriente, Lisboa, Impressa por Jorge Rodrigues, 1628,
Livro Terceiro, Capítulo V, fol. 44-45v°. João de Barros (1496-1570) começou a sua carreira servindo ao rei
D. Manuel no Paço, onde aprendeu Latim, Grego, Matemática e Letras. Em 1522, recebeu de D. João III a
Capitania da Mina, que rendia bem ao rei, mas não aos seus capitães. De volta da África (1525), assumiu
o ofício de Tesoureiro da Casa da Índia, Mina e Ceuta até 1528. Obrigado pela peste a deixar Lisboa, só
regressou à cidade em 1532, aceitando o cargo de Feitor da Casa da Índia e Mina. Com a divisão do Brasil
em capitanias hereditárias (1534), João de Barros recebeu a do Maranhão (1535), juntamente com Aires
da Cunha e Fernão Álvares de Andrade. Mas o capitão-donatário nunca esteve no Brasil, e a tentativa feita
por dois de seus filhos e por Aires da Cunha de povoar e explorar o Maranhão (1539) não tardou a
fracassar. De 1539 em diante, Barros começou a escrever a história da Índia, publicando três Décadas
(1552 e 1563). Coube a Diogo do Couto completar o quarto volume deixado inacabado pelo falecido autor
e, acrescentar mais nove à obra original. Manoel de Faria, Vida de João de Barros, Lisboa, Régia Officina
Typografica, 1778, pp. I-LXIV.
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Francisco Álvares, Verdadeira Informação das Terras do Preste João das Índias, Lisboa, Imprensa
Nacional, 1889, Capítulo CIII, p. 129. O padre Álvares (1470-1540) visitou Pero de Covilhã na Etiópia (1520)
e a sua obra tem por base os relatos que ouviu do próprio emissário régio de 1487. Sobre Pero de Covilhã,
ver, também, Conde de Ficalho, Viagens de Pero da Covilhã, Lisboa, Editora Imprensa Nacional, 1988.
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Segundo João de Barros, Bartolomeu Dias teria partido de Lisboa em agosto de 1486 e retornado em
dezembro de 1487. Como o capitão Diogo Cão já havia explorado 375 léguas da costa ocidental da África
por duas vezes (1482-1486), Dias teria prosseguido por esta costa a partir do Rio Congo, descobrindo mais
69
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O adiamento do projeto expansionista de D. João II se deu por razões de ordem
técnica, operacional e política. Como as caravelas dos descobrimentos eram barcos de
exploração por excelência, Portugal teria de adaptar suas embarcações para uma possível
navegação mercantil regular entre Lisboa e Calicute. Precisaria ainda traçar as rotas de
ida e de volta, tanto no Atlântico quanto no Índico.72 No campo político, esse período foi
marcado pelas negociações envolvendo a partilha das terras descobertas e a descobrir com
Castela, que resultaram na assinatura do Tratado de Tordesilhas (07 de junho de 1494).
Este instrumento diplomático dividiu o mundo em longitude e mudou os limites das terras
portuguesas de 100 para 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde: o lado
ocidental da nova linha coube a Castela e o oriental a Portugal. Desta forma, D. João II
anulou a linha estabelecida no ano anterior pela Bula Inter Coetera do Papa Alexandre
VI e assegurou parte das terras do Brasil a ser descoberto para a Coroa portuguesa.73
Ciente da possibilidade cada vez mais concreta de descobrir a Índia por mar, D. João
II ordenou a construção de três barcos mais fortes e devidamente adaptados para enfrentar
as turbulências do Cabo da Boa Esperança. Mas morreu sem concluir a organização da
primeira viagem marítima rumo a Calicute, deixando esta tarefa a cargo de seu sucessor,
o rei D. Manuel (1495-1521). Antes de arriscar a fazenda real e a vida de seus vassalos
numa navegação pioneira ao Oriente, D. Manuel buscou informações mais precisas sobre
a Índia. Só então, mandou aparelhar os três navios e mais uma nau de mantimentos.74

350 léguas até o Cabo das Tormentas - depois rebatizado de Cabo da Boa Esperança por D. João II. Mas
com base em outras fontes da época, foi possível atestar que o cronista confundiu as datas dessa viagem.
A pequena armada de Bartolomeu Dias saiu de Lisboa com dois navios e uma naveta de mantimentos em
agosto de 1487 e voltou em dezembro de 1488. Damião Peres também supõe que a frota teria percorrido
450 léguas “além do conhecido” na ida e mais 250 léguas no sentido contrário até encontrar a costa
austral africana. Barros, Década, Livro Terceiro, Capítulo IV, fols. 41v°-44; e Peres, op. cit., pp. 227-246.
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Godinho, op. cit., Volume I, p. 492. Sobre as diferenças entre as embarcações portuguesas nos séculos
XV e XVI, ver Francisco Domingues, “Da exploração do Atlântico à demanda do Oriente: caravelas, naus e
galeões nas navegações portuguesas”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.), op. cit., Volume I, pp. 62-72.
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Ver “Bula do Papa Alexandre VI – Inter Coetera. Dada em São Pedro de Roma no ano da Encarnação de
Nosso Senhor de 1493, aos quatro das nonas de Maio, e, primeiro do nosso Pontificado”; e “Tratado de
Tordesilhas – Tratado da partilha do mar Oceano feita entre os Reis Católicos D. Fernando e Dona Isabel
e D. João, Rei de Portugal”, em Cerqueira e Silva e Braz do Amaral, op. cit., Volume I, pp. 53-64, nota 17.
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Gaspar Correia, Lendas da Índia, Livro Primeiro, Tomo I, Lisboa, Typographia da Academia Real das
Sciencias, 1858, Capítulo IIII, pp. 09-11. Gaspar Correia (1495-1561) foi para a Índia com apenas 17 anos
na armada de Jorge de Mello Pereira (março de 1512). Após cinco meses chegou a Cochim, onde abraçou
a promissora carreira militar. Até 1515, Correia serviu ao fundador de Goa, Afonso de Albuquerque; mas
o seu destino nos dez anos seguintes continua desconhecido. Em 1526, recebeu a mercê de cavaleiro da
casa de D. João III, exercendo o cargo de primeiro escrivão na fortaleza de Sofala, na África Oriental, até
1528; e depois no armazém de Cochim, voltando a Lisboa em 1529. Durante a sua juventude passada na
Índia, Correia testemunhou muitos acontecimentos narrados na sua obra, além de consultar memórias
de mouros e gentios sobre os descobrimentos. Depois da sua morte em Goa (1561), os quatro livros das
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Figura 4: Nova zona das terras pertencentes a Portugal de acordo com o Tratado de Tordesilhas (1494).
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(Bula Inter Coetera - 1493)
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(Tratado de Tordesilhas - 1494)
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Adaptado de A. H. de Oliveira Marques e João José Alves Dias, Atlas Histórico de Portugal e do Ultramar
Português, Lisboa, Centro de Estudos Históricos, 2003, p. 204.
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Em 08 de julho de 1497, a primeira armada da Índia finalmente iniciou uma viagem
ainda incerta para Calicute, em “busca da especiaria”. As “quatro velas” comandadas por
Vasco da Gama partiram de Lisboa com 160 pessoas, entre marinheiros, homens d’armas
e degredados, das quais apenas 55 retornaram ao Reino com vida dois anos depois.75 O
resultado dessa expedição é bem conhecido: os portugueses chegaram ao seu destino
final, descobrindo o caminho marítimo para a Índia (20 de maio de 1498). Em vez de
cristãos, os pioneiros encontraram índios, negros “bárbaros” e muçulmanos ao longo da
imensa rota percorrida, com os quais mantiveram contatos nem sempre pacíficos. O
pretendido trato das especiarias com o rei de Calicute também não foi estabelecido, mas
o capitão-mor conseguiu levar amostras de pedraria e especiaria para o rei de Portugal.76

Lendas foram comprados por D. Miguel da Gama, neto de Vasco da Gama. No entanto, a obra de Correia
só chegou no Reino muitos anos depois, em 1583. “Notícia Preliminar”, em Correia, Lendas, pp. VI-XXII.
75
Os navios eram: a nau São Gabriel, de Vasco da Gama; a nau São Raphael, de Paulo da Gama; a caravela
Berrio, de Nicolau Coelho; e a nau de mantimentos, de Gonçalo Nunes. Quanto ao número de pessoas
embarcadas, Castanheda diz terem sido 148 e Barros 160. Essa diferença equivaleria aos 12 degredados
que seriam deixados em terra pelo capitão. Álvaro Velho, Roteiro da Viagem de Vasco da Gama em 1497,
Lisboa, Imprensa Nacional, 1861, pp. 01 e 129-136; Castanheda, História, p. 87; e Barros, Década, fol. 86.
76
Vasco da Gama dobrou o Cabo da Boa Esperança em 20 de novembro de 1497 e chegou a Calicute seis
meses depois, onde permaneceu por 74 dias. Além de abrir a nova rota comercial para a Índia, a armada
de 1497 colocou mais cinco padrões ao longo do caminho, inclusive em Moçambique, Melinde e Calicute.
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Figura 5: A Viagem de Vasco da Gama (1497-1499) e a descoberta do caminho marítimo para a Índia.

nha

Adaptado de Oliveira Marques e Dias, Atlas Histórico de Portugal e do Ultramar Português, p. 205.

De volta a Lisboa (julho/agosto de 1499), a frota de 1497 foi recebida com solenidade
pelo próprio monarca, criando um clima de euforia nas vilas e cidades notáveis do Reino.
Nessa viagem precursora, os portugueses conseguiram reunir novas informações sobre o
mercado de produtos de luxo no Índico. E logo perceberam que a conquista do monopólio
comercial das riquezas asiáticas exigiria muito mais tempo, preparo e investimento.77
Nada disso, porém, diminuiu a vontade real de expandir seus domínios para o Oriente.
Numa carta enviada aos reis de Castela, D. Manuel comunicou a descoberta de Vasco da
Gama e confirmou seu duplo interesse na Ásia: tomar dos mouros o trato principal das
especiarias; e converter os muçulmanos ao Cristianismo – algo indissociável do objetivo
econômico das conquistas naquele momento.78 Não por acaso, ao ser questionado em

E também “descobriu mil e duzentas léguas, começando do rio do Infante onde acabou Bartolomeu Dias
até o porto da cidade de Calicute. ” João de Barros lembra que, a partir de então, D. Manuel acrescentou
ao seu título de “Senhor da Guiné” o de “Senhor da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia,
Pérsia e Índia”, usado pelos sucessivos reis de Portugal. Barros, Década, Livro Quarto, fols. 65 e 73-84.
77
O primeiro a entrar na barra de Lisboa foi Nicolau Coelho (10 de julho de 1499); Vasco da Gama só
chegou em 29 de agosto, em virtude da morte de seu irmão, Paulo da Gama, na Ilha Terceira, pouco antes
do fim da viagem. Alexandre Herculano, “Prólogo da Primeira Edição”, em Velho, Roteiro, pp. XLI-XLIII.
78
“Carta de D. Manuel aos Reis Católicos, 12 de julho de 1499”, em Dias (dir.), op. cit., Volume II, p. 09.
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Calicute sobre o que os portugueses tinham ido buscar de tão longe, um integrante da
expedição de Vasco da Gama respondeu: “Vimos buscar cristãos e especiaria”.79
O entusiasmo do rei de Portugal com o Oriente era evidente ao descrever a Índia
como um local de “grandes cidades e de grandes edifícios e ricos e de grande povoação;
nas quais se faz todo o trato da especiaria e pedraria, que passa em naus, que os mesmos
descobridores viram e acharam, em grande quantidade e de grande grandeza a Meca, e
daí ao Cairo, onde se espalha pelo mundo”.80
Assim como a antiga inimizade entre mouros e cristãos impulsionava a luta contra os
“infiéis”, o preço de revenda dos produtos asiáticos na Europa motivava a Coroa a buscar
especiarias diretamente no Índico. Em 1499, por exemplo, um quintal (ou 58,8 quilos) de
canela custava 10 mil réis em Alexandria e 72 mil réis em Lisboa. Essa alta lucratividade
também ocorria na revenda de cravo, pimenta, gengibre e noz moscada (ver Tabela 1).81
Mesmo considerando os custos de transporte das especiarias, a enorme diferença entre os
preços praticados no porto egípcio e no Reino sugere o quão lucrativa era, para Veneza,
a intermediação comercial no Mediterrâneo. João de Barros chegou a registrar que “este
negócio do comércio das especiarias era uma grande parte de que o Estado de Veneza se
sustentava [...]. E a Senhoria de Veneza era a maior potência de toda a Cristandade”.82
Tabela 1: Preço do quintal de especiaria em Alexandria e em Lisboa no ano de 1499, em réis.
ESPECIARIA
ALEXANDRIA
LISBOA
DIFERENÇA EM PERCENTUAL
Canela
10$000
72$000
620%
Cravo
8$000
80$000
900%
Noz moscada
6$400
40$000
525%
Pimenta
6$000
32$000
433,34%
Gengibre
4$400
48$000
990,91%
*Brasil
4$000
?
?
* Brasil designava um pau-de-tinta da Ásia. Fontes: Velho, Roteiro, p. 115; e Correia, Lendas, p. 143.

Diante de um mercado tão promissor e da possibilidade de propagar a fé cristã do
outro lado do mundo, D. Manuel decidiu mandar expedições anuais ao Oriente. De 1497
a 1770, os sucessivos reis de Portugal enviaram 272 armadas pela via do Cabo da Boa
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Velho, Roteiro da Viagem de Vasco da Gama em 1497, p. 51. Considerado o principal testemunho da
descoberta do caminho marítimo para a Índia, o Roteiro consiste num diário anônimo e incompleto, cuja
autoria é atribuída a Álvaro Velho - um marinheiro ou soldado do navio comandado por Paulo da Gama.
Herculano, “Prólogo da Primeira Edição”, em Velho, op. cit., pp. XVII e XXVI-XXXIV.
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“Carta de D. Manuel aos Reis Católicos, 12 de julho de 1499”. Transcrita em Dias (dir.), op. cit., Volume
II, p. 9, nota 14.
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Velho, op. cit., p. 115; e Correia, Lendas, p. 143. Os preços em cruzados foram convertidos em réis.
82
João de Barros, Primeira Década, 1552, Livro Sexto, Capítulo II, pp. 113v°-114.
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Esperança para o Oceano Índico. Depois de 1770 até 1835, ainda chegaram a Lisboa mais
405 navios provenientes da Índia ou de outros portos asiáticos, localizados no Índico e no
Pacífico.83

1.2. Cabral e Vera Cruz
Se a descoberta do caminho marítimo para a Ásia foi crucial para retardar a fundação
de uma capital na América Portuguesa, por transformar a conquista comercial do Índico
em prioridade da Coroa, o achamento oficial da Terra da Vera Cruz pela segunda armada
da Índia, a caminho de Calicute, inseriu no mapa a América Portuguesa - a razão de ser
da futura Cidade do Salvador. Digo oficial porque um trecho polêmico do Esmeraldo de
Situ Orbis sugere que D. Manuel já sabia da existência dessas terras desde 1498 – ano em
que o navegador e autor do Esmeraldo, Duarte Pacheco Pereira, teria alcançado em sigilo
o litoral da América.84 Usado por muitos como prova da existência de um descobridorextraoficial do Brasil antes de Cabral, o referido trecho diz:
Por tanto bem-aventurado Príncipe temos sabido e visto como no
terceiro ano de vosso Reinado do ano de Nosso Senhor de mil
quatrocentos noventa e oito donde nos Vossa Alteza mandou
descobrir a parte ocidental passando além a grandeza do mar oceano
onde é achada e navegada uma tão grande terra firme (...); e tanto se
dilata sua grandeza e corre com muita longura que de uma parte nem
da outra nem foi visto nem sabido o fim (...); e é achado nela muito
e fino brasil.85
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Paulo Guinote et alli, As Armadas da Índia: 1497-1835, Lisboa, CNCDP, 2002, pp. 65-245.
Duarte Pacheco Pereira nasceu em Lisboa (pouco depois de 1450) e foi um dos capitães de confiança
de D. João II, juntamente com Bartolomeu Dias, Diogo Cão e outros. Nomeado cavaleiro-fidalgo da Casa
Real, prestou vários serviços a D. João II como navegador, perito e testemunha na assinatura do Tratado
de Tordesilhas, cosmógrafo, roteirista da costa ocidental da África, capitão-mor dos mares da Índia e
governador de São Jorge da Mina. Depois de servir igualmente a D. Manuel, Pereira foi desprezado por D.
João III e morreu pobre em Lisboa (1533). Indignado com a ingratidão real, Luís de Camões atribuiu ao
ilustre capitão o epíteto de “Aquiles Lusitano”, no Canto Décimo de Os Lusíadas. Raphael Basto, “Notícia
Preliminar”, em Duarte Pacheco Pereira, Esmeraldo de Situ Orbis, c. 1505, Lisboa, Imprensa Nacional,
1892, pp. I-XIV; e Luciano Pereira da Silva, “Duarte Pacheco Pereira: precursor de Cabral”, em Dias (dir.),
História da Colonização Portuguesa do Brasil, Volume I, Porto, Litografia Nacional, 1921, pp. 229-259.
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Pereira, Esmeraldo, p. 07. Ao analisar essa passagem, Jorge Couto conclui que a expedição de 1498 de
fato ocorreu, tendo por destino a região equatorial da América, onde Pacheco Pereira teria explorado a
parcela amazônica do litoral brasileiro. Sobre essa descoberta ter sido mantida em segredo por D. Manuel,
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Outra suposição criada em torno dessa passagem propõe que o próprio Duarte
Pacheco Pereira teria embarcado na armada da Índia de 1500, com o propósito de orientar
o desvio da frota de Pedro Álvares Cabral mais para o oeste da rota prevista, que resultou
na parada em Vera Cruz. Essa suposta missão secreta do capitão-escritor de 1498 recai
sobre outra controvérsia: a do achamento casual ou intencional do território situado a
ocidente do Atlântico Sul. Seja como for, a história luso-brasileira começou, de fato,
quando Cabral tomou posse das terras achadas por ele na “quarta parte do mundo”, depois
batizada de América, em nome do rei de Portugal.86
Formada por “treze velas” levando entre 1.200 e 1.500 pessoas, a armada de 1500
era a maior expedição até então enviada por Portugal a um lugar distante.87 Tamanha
pompa e gasto da fazenda régia para financiar uma frota tão “poderosa em armas e em
gente luzida” tinha um propósito bem definido: D. Manuel pretendia mostrar aos
moradores da Índia o quanto o seu reino era rico e poderoso para prosseguir esta conquista

Couto acredita que o rei não divulgou essa missão por ela ter violado a linha de demarcação estipulada
pelo Tratado de Tordesilhas (1494), ao invadir a zona de influência de Castela. Para Joaquim Barradas de
Carvalho, Duarte Pacheco Pereira teria sido o verdadeiro descobridor das terras do Novo Mundo ao sul
do Equador. No entanto, o autor considera impossível saber se ele se intitulava o “descobridor” do Brasil;
ou se a sua viagem de reconhecimento da costa brasileira não foi apenas uma expedição de exploração
de terras já conhecidas. Já Joaquim Romero Magalhães credita a descoberta do Brasil a Pedro Álvares
Cabral, como um mero acontecimento casual a mais da expedição de 1500, em direção a Índia. E diferindo
de todos os outros autores, Francisco Contente Domingues diz que este trecho se refere a uma discussão
completamente diferente. Segundo Domingues, Pacheco Pereira poderia até ter chegado no Brasil antes
de 1500, mas ele só teria mencionado essa viagem de 1498 no Esmeraldo para respaldar a sua afirmação
de que a terra cercava os oceanos de todos os lados – e não o contrário. Isto porque naquela época, havia
um importante debate em curso para saber ao certo se era a massa terrestre que estava rodeada de água;
ou se era a água do planeta que estava cercada de terra – como julgava Pacheco Pereira. Jorge Couto, A
construção do Brasil: ameríndios, portugueses e africanos, do início do povoamento a finais de Quinhentos,
Lisboa, Edições Cosmos, 1998, pp. 149-160; Joaquim Barradas de Carvalho, apud Adriana Lopez e Carlos
Guilherme Mota, História do Brasil: uma interpretação, São Paulo, Editora Senac São Paulo, 2008, p. 65;
Joaquim Romero Magalhães e Susana Münch Miranda (eds.), Os primeiros 14 documentos relativos à
Armada de Pedro Álvares Cabral, Lisboa, Torre do Tombo/ CNCDP, 1999, pp. 09-22; e Francisco
Domingues, “Ciência e Tecnologia na Navegação Portuguesa: a Ideia de Experiência no Século XVI”, em
Bethencourt e Curto (org.), A expansão marítima portuguesa: 1400-1800, pp. 472-476.
86
A presença de Duarte Pacheco Pereira na armada da Índia de 1500 está registrada no Livro Quinto da
Primeira Década da Ásia de João de Barros, fol. 96v°. Sobre a suposta missão secreta dele nessa viagem,
ver Henrique Lopes de Mendonça, “Do Restelo a Vera Cruz”, em Dias (dir.), op. cit., Volume II, pp. 55-56.
Sobre a questão da intencionalidade ou casualidade da descoberta do Brasil, ver Dias (dir.), op. cit.,
Volume I, pp. XI-XLIX; Damião Peres, História dos Descobrimentos Portugueses, Porto, Vertente, 1992, pp.
339-349; e Joaquim Romero Magalhães, Os primeiros 14 documentos, pp. 9-22.
87
Para Barros eram “treze velas” levando 1.200 pessoas - entre capitães, marinheiros, homens d’armas,
religiosos e degredados. Para Castanheda eram dez naus, duas caravelas e 1.500 pessoas; e para Correia
eram dez naus grossas e três navios pequenos, com mais de 1.000 homens d’armas. Entre os religiosos a
bordo, estava Frei Henrique, que realizou a primeira missa no Brasil. De volta a Lisboa, o franciscano foi
eleito bispo de Ceuta e confessor de D. Manuel. Barros, Década, Livro Quinto, fols. 86v°-87; Castanheda,
História, Livro Primeiro, Capítulo XXVIII, p. 89; e Correia, Lendas, pp. 146 e 149.
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; e o quão proveitoso seria para os asiáticos terem a sua amizade.88
Vistos pelos mouros como ladrões e mercadores dissimulados “que vem assentar
pazes e tratos, com presentes e modos fingidos para somente ver e espiar, e depois vir
tomar e roubar”, os portugueses haviam criado um clima de desconfiança e animosidade
no primeiro encontro de Vasco da Gama com o senhor de Calicute, chamado de
Samorim.89 Joaquim Romero Magalhães aponta três erros diplomáticos do capitão-mor
português em Calicute: enaltecer inoportunamente a fé cristã, numa terra repleta de
muçulmanos; engrandecer as riquezas de Portugal, sem mostrar nada de valor comparável
ao dos luxuosos produtos da Ásia; e desrespeitar o costume local de troca de presentes
entre soberanos, ao comparecer de mãos vazias no encontro com o Samorim.90 Na
tentativa de corrigir as falhas cometidas na primeira viagem, o rol das coisas necessárias
para a expedição de 1500 foi acrescido de oferendas para os reis de Calicute e Melinde,
em respeito ao costume oriental de troca de presentes entre soberanos. A lista incluía
ainda biscoitos, vinhos, carnes, pescados, louças, armas, artilharia, pólvora, paióis,
cordas, bandeiras, ornamentos, correspondências régias, presentes para outros reis, cartas
marítimas, mil e quinhentos marcos de prata e outros itens de ordem regimental.91
Escolhido para capitão-mor, Pedro Álvares Cabral deveria garantir a compra e a
venda de mercadorias com segurança nos potentados asiáticos e africanos. 92 Para tanto,
recebeu plenos poderes para assentar “paz, amizade, concórdia e trato” com os reis de
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Barros, Década, Livro Quinto, Capítulo I, fols. 86-86v°.
Correia, Lendas, p. 77; Velho, Roteiro, p. 86; e Barros, Década, Livro Quarto, Capítulo VII, fol. 74. Barros
esclarece que o título de Samorim equivalia ao de Imperador no Ocidente.
90
Magalhães, “Articulações inter-regionais e economias-mundo”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.), op.
cit., Volume I, pp. 318-319.
91
“Rol das coisas necessárias para a armada a enviar à Índia. s.d., [1499, setembro-novembro], s. l.” ANTT,
Gaveta 20, maço 13, doc. 80; e “Carta de D. Manuel a Miguel Perez de Almaçam, secretário dos Reis
Católicos. Lisboa, 3 de dezembro de 1499”. Madrid, Biblioteca da Academia Real da História. Transcritas
em Magalhães e Miranda (eds.), op. cit., pp. 31-34.
92
Sobre os capitães da frota de 1500, ver Jaime Cortezão, “A expedição de Cabral (1500)”, em Dias (dir.),
op. cit., Volume II, pp. 15-32. Conforme o costume da época, o uso do sobrenome do pai era um privilégio
exclusivo do primogênito. Pedro Álvares de Gouveia era o segundo filho de Fernão Cabral e Isabel de
Gouveia; e por isso não poderia usar o sobrenome de seu pai, enquanto seu irmão mais velho fosse vivo.
Na carta de sua nomeação para o comando da armada de 1500 consta: “Pedro Álvares de Gouveia, fidalgo
de nossa casa e por conhecermos dele que nisto e em toda outra coisa que lhe encarregarmos nos saberá
mui bem servir (...), lhe damos e encarregamos a capitania-mor de toda a dita frota e armada”. Entretanto,
na carta régia enviada por D. Manuel ao rei de Calicute, o monarca já diz “Pedro Álvares Cabral fidalgo de
nossa casa e nosso capitão-mor” - o que pode ser um indício da morte de seu irmão mais velho, João
Fernandes Cabral, nesse curto intervalo de tempo. “Carta régia de nomeação de Pedro Álvares de Gouveia
para capitão-mor da armada a enviar à Índia. Lisboa, 15 de fevereiro de 1500”. ANTT, Chancelaria de D.
Manuel, livro 13, fl. 10; e “Carta de D. Manuel ao rei de Calicute. Lisboa, 1 de março de 1500”. Biblioteca
Nacional de Portugal, doravante BNP, Ms. 7638, doc. 35, fl. 64.
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Calicute, Calenur, Quiloa, Sofala, Melinde e demais reis e senhores da Índia e da África
Oriental.93 Já onde a paz não fosse firmada, o comandante deveria solicitar reféns aos
governantes locais para ficar nas naus portuguesas, enquanto seus capitães estivessem em
terra. Em meio às orientações de negociação pacífica no Índico, havia uma instrução
contrária singular: a de fazer “toda a guerra e dano possível” no mar aos “mouros de
Meca” – como eram conhecidos os muçulmanos que comerciavam no Mar Arábico.94
Responsáveis pelo transporte das especiarias pelo Mar Vermelho até o Mediterrâneo,
onde eram compradas pelos venezianos, os mouros de Meca davam suporte logístico à
intermediação comercial de Veneza que Portugal pretendia acabar. Esses “infiéis”
também dominavam o trato das especiarias em Calicute e impediam o acesso português
ao mercado asiático, assim como a compra de produtos locais a preços competitivos.
Em 09 de março de 1500, a segunda armada da Índia zarpou de Lisboa e logo
começou a ter problemas. Antes de completar um mês de viagem, um dos navios se
perdeu do resto da frota e voltou ao Reino. Em 22 de abril, os portugueses avistaram um
monte, “ao qual monte alto o capitão pôs nome o Monte Pascoal e à terra a Terra da Vera
Cruz”, de onde a esquadra partiu no dia 02 de maio, à exceção do navio de mantimentos,
enviado para comunicar o achamento de uma nova terra ao rei de Portugal. Descrita por
Pero Vaz de Caminha, cavaleiro da Casa Real escolhido para escrivão da despesa da
feitoria que D. Manuel pretendia instalar na terra do Samorim, a escala de Cabral no Brasil
revelou uma realidade local estranha ao mundo “civilizado” da época (ver Tabela 2).95
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“Minuta de uma carta régia concedendo poderes a Pedro Álvares de Gouveia, nomeado capitão-mor
da armada a enviar à Índia, para poder assentar paz e amizade com um conjunto de potentados africanos
e asiáticos” s.d. [1500], s. l. ANTT, Cartas dos Vice-reis da Índia, maço único, nº 178, fls. 1-1v°.
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“Fragmento do Regimento que D. Manuel I deu a Pedro Álvares Cabral [1500]”. ANTT, Leis e Ordenações,
coleção 003, maço 1, doc. 21. Copiado por Francisco Adolfo Varnhagen, Revista Trimestral de História e
Geographia, Rio de Janeiro, Typographia de João Ignácio da Silva, Tomo VIII, 1867, pp. 99-115. Segundo
João de Barros, Cabral estava autorizado a fazer “crua guerra” contra os governantes da Índia que não
aceitassem a sua amizade. Mas nenhum dos fragmentos regimentais da segunda armada da Índia até
então encontrados registram tal instrução, a exceção da ordem régia expressa de fazer guerra aos mouros
de Meca no mar. Barros, Primeira Década, Livro Quinto, Capítulo I, fol. 87; e “Fragmento”, p. 110.
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“Carta de Pero Vaz de Caminha”. ANTT, Gavetas, Gaveta 8, maço 2, nº 8, fls. 1-14. Transcrita em
Magalhães e Miranda (eds.), op. cit., pp. 95-121. Pero Vaz de Caminha era cavaleiro da casa de D. Afonso
V e de D. Manuel, de quem recebeu como mercê o cargo de mestre da balança da moeda na cidade do
Porto (9 de maio de 1496). Antes de chegar na Índia, fez um relato minucioso da escala de Cabral em Vera
Cruz. Mas apenas a sua carta chegou no Reino, já que o escrivão foi um dos mortos no ataque dos gentios
e mouros à feitoria portuguesa em Calicute. Descoberta por Juan Baptista Munhoz entre os documentos
do Corpo Cronológico/ANTT (c. 1793), a Carta de Caminha é uma inquirição singular, que descreve uma
realidade nova na época. Guardada na Torre do Tombo em local próprio dos inquéritos procedidos desde
o início da Monarquia portuguesa para se saber a situação dos bens e direitos da Coroa, a carta de
Caminha foi inscrita no Registro da Memória do Mundo da UNESCO, em 21 de junho de 2005. “Minuta do
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Tabela 2: Cronologia da escala de Cabral em Vera Cruz em 1500, segundo a Carta de Pero Vaz de Caminha.
DIA

PRINCIPAIS FATOS NARRADOS NA CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA

09 de março

Partida de Belém (Lisboa) rumo a Índia, pela via do Cabo da Boa Esperança

14 de março

Passagem da frota pelas Ilhas Canárias, “mais perto da Grã-Canária, onde andamos
todo aquele dia em calma, à vista delas”

22 de março

A armada avistou as ilhas de Cabo Verde, ou melhor, a ilha “de São Nicolau, segundo o
dito de Pero Escobar, piloto”

23 de março

A nau de Vasco de Ataíde se perdeu da frota, “sem haver tempo forte nem contrário
para que tal acontecesse”

21 de abril

Foram encontrados “alguns sinais de terra”

22 de abril

“Neste dia, a horas de vésperas [da tarde], houvemos vista de terra! Primeiramente
dum grande monte, mui alto e redondo; e doutras serras mais baixas ao sul dele; e de
terra chã, com grandes arvoredos”. Os navios pernoitaram a uma distância de seis
léguas da terra (primeiro ancoradouro).

23 de abril

Pela manhã, os navios seguiram para até meia légua da terra, onde todos lançaram
“âncoras em frente à boca de um rio” (segundo ancoradouro). Daquele ponto, os
portugueses avistaram sete ou oito índios tupiniquins que andavam pela praia. Os
capitães se reuniram na nau do capitão-mor, que “mandou em terra no batel a Nicolau
Coelho para ver aquele rio”. Ao chegar na foz do dito rio, o capitão português se
encontrou, pela primeira vez, com cerca de 20 índios portando arcos e flechas, “todos
nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas”.

24 de abril

Os navios percorreram a costa, em busca de um bom abrigo “para tomar água e lenha”.
Enquanto as naus ancoraram a uma légua de “um recife com um porto dentro, muito
bom e muito seguro, com uma mui larga entrada” (terceiro ancoradouro dos navios
grandes), os navios menores ancoraram dentro da baía (terceiro e último ancoradouro
dos navios pequenos). A mando de Cabral, o piloto Afonso Lopes foi sondar “o porto
dentro”e trouxe dois “homens da terra” que estavam numa almadia (tipo de canoa) “ao
Capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa”.

25 de abril

As naus entraram no porto grande e seguro, onde todas ancoraram (quarto e último
ancoradouro dos navios grandes). De lá, Cabral mandou Nicolau Coelho e Bartolomeu
Dias em terra para levar “aqueles dois homens e os deixassem ir com seu arco e setas”,
enviando junto o degredado Afonso Ribeiro, “para lá andar com eles e saber de seu
viver e maneiras”. Já na praia, os índios encheram os barris de água dos visitantes e
levaram aos batéis, pedindo “que lhes dessem alguma coisa”. Nicolau Coelho distribuiu
cascavéis (guizos) e manilhas (pulseiras) entre os índios, que aceitaram “aquele
engodo”, mas devolveram o degredado a Bartolomeu Dias, pois “não quiseram que
ficasse lá com eles”. Pela tarde, o capitão-mor e outros capitães saíram em batéis “ a
folgar pela baía, em frente da praia. Mas ninguém saiu em terra, porque o Capitão o
não quis, sem embargo de ninguém nela estar. Somente saiu – ele com todos nós – em
um ilhéu grande, que na baía está e que na baixa-mar fica mui vazio”.

regimento régio dado a Gonçalo Gil e a Pêro Vaz de Caminha, escrivães da despesa da feitoria de Aires
Correia. s. d. [1500, fevereiro], s. l.”. ANTT, Leis sem data, maço 1, nº 30; “Carta de Pero Vaz de Caminha”
– âmbito e conteúdo. ANTT, Gavetas, Gaveta 8, maço 2, nº 8; e Dias, op. cit., Volume II, pp. 75-84.
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26 de abril

Por ser domingo de Páscoa, Cabral determinou que todos fossem “ouvir missa e
pregação naquele ilhéu”. A primeira missa foi realizada pelo padre Frei Henrique e
observada de longe pelos índios. De volta aos navios, o capitão-mor decidiu, com o aval
dos outros capitães, “mandar a nova do achamento desta terra a Vossa Alteza pelo
navio de mantimentos”. Sobre a possibilidade de enviar ao Reino dois índios – “gente
que ninguém entende”, os capitães acharam por bem não tomar os homens da terra
por força nem fazer escândalo, “para todo o mais os amansar e a pacificar, senão
somente deixar aqui dois degredados, quando daqui partíssemos”. Depois foram
armados nos batéis em terra, sendo seguidos pelos índios. Os portugueses exploraram
o rio local, colheram palmitos e tentaram, mais uma vez, deixar o degredado Afonso
Ribeiro em terra, sem sucesso.

27 de abril

Todos saíram em terra para buscar água e puderam observar mais de perto os índios.
Entre 20 e 30 homens da armada foram com os nativos, “onde outros muitos estavam
moças e mulheres. E trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, deles
verdes e deles amarelos, dos quais, segundo creio, o Capitão há de mandar amostra a
Vossa Alteza”. Cabral mandou de novo Afonso Ribeiro e outros dois degredados para
passar a noite com os índios. De volta aos navios, eles disseram que foram “bem uma
légua e meia a uma povoação, em que haveria nove ou dez casas, as quais eram tão
compridas, cada uma, como esta nau capitania”.

28 de abril

Os homens da armada foram buscar lenha e lavar roupa em terra. Os índios ajudaram a
transportar a lenha para os batéis e viram, pela primeira vez, uma ferramenta de ferro
sendo utilizada por dois carpinteiros europeus, que começaram a fazer uma grande
Cruz. O capitão Diogo Dias e Afonso Ribeiro passaram a noite na aldeia e depois foram
mandados de volta pelos índios, que não queriam os visitantes entre eles.

29 de abril

O capitão-mor passou o dia preparando o navio dos mantimentos para retornar ao
Reino, distribuindo a sua carga pelos outros navios. Somente o capitão Sancho de Tovar
foi em terra, onde encontrou cerca de 300 índios na praia e levou dois deles para passar
a noite na sua nau.

30 de abril

Os homens da armada foram em terra “por mais lenha e água”. Sancho de Tovar levou
seus dois hóspedes para comer com o Capitão, antes de saírem em terra. Na praia, os
portugueses encontraram cerca de 450 índios, trazendo “alguns deles arcos e setas,
que todos trocavam por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam”. Depois
foram supervisionar a Cruz, “que estava encostada a uma árvore, junto com o rio, para
se erguer amanhã”, e voltaram às naus, levando 4 ou 5 índios para passar a noite nos
navios, ”para os mais amansar”.

01 de maio

“E hoje, que é sexta-feira, primeiro dia de maio, pela manhã, saímos em terra, com
nossa bandeira; e fomos desembarcar acima do rio contra sul, onde nos pareceu que
seria melhor chantar [fincar] a Cruz, para melhor ser vista. (...) Chantada a Cruz, com as
armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiramente lhe pregaram, armaram altar ao
pé dela. Ali disse missa o Padre Frei Henrique”, observada por 50 ou 60 índios, que
tiveram “cruzes de estanho com crucifixo” colocadas no pescoço no final da pregação.
Os portugueses voltaram para as naus no início da tarde para comer, deixando em terra
dois degredados e mais dois grumetes, que fugiram para a praia naquela noite e não
retornaram mais aos navios.

02 de maio

Partida da segunda armada da Índia, em direção a Calicute

Fontes: “Carta de Pero Vaz de Caminha”. ANTT, Gavetas, Gaveta 8, maço 2, nº 8, fls. 1-14; e Ivan Alves
Filho, Brasil, 500 anos em documentos, Rio de Janeiro, Mauad, 1999, pp. 15-23.
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Figura 6: Mapa da navegação diária da armada de Pedro Álvares Cabral na Terra da Vera Cruz, mostrando
os quatro ancoradouros locais. Em 22 de abril, o ponto de onde a armada teria avistado o Monte Pascoal
e o primeiro ancoradouro; em 23 de abril, o segundo ancoradouro de todos os navios, em frente à foz do
Rio Cahy; em 24 de abril, o terceiro ancoradouro das naus, a uma légua do recife da Coroa Vermelha, em
cujo ilhéu foi celebrada a primeira missa, e o terceiro ancoradouro dos navios pequenos, dentro da Baía
de Santa Cruz (Cabrália); e em 25 de abril, o quarto ancoradouro das naus, dentro da mesma baía. A Cruz
foi erguida na foz do Rio Mutary (Rio Itacumirim no mapa), onde Frei Henrique celebrou a segunda missa.

Reproduzido de Dias (dir.), História da Colonização Portuguesa do Brasil, Volume II, extratexto. Fonte da
legenda: Carlos Malheiro Dias, “A semana de Vera Cruz”, em Dias (dir.), op. cit., Volume II, pp. 118-129.
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No dia 23 de maio, uma tempestade levou quatro embarcações com todos a bordo
para o fundo do mar, incluindo a nau comandada por Bartolomeu Dias. Das “treze velas”
iniciais, apenas seis passaram por Sofala e Moçambique na costa oriental da África, onde
os danos do temporal anterior foram reparados. Cabral ainda passou por Quiloa, Melinde
e pela Ilha de Angediva, antes de chegar no porto indiano de Calicute, em 13 de setembro
de 1500.96 Também na Índia o capitão-mor enfrentou dificuldades, a começar pela má
vontade do rei de Calicute em negociar com ele. Na carta enviada ao Samorim, D. Manuel
solicitava que o comandante português fosse recebido para “trato e conversação”; e
avisava que Deus não havia ordenado a navegação portuguesa até a Índia “para somente
ser servido nos tratos e proveitos temporais entre eles, mas também nos espirituais das
almas e salvação delas”.97
Mesmo jurada a paz e firmado um acordo comercial com o senhor local, a feitoria
instalada para comprar e vender produtos em Calicute foi boicotada pelos mercadores de
Meca. Enquanto os árabes abasteciam seus navios à noite com o apoio dos fornecedores
mouros e dos próprios oficiais do rei indiano no porto da cidade, as naus de Cabral eram
deixadas sem carga. Passados três meses em Calicute, o capitão-mor só havia conseguido
carregar duas naus, pagando mais caro por cada quintal de especiaria de pior qualidade.98
Ao contrário do planejado, a passagem por Calicute acabou em guerra. Após o ataque
português por engano a uma nau de mantimentos que abasteceria os moradores da cidade,
os gentios se juntaram aos mouros e destruíram a feitoria de D. Manuel. Em represália ao
Samorim, pela morte do feitor geral Aires Correia e de quase todos os que estavam com
ele em terra, incluindo o escrivão Pero Vaz de Caminha, Cabral queimou mais de quinze
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A armada de Cabral fez a primeira parada em Cabo Verde no 13º dia de viagem e em Porto Seguro no
dia 22 de abril de 1500. Os seis navios restantes passaram por Sofala no dia 16 de julho e chegaram em
Moçambique quatro dias depois. Já em Quiloa chegaram no dia 26 de julho e em Melinde no dia 02 de
agosto, alcançando a Ilha de Angediva na costa indiana em 23 de agosto de 1500. Barros, Primeira Década,
Livro Quinto, Capítulos II, III e IIII, fols. 87-92.
97
“Carta de D. Manuel ao rei de Calicute. Lisboa, 01 de março de 1500”. BNP, Ms. 7638, doc. 35, fls. 62v°
e 64. A descoberta do caminho marítimo até a Índia era então vista como uma “mercê de Deus” para os
portugueses e, em especial, para D. Manuel já no segundo ano de seu reinado.
98
Barros, Primeira Década, Livro Quinto, Capítulos V e VII, fols. 93v°-95v° e fol. 98. Sobre a feitoria que D.
Manuel pretendia instalar em Calicute e a maneira como o feitor Aires Correia e seus escrivães deveriam
proceder na Índia, ver “Fragmento de uma versão posterior do regimento régio a conceder a Pedro
Álvares Cabral para a viagem à Índia. s. d. [1500], s. l.”. ANTT, Leis sem data, maço 1, nº 21A; “Minuta do
regimento régio dado a Gonçalo Gil e a Pêro Vaz de Caminha, escrivães da despesa da feitoria de Aires
Correia. s. d. [1500, fevereiro], s. l.”. ANTT, Leis sem data, maço 1, nº 30; e “Minuta do regimento régio
dado a Martim Neto e Afonso Furtado, escrivães da receita da feitoria de Aires Correia. Lisboa, 24 de
fevereiro de 1500”. ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, maço 3, nº 9.
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naus ancoradas e atacou a cidade, matando mais de 500 pessoas. Depois a frota restante
seguiu para os reinos de Cochim e Cananor, onde o capitão-mor conseguiu assentar a paz
e comprar mais especiarias. Em 16 de janeiro de 1501, Pedro Álvares iniciou sua viagem
de volta a Portugal, passando antes por Moçambique. Entre junho e agosto de 1501, seis
das treze embarcações da armada original foram entrando no Tejo, para descarregar em
Lisboa.99 Por causa das perdas sofridas na viagem (ver Tabelas 3a e 3b), a segunda armada
da Índia só conseguiu trazer 3.075 quintais de especiarias (ver Tabela 4). No entanto, o
ganho da Fazenda Real com a venda dessa carga na Europa foi de “cinco, dez, vinte, trinta
e até cinquenta” vezes maior do que o valor pago por ela nos portos asiáticos.100
Tabela 3a: Resumo da viagem de ida de Pedro Álvares Cabral de Lisboa a Calicute (1500).
CAPITÃO
ARRIBADA
PERDA
CHEGADA
LOCAL
Pedro Álvares Cabral
X
Calicute
Sancho de Tovar
X
Calicute
Simão de Miranda de Azevedo
X
Calicute
Nicolau Coelho
X
Calicute
Nuno Leitão da Cunha
X
Calicute
Gaspar de Lemos
X
Do Brasil
Luís Pires
X
De Cabo Verde
Pero de Ataíde
X
Calicute
Pero Dias
X
*Mogadoxo
Aires Gomes da Silva
X
Atlântico Sul
Simão de Pina
X
Atlântico Sul
Vasco de Ataíde
X
Atlântico Sul
Bartolomeu Dias
X
Atlântico Sul

Tabela 3b: Resumo da viagem de volta de Pedro Álvares Cabral de Calicute a Lisboa (1501).
CAPITÃO
ARRIBADA
PERDA
CHEGADA
LOCAL
Pedro Álvares Cabral
X
Lisboa
Sancho de Tovar
X
Costa de Melinde
Simão de Miranda de Azevedo
X
Lisboa
Nicolau Coelho
X
Lisboa
Nuno Leitão da Cunha
X
Lisboa
Pero de Ataíde
X
Lisboa
Pero Dias
X
Lisboa
* Mogadoxo ou Mogadíscio é hoje a capital da Somália. Fonte: Guinote, Frutuoso e Lopes, As Armadas da
Índia: 1497-1835, p. 81.
99

O primeiro a chegar foi o capitão Nuno Leitão da Cunha, em 23 de junho de 1501; o comandante Pedro
Álvares entrou no Tejo no fim de julho de 1501 e os capitães Simão de Azevedo, Nicolau Coelho e Pero de
Ataíde chegaram em seguida; por fim, chegou o capitão Pero Dias, que não foi a Calicute, mas juntou-se
aos outros navios que restaram da armada de 1500 em Cabo Verde e regressou com eles para Lisboa.
Barros, Primeira Década, Livro Quinto, Capítulos VII a IX, fols. 98-104v°; e Peres, op. cit., p. 339.
100
Barros, Primeira Década, Livro Sexto, Capítulo I, fol. 109v°; e Kirti Chaudhuri, “O Estabelecimento no
Oriente”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.), op. cit., Volume I, pp. 173-174. Sobre o lucro da Coroa com
a venda das especiarias trazidas por Cabral, Chaudhuri lembra que apenas três dos treze navios da frota
de 1500 de Cabral foram aparelhados por nobres portugueses e homens de negócios “italianos”; e os
outros dez foram custeados por D. Manuel, que igualmente obteve o maior retorno financeiro da viagem.
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Tabela 4: Carga de especiarias trazida a Lisboa pela
armada de Pedro Álvares Cabral, em 1501.

* 1 quintal = 58,80 quilos
Fonte: Godinho, op. cit., Volume II, pp. 18, 28 e 103.

ESPECIARIA
Pimenta
Canela
Gengibre
Laca ou Lacre
Benjoim
TOTAL

EM QUINTAIS
2.000
600
400
> 60
> 15
> 3.075

*EM QUILOS
117.600
35.280
23.520
3.528
882
180.810

Figura 7: A Viagem de Pedro Álvares Cabral (1500-1501) e a “descoberta” do Brasil.

Oliveira Marques e Dias, Atlas Histórico de Portugal e do Ultramar Português, p. 207. Leia-se Nuno Leitão
da Cunha e Pero Dias, em vez de Pedro Leitão da Cunha e Diogo Dias na legenda impressa do mapa.

Além do achamento oficial da Terra da Vera Cruz e do lucro recolhido aos cofres
régios, a viagem de Cabral para a Índia teve outros méritos e desdobramentos. Na Ásia,
marcou a ruptura com o senhor de Calicute e o redirecionamento dos interesses
comerciais lusitanos para o porto de Cochim. Na África, reconheceu um trecho da costa
oriental não explorado por Vasco da Gama, alcançando a região para além de Mogadoxo
e entrando no Mar Vermelho. No Reino, garantiu a continuidade dos investimentos régios
para a conquista comercial do Índico, ao comprovar a alta rentabilidade da intermediação
de especiarias asiáticas na Europa. No mundo da época, ajudou a provar o erro cometido
por Cristóvão Colombo em 1492, ao supor que a navegação pelo Atlântico para o ocidente
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conduzia à Ásia, e não a um “Novo Mundo”, depois nomeado de América.101 Por fim,
anunciou o traçado da nova ligação mercantil regular entre Lisboa e o Índico, denominada
“Carreira da Índia”. Este trajeto, por sua vez, criou mais um vínculo entre a Rota do Cabo
da Boa Esperança e a capitalidade baiana, ao transformar a Cidade do Salvador e seu
porto na principal escala do caminho do Oriente no Brasil, a partir de 1550.
Figura 8: A Carreira da Índia, séculos XVI e XVII. O caminho do Oriente passou pelos períodos de ascenção
e glória (1500-1510), estímulo e estabilização (1510-1550), estabilidade (1550-1585), dificuldade (15851635), declínio gradual (1635-1780), ligeira reanimação (1780-1823) e decadência final (1824-1835).

Baía de Todos os Santos

Salvador

Adaptado de Oliveira Marques e Dias, Atlas Histórico de Portugal e do Ultramar Português, p. 212. Fonte
da legenda: Guinote, Frutuoso e Lopes, As Armadas da Índia: 1497-1835, pp. 13-39.

101

Cristóvão Colombo apresentou o seu projeto de navegação pelo oeste atlântico para chegar na Ásia no
início de 1484 ao rei D. João II, mas foi recusado pelo monarca lusitano. Aceito por Castela, o plano foi
posto em prática em 03 de agosto de 1492, quando o genovês iniciou a sua primeira viagem para a
América, sob a bandeira “espanhola”. Em 12 de outubro, Colombo chegou a ilha Guanahani, a qual deu o
nome de São Salvador (atual Bahamas); em 28 de outubro a Cuba (Juana); e em 5 de dezembro de 1492
ao Haiti (Hispaniola), julgando ter alcançado o Extremo-Oriente. O seu erro foi atestado por Américo
Vespúcio, ao voltar da sua primeira viagem ao Brasil (1501-1502), sob a bandeira de Portugal. Na época,
Vespúcio concluiu ter sido descoberta a quarta parte do mundo ou um “Novo Mundo”, batizado de
“América” em sua homenagem pelo cartógrafo alemão Martim Waldseemüller e publicado com este
nome no seu mapa-mundi intitulado Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et
Americi Vespucii aliorumque lustrationes, em 1507. Peres, op. cit., pp. 251-277; Atlas Histórico, Barcelona,
Editorial Marin, 1992, pp. 86-88; Vespúcio, “Mundus Novus” e “Carta de Lisboa”, em Riccardo Fontana, O
Brasil de Américo Vespúcio, Brasília, UNB, 1994, pp. 67-72, 141 e 193; e Max Justo Guedes, A cartografia
impressa do Brasil: os 100 mapas mais influentes: 1506-1922, Rio de Janeiro, Capivara, 2012, pp. 28-29.
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1.3. O porto de Salvador e a Carreira da Índia
Considerado por José Roberto do Amaral Lapa uma “espécie de pulmão” por onde a
colônia brasileira respirava, o porto da Bahia foi escolhido para desempenhar tal função
pelas seguintes vantagens que apresentava sobre os demais portos locais: Salvador era a
cabeça política e administrativa do Brasil; possuía um ancoradouro bom e relativamente
seguro; ficava aproximadamente no meio da extensa faixa costeira brasileira; estava mais
perto do Reino do que os portos do sul; era de fácil acesso para o abastecimento e refresco
dos navios; oferecia facilidade de contato com as colônias da África ocidental, estimulado
pelo tráfico de escravos; exportava tabaco, açúcar, madeira, especiarias, fibras tropicais e
outros produtos; dispunha de matérias-primas; e proporcionava eventuais socorros de sua
praça de guerra. O autor ainda sustenta que a crescente importância da Bahia na empresa
ultramarina portuguesa decorreu, em parte, de suas relações com a Carreira da Índia.102
Previstas, a princípio, por D. Manuel, as escalas de navios da rota da Ásia na América
Portuguesa passaram a sofrer restrições e proibições por parte do governo metropolitano,
na tentativa de impedir o contrabando, proteger os contratantes e as alfândegas régias e
respeitar as datas previstas para a viagem de ida e volta ao Oriente, em função do regime
de monções no Índico.103 Segundo Philomena Sequeira Antony, outro argumento usado,
a princípio, pela Coroa para desencorajar as escalas de naus da Índia no Brasil foi o de
que o ultramar americano não dispunha de boas instalações portuárias, nas quais os navios
da Carreira pudessem passar o inverno ou sofrer reparos. A autora ainda sugere que, “a
proibição da escala indica também a tendência mercantilista de Portugal, que preferia o
intercâmbio comercial com Lisboa às trocas intracoloniais. O nexo Goa-Bahia não tinha
lugar nas cogitações metropolitanas”.104
Em 06 de março de 1565, um alvará régio proibiu os navios da Carreira de invernar
no Brasil, quando o tempo não permitisse a travessia do Reino para a Ásia. Neste caso,
as naus deveriam retornar diretamente ao porto de Lisboa, sob pena de todos os capitães,
pilotos, mestres, mareantes e oficiais infratores “não vencerem ordenado, soldos, nem
mantimentos, nem gozarem das liberdades da dita viagem e além disso haverem o mais

102

José Roberto do Amaral Lapa, A Bahia e a carreira da Índia, São Paulo, Hucitec, Unicamp, 2000, p. 02.
No decorrer da obra, o autor adota a palavra “Bahia” como sinônimo de “Salvador, porto e cidade”.
103
Francisco Bethencourt, “O Estado da Índia”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.), História da Expansão
Portuguesa: do Índico ao Atlântico (1570-1697) , Volume II, Lisboa, Círculo de Leitores, 1998, p. 298.
104
Philomena Sequeira Antony, Relações intracoloniais: Goa-Bahia, 1675-1825, Brasília, Fundação
Alexandre de Gusmão/FUNAG, 2013, p. 149.
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castigo que merecerem segundo a culpa do dito caso tiverem”.105 As proibições de escala
das naus da Índia na Bahia foram reiteradas por meio da provisão de 15 de dezembro de
1615, da carta real de março de 1632, da provisão de 15 de dezembro de 1661 e das cartas
régias de 18 de março de 1665, 17 de junho de 1667, 29 de março e 18 de dezembro de
1670. Todas elas proibiam igualmente a venda das mercadorias trazidas a bordo no porto
de Salvador, caso os navios fossem obrigados a aportar no Brasil. Já a ordem régia de 4
de março de 1671 previa a punição legal dos compradores de tais produtos na Bahia.106
Para driblar as sucessivas proibições impostas pela Coroa, igualmente estendidas ao
trajeto de volta da Carreira na segunda metade do século XVII, as paradas no Brasil eram,
por verdadeira necessidade ou por esperteza da tripulação, atribuídas a reparos das
embarcações, fazer aguada, falta de mantimentos, perda de rumo, doenças a bordo,
carregamento de açúcar e necessidade irremediável de invernar (ver Tabela 5a). Mesmo
assim, entre 1500 e 1653, os dados apurados sugerem que os portos do Brasil foram pouco
utilizados como escala da Carreira pelas armadas da Índia (cerca de 32,7% dos navios).
Tabela 5a: Escalas de navios da Carreira da Índia no Brasil, entre 1500 e 1653.
ANO
VELAS DA
CAPITÃO-MOR
NAVIO (S) DA ARMADA E MOTIVO DA ESCALA
ARMADA
NO BRASIL
1500
13
Pedro Álvares Cabral
O capitão-mor e 12 naus fizeram escala em Porto
Seguro
1506
16
Tristão da Cunha e
O capitão-mor invernou no Brasil com até 14 naus
Afonso de Albuquerque
1519
9 ou 14
Jorge de Albuquerque
A nau do capitão Dom Luís de Gusmão arribou ao
Brasil com o mastro quebrado
1556
5
Dom João de Menezes
O galeão do capitão Antônio Fernandes invernou
de Siqueira
no Brasil
1557
5
Dom Luís Fernandes de
A nau do capitão-mor invernou no Brasil
Vasconcelos
1560
6
Dom Jorge de Souza
O galeão do capitão Rui de Mello da Câmara
invernou no Brasil
1563
4
Dom Jorge de Souza
A nau do capitão Vasco Fernandes Pimentel
arribou ao Reino na altura dos Abrolhos com o
mastro quebrado
1569
4+3
Felippe Carneiro
A nau do capitão-general Francisco Barreto
invernou na Baía de Todos os Santos; e a nau do
capitão Lourenço Carvalho não pôde dobrar os
Abrolhos e arribou ao Reino
105

“Registro de uma Provisão de Sua Majestade sobre não invernarem no Brasil Navios que indo do Reino
para a Índia arribarem a elle e tornem a ir para o Reino passada em seis de Março de mil quinhentos e
sessenta e cinco tirada de uma impressa que está incorporada no Regimento dos Escrivães das Naús da
Carreira da India donde se registrou aqui por mandado do Provedor-Mor da Fazenda”, Documentos
Históricos: 1662-1664, Volume XXI, BNRJ, Rio de Janeiro, Typographia do Archivo de História Brasileira,
1928, pp. 383-385.
106
Antony, Relações intracoloniais: Goa-Bahia, 1675-1825, p. 149.
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1573

4+1

Dom Francisco de
Souza
Bernardin Ribeiro
Pacheco
Dom Luís Coutinho

1589

5

1593

5

1596

5

1599

4+3

1604

5+2

1608

14 + 5

1609

5

1622

8

1626

3

1627

2+4

1628

3

1631

2+2

1644

5

Luís Velho ou Luís
Cabral, cabo, capitão
de navio

1648

2

Não houve capitão-mor
e os pilotos dos navios
foram capitães

Dom Francisco da
Gama, conde da
Vidigueira, almirante
da Índia e vice-rei
Dom Jerônimo
Coutinho
Dom Martim Afonso de
Castro, vice-rei
Dom João Forjaz
Pereira, conde da Feira,
vice-rei (de 14 velas); e
Rui Lourenço de
Távora, vice-rei (de 5
velas que partiram
depois)
Dom Manoel de
Menezes
Dom Francisco da
Gama, conde da
Vidigueira, almirante
da Índia e vice-rei
Dom Manoel Pereira
Coutinho
Não houve capitão-mor
(na partida de abril); e
Domingos da Câmara
(na partida de
novembro)
D. Francisco
Mascarenhas,
vice-rei
Antônio de Saldanha

A nau do capitão Luís de Alter se perdeu no Brasil,
arribando para o Reino.
A nau do capitão-mor vindo para o Reino errou a
Ilha de Santa Helena e “veio fazer água ao Brasil”.
A nau do capitão Pero Gonçalves foi ao Brasil e se
perdeu, indo parar na costa de Pernambuco
A nau do capitão Vasco da Fonseca “arribou ao
Brasil com o leme quebrado, donde carregou [na
Bahia] de açucares”
A nau do capitão João Soares fez aguada ao Brasil
voltando da Índia
A nau do capitão Braz Telles de Meneses não
pôde dobrar os Abrolhos e arribou à Lisboa
O galeão do capitão Dom Constantino de
Meneses “arribou à Bahia de Todos os Santos” em
junho de 1608 e seguiu para a Índia em fevereiro
de 1609

A nau do capitão Antônio Barroso “foi à Bahia de
Todos os Santos no Brasil onde se perdeu, mas
salvou-se toda a gente e fazenda”
O pataxo do capitão Francisco Cardoso d’Almeida
arribou ao Brasil

O galeão de Lourenço Cirne “foi ao Brasil e
descarregou a fazenda na Bahia”
O pataxo do capitão Lourenço Mouzinho vindo da
Índia “foi fazer aguada a Pernambuco, e ao sair
daquele porto, foi tomado pelos holandeses”

As naus do vice-rei e do capitão Antônio de
Sampaio “foram ver terra do Brasil”
As naus de Saldanha e do capitão Cabreira foram
ao Cabo de Santo Agostinho
O galeão do capitão Antônio Cabral arribou à
Bahia vindo da Índia; e o galeão do capitão
Antônio Chamiça “veio ter à Bahia à vinda, e aí se
descarregou, e ficou”
O navio do capitão Antônio Pereira arribou à
Bahia

TOTAIS 154 ou 159
52
Fontes: Relação das Náos e Armadas da Índia Com os successos dellas que se puderam saber, Para Notícia
e instrucção dos curiozos, e amantes da História da Índia (1497-1653), Biblioteca Britânica, códice Add.
20902, pp. 10-11, 19-20, 34-35, 68, 71, 73, 77, 79-80, 92, 97, 100-103, 108-109, 116-118, 120, 136-137,
141-145, 149, 176-177 e 179; e Livro das Armadas da Índia (1497-1640), ANTT, Manuscritos da Livraria,
nº 0319, pp. 03, 59, 60, 63, 76, 93, 97, 100- 100v°, 103, 114-115v°, 128v°, 134-135 e 139, Lisboa, Portugal.
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Na segunda metade do século XVII, com o declínio do comércio português no Índico,
a Coroa começou a rever as suas políticas restritivas na Carreira da Índia. Para Antony,
A aprovação do uso de portos brasileiros como escala na Carreira
da Índia reflete primordialmente a mudança no foco da metrópole,
passando da Índia ao Brasil, isto é, a “guinada atlântica”. (...)
Quando o comércio oriental perdeu a vitalidade e o Brasil se
preparava para assumir o papel comercial até ali executado pelo
Estado da Índia, a escala foi permitida: a perda do comércio de
especiarias afastou o antigo temor de demora na viagem ou captura
da carga por inimigos.107
Em 09 de março de 1672, uma provisão do Príncipe-Regente D. Pedro concedeu
liberdade de navegação e comércio aos moradores do Reino, Estado do Brasil, Ilhas e
mais conquistas, autorizando o envio de seus navios a Moçambique, Rio de Cuama,
Mombaça e demais portos da costa oriental da África, desde o Cabo da Boa Esperança
até o Cabo de Guardafu no Índico, para comercializar todos os produtos, “podendo voltar
aos mesmos portos de onde saíram, ou a outros que pertencessem ao Reino”. Usufruindo
da “liberdade de levar, trazer, vender e comprar todos os gêneros, inclusive pimenta,
cravo e canela”, os negociantes do Brasil ampliaram os mercados consumidores de seus
produtos com o apoio da Coroa. Cabe lembrar que, no alvará de 12 de dezembro de 1642,
D. João IV já havia franqueado a navegação e o comércio da Índia e de todo o ultramar
aos portugueses do Reino e da Índia, salvo o negócio da canela. Amaral Lapa ressalta
que, de 1673 em diante, quando a provisão de 1672 entrou em vigor, o tráfico de escravos
no Brasil e, particularmente, entre a Bahia e Angola passou a contar com as embarcações
da Carreira, que traziam escravos da África e carregavam tabaco na Bahia, “tanto para os
portos africanos, quanto para os asiáticos”, articulando o comércio entre a Ásia, África e
América. A partir de então e, principalmente no século XVIII, as escalas na Bahia para
carregar produtos locais passaram a suprir a falta de “fazendas” do decadente Estado da
Índia, completando os espaços ociosos de carga dos navios que regressavam do Oriente
e, ao mesmo tempo, revigorando o comércio na Carreira da Índia (ver Tabelas 5b e 5c).108

107

Antony, op. cit., p. 144. A autora usou a expressão “guinada atlântica” de Sanjay Subrahmanyan, The
Portuguese Empire in Asia, 1500-1700: A Political and Economic History, Londres, 1993, p. 114.
108
Amaral Lapa, op.cit., pp. 253-256.
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Tabela 5b: Mapa da carga embarcada na nau da Índia Santo Antônio e Justiça durante a sua escala na
Bahia, de 14 de setembro de 1757.
PARA SUA MAJESTADE FIDELÍSSIMA
PARA PARTICULARES
CARGA
QUANTIDADE
CARGA
QUANTIDADE
Barricas de tabaco
7
Meios de sola (4)
5.859
Embrulho de tabaco
1
Couros em cabelo
288
(5)
Caixões de tabaco
1
Feixos de açúcar
14
Paus de sucupira
101
Caras e meias caras (6)
94
Couçoeiras(1) de jitaipeba
48
Barril de açúcar
1
Varas de parreira
400
Sacos de pimenta
10
Barril de mel
11
Barril de farinha
4
Caixotes com fazenda
2
da Índia (7)
Leões
9
PARA A RAINHA, NOSSA SENHORA
Caixas de açúcar (2)
13
Rolos de tabaco (3)
40
Fontes: “Carta do vice-rei e governador-geral do Brasil, conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha ao rei D.
José sobre o reforço da guarnição da nau da Índia Santo Antônio e Justiça e remetendo mapa da carga
recebida na Bahia, 14 de setembro de 1757”. AHU, CU, Bahia – Avulsos, caixa 132, doc. 10.331; e Amaral
Lapa, A Bahia e a carreira da Índia, p. 258. O mapa foi assinado por Manoel de Sousa Guimarães e incluía
uma soma de 56:929$400 réis, “pertencente aos oficiais que vão nela”. A nau saiu do porto da Bahia para
Lisboa em 15 de setembro de 1757, sob o comando do capitão Isidoro de Moura. (1) Madeira grossa para
ser desdobrada ou aparelhada; (2) 13 caixas de açúcar totalizavam 500 arrobas ou cerca de 7.350 quilos
do produto; (3) 40 rolos de tabaco atingiam 552 arrôbas e 14 libras do produto; (4) Couro curtido de boi; (5)
Um “feixo” pesava de 3 a 14 arrobas; (6) “Cara” era o açúcar mais fino e mais alvo e pesava uma arroba; e
(7)
Caixotes que voltaram para a Alfândega local, com mercadorias provenientes da Índia.
Tabela 5c: Mapa de toda a carga que leva a nau São José, vinda de Goa, da Bahia para Lisboa, de 19 de
setembro de 1758, incluindo mercadorias trazidas da Índia e produtos embarcados no porto de Salvador.
FAZENDAS E DROGAS DA
PARA SUA
PARA A RAINHA
PARA
TOTAIS
ÍNDIA
MAJESTADE
PARTICULARES
Sacos de pimenta
2.342
104
2.446
Fardos de pimenta
707
707
Barris de pimenta
771
771
Fardos de canela
162
162
Caixotes
2
2
Trouxas ou embrulhos
3
4
416
423
Pipas de vinho
45
45
Barricas de vinho
21
21
Amarrados de louça
38
38
Encomendas
306
306
Bisalhos*
29
29
PRODUTOS E MADEIRAS
PARA SUA
PARA A RAINHA
PARA
TOTAIS
DO BRASIL
MAJESTADE
PARTICULARES
Caixas de açúcar
13
13
Feixos de açúcar
21
21
Caras de açúcar
50
50
Barris de açúcar
15
15
Meios de sola
2.301
2.301
Madeiras para naus
205
205
Toras de jacarandá
48
48
Barris de mel
20
20
Barris de farinha
60
60
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Fontes: “Carta do provedor da alfândega da Bahia, Rodrigo da Costa de Almeida, ao rei D. José, Bahia, 18
de setembro de 1758”. AHU, CU, Bahia – Avulsos, caixa 137, doc. 10.609; e Amaral Lapa, A Bahia e a
carreira da Índia, p. 259. A nau São José, sob o comando do capitão José Procópio dos Reis Moreira, partiu
da Bahia em 20 de setembro de 1758, rumo a Lisboa.* Vidrilhos ou adornos femininos de pouco valor.

Sobre a importância econômica e estratégica da Capitania da Bahia setecentista como
ponto de cruzamento de rotas mercantis e entreposto comercial do Império Português no
Atlântico Sul, Sebastião da Rocha Pitta registrou, em 1730, que o comércio da capitania
baiana,
Que lhe resulta dos seus preciosos gêneros, e da frequência das
embarcações dos portos do Reino, das outras Conquistas, e das
mesmas Províncias do Brasil, trocando umas por outras drogas, a
faz uma feira de todas as mercadorias, um empório de todas as
riquezas.109
Outro contemporâneo, José Antônio Caldas, em 1759, ao destacar o açúcar e o tabaco
como os dois principais genêros da Capitania da Bahia, além de valorizar, como “gêneros
de não menos utilidade”, a sola, os couros e as madeiras do Brasil, salientou que,
Os gêneros expressados junto com as fazendas que da Ásia se
transportam nas Naus da Índia para esta Cidade [da Bahia], em que
geralmente negociam todos os seus habitantes são os que avultam o
negócio, e dão grandes interesses ao Comércio e utilidade não
pequena a Sua Magestade.110
Quanto aos produtos locais carregados no porto de Salvador para o Reino, a Tabela
5d detalha as exportações da Bahia para Portugal em 1798, registradas na época por Luis
dos Santos Vilhena, incluindo açúcar, tabaco, madeira, couros, algodão, mel, farinha de
109

Rocha Pitta, História da América Portugueza, Livro Segundo, p. 79
José Antônio Caldas, Notícia Geral de toda esta Capitania da Bahia desde o seu Descobrimento até o
Prezente Anno de 1759, 2ª edição, Salvador, EDUFBA, 2017, p. 292. José Antônio Caldas nasceu na Santa
Casa de Misericórdia da Bahia em 1733 e foi engenheiro, acadêmico, escritor, estatístico, medidor de
obras urbanas da Cidade do Salvador e um dos mais ilustres militares de seu tempo. Realizou inúmeros
trabalhos civis e militares para a monarquia portuguesa no além-mar e, em especial, na Bahia, como a
supervisão de obras na Igreja da Sé, no presídio de Morro de São Paulo, no antigo Noviciado da Companhia
de Jesus e em diversos fortes da capitania. Dentre outros cargos, foi Procurador do Senado da Câmara de
Salvador (1763) e membro da Academia Brasílica dos Renascidos, inaugurada em 6 de junho de 1759, na
qual escreveu a sua Notícia Geral. Faleceu em 31 de outubro de 1782 e foi sepultado com “pompa em
caixão, amortalhado em seu hábito de cavalheiro professo da Ordem de Cristo”, na Ordem 3ª do Carmo,
no dia de Todos os Santos (01 de novembro de 1782). “Dados biográficos do autor”, em Notícia Geral, pp.
29-34. Os dados publicados foram extraídos da edição fac-similar da obra de José Caldas, feita pela
Tipographia Beneditina em 1951.
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mandioca e outros gêneros. O açúcar liderava a lista de exportações da Bahia, somando
1 bilhão 646 milhões 576 mil e 640 réis ou 61,25% do total exportado. A produção
açucareira da Bahia se concentrava em 400 engenhos, sendo 260 unidades no Recôncavo
baiano e 140 na comarca de Sergipe del Rei. O segundo produto de exportação da Bahia
era o tabaco, somando 668 milhões 863 mil e 750 réis ou 24,88 % do total anual exportado
para Portugal. Quanto aos tipos de tabaco, Vilhena esclarece que
Para os diferentes portos da Costa de Guiné, ilhas do Príncipe, e São
Tomé se exporta daqui [da Bahia] muito tabaco do refugo do que se
manda para Lisboa, e Índia por conta de Sua Majestade, reduzido a
rolos muito mais pequenos; bem como muito aguardente, e búzio,
que serve de moeda entre os negros.111
Tabela 5d: Exportações da Bahia para Portugal, em 1798.
PRODUTO
QUANTIDADE
VALOR EM RÉIS
Açúcar
746.545 arrobas
1.646:576$640
Aguardente de mel
7 pipas
280$000
Algodão
6.051 sacas
148:427$400
Arroz
379 sacas
1:568$000
Cacau
6 sacas
44$800
Café
254 sacas
1:758$600
Couros em cabelo
32.314
47:258$300
Cordas de piaçaba
?
32$000
Drogas diversas do país
?
10:000$000
Estôpa da terra
?
33$600
Farinha de mandioca
?
80$000
Goma
13 caixas, 19 barris
1:112$000
Grude
6 sacas
62$060
Ipecacuanha
15 sacas
580$800
Madeiras diversas
?
776$320
Mel
56 barris
280$000
Moeda corrente
?
100:000$000
Sola branca e vermelha
54.166 meios
58:742$000
Tabaco
380.053 arrobas
668:863$750
Tabacos de diversas qualidades
?
1:838$000
Varas para parreiras
?
39$000
TOTAL
2.688:354$070*
Fonte: Vilhena, op. cit., Volume I, p. 60. *Na soma do autor, o total encontrado foi de 2.688:359$821 réis.

A importância do tabaco baiano para o comércio de escravos e a economia imperial

111

Luís dos Santos Vilhena, A Bahia no Século XVIII, Volume I, pp. 57-60. Morador da Cidade do Salvador,
Vilhena foi professor de grego no local entre 1787 e 1799, quando foi jubilado pelo governo colonial com
a metade dos seus vencimentos. Na Bahia, escreveu vinte cartas dedicadas ao Príncipe Regente Dom João,
entre 1798 e 1799, muitas delas descrevendo a Bahia no século XVIII. Natural da Vila de São Tiago de
Cassino, Vilhena morreu na Bahia em 29 de junho de 1814, aos 70 anos, sendo “sepultado no Convento
de Santa Teresa no Hábito do Carmo”. Edison Carneiro, “Apresentação”, em Vilhena, op. cit., extratexto.
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atlântica continuou no século XVIII e resultou em indicações formais de carregamento
de tabaco brasileiro para quase todas as naus da Índia de 1770 em diante. De 1776 a 1795,
ao menos 30 navios da Carreira passaram pela Bahia para carregar fumo no porto local.112
Dada a elevada lucratividade dos negócios do tabaco da Bahia, introduzido desde 1675
em Portugal sob a forma de rapé manufaturado em Lisboa, a Coroa portuguesa finalmente
liberou, em 1775, o comércio direto de fumo baiano entre Salvador e a Índia, abdicando
da centralidade de Lisboa nesse negócio e reconfirmando o papel estratégico do tabaco
baiano para o sustento do Império.113
Entre proibições, licenças e recomendações de escala de embarcações da Carreira na
baía de Todos os Santos, o governo metropolitano disciplinou a costeagem e aportamento
das naus da Índia na Bahia, em 31 de outubro de 1752, através de um regimento passado
ao provedor-mor da Fazenda do Estado do Brasil. Alegando serem “graves os prejuízos,
que da falta do referido [Regimento] resultam à minha Real fazenda, pelas desordens que
nelas se praticam”, o rei D. José (1750-1777) ordenou, entre outras medidas de cunho
preventivo, “meter dois guardas a bordo da dita Nau, para se não desencaminhar fazenda
alguma”.114 Entre 1500 e 1799, cerca de 356 embarcações da Carreira pararam na baía de
Todos os Santos, onde eram vistoriadas para atestar a veracidade das alegações da
autoridade de bordo para parar no local (ver Tabela 5e).
Tabela 5e: Escalas de navios da Carreira da Índia na Bahia e sua procedência, entre 1500 e 1799.
Nº DE
DA
DE
DE
DE
DE
DÉCADAS
NAVIOS ÍNDIA PORTUGAL ANGOLA MOÇAMBIQUE
MACAU
OUTROS
1500-1509
17
17
1510-1519
2
2
1520-1529
1530-1539
6
6
1540-1549
1550-1559
2
2
1560-1569
4
3
1
1570-1579
1
1
1580-1589
1
1
1590-1599
3
1
2
1600-1609
2
1
1
1610-1619
2
1
1
1620-1629
2
1
1
1630-1639
3
1
2
112

Bethencourt, “O Estado da Índia”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.), op. cit., Volume II, pp. 298-299;
e Amaral Lapa, op.cit., pp. 341-343.
113
Antony, op. cit., pp. 27 e 354.
114
“Regimento para o Provedor-mor da Fazenda do Estado do Brasil em que se dá a forma para o bom
governo, e administração da despesa dos costeamentos das Naus de Comboy, Guarda costa e Índia, que
forem à Cidade da Bahia. Lisboa, 31 de outubro de 1752”. Transcrito em Lapa, op. cit., pp. 323-326.
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1640-1649
5
4
1
1650-1659
4
2
2
1660-1669
20
11
2
4
1670-1679
21
12
7
1680-1689
14
11
1690-1699
14
9
2
1700-1709
31
17
7
2
1710-1719
18
11
2
1720-1729
21
13
5
1730-1739
17
15
1
1740-1749
26
24
2
1750-1759
37
25
2
1760-1769
18
16
1
1770-1779
16
8
6
2
1780-1789
25
4
18
1790-1799
24
14
10
TOTAL
356
201
104
2
8
Fonte: José Roberto do Amaral Lapa, A Bahia e a Carreira da Índia, pp. 330-343.

3
2
1
6

3
2
3
3
2
3
3
1
10
1
2
35

Em relação aos dados da Tabela 5e, cabe fazer algumas observações consideradas
relevantes para uma discussão do tema da capitalidade na Bahia. Em primeiro lugar, a
centralidade exercida pelo porto de Salvador na Carreira da Índia foi gestada à revelia da
Coroa de Portugal ao longo dos séculos XVI e XVII, sobrepujando as proibições impostas
pelo governo central metropolitano. Em segundo lugar, houve um aumento considerável
de escalas de navios da Carreira no porto da Bahia de 1660 em diante, especialmente nas
viagens de volta da Ásia para carregar açúcar, madeira, tabaco, couro, farinha e outros
produtos locais para o Reino, impulsionado pelas perdas territoriais de Portugal na Ásia
e pelo declínio contínuo das transações comerciais entre Lisboa e o Índico. A partir de
então, a Bahia passou a ser “peça integrante e integradora” do roteiro do Oriente.115 Em
terceiro lugar, o fluxo de navios provenientes da Índia no porto de Salvador sugere ter
havido circulação extra-oficial de produtos asiáticos na cidade da Bahia, apesar de todas
as precauções legais para impedir o contrabando de mercadorias trazidas do outro lado
do mundo. Não por acaso, o rei D. João V (1706-1750) comunicou ao 2º conde de
Vimieiro, em 22 de março de 1718, estar ciente de que os descaminhos das fazendas que
chegavam nas naus da Índia e navios estrangeiros na Bahia eram cometidos pelos cabos
e oficiais de guerra e exigia do governador-geral do Brasil “todo cuidado para evitar danos
maiores e dê conta de tudo”.116 Em quarto lugar, a Cidade do Salvador e seu porto ainda
desempenhava um papel central na segunda metade do século XVIII, como articuladora
115

Amaral Lapa, op. cit., p. 301.
“Carta de D. João V para o conde de Vimieiro. Lisboa, 22 de março de 1718”. Arquivo Público do Estado
da Bahia, doravante APEB, Coleção Ordens Régias, Volume 62, doc. 7.
116
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da economia do Atlântico com a economia do Índico. Essa constatação sugere que a
capitalidade da Bahia se manteve para além da transferência da capital formal para a
cidade do Rio de Janeiro em 1763, já que Salvador continuou dispondo de capital político
e econômico para exercer a sua centralidade dentro do Império Português setecentista.
Além dos descaminhos das riquezas ou “fazendas” asiáticas na Bahia setecentista,
outro problema enfrentado pela Coroa foi o fluxo não autorizado de pessoas do Estado da
Índia para Salvador, algo pouco provável no século XVI, dada a relevância do ultramar
oriental no Império Português quinhentista.117 Em 1758, uma viagem de Goa a Salvador
“dobrando o Cabo da Boa Esperança” durava em média 112 dias. Além de especiarias,
louças e “fazendas secas”, as naus da Índia traziam artilheiros, grumetes, pagens e, por
vezes, religiosos e funcionários régios embarcados nos portos asiáticos e africanos ao
longo do percurso.118 Para desencorajar a vinda de pessoas sem autorização, o rei D. José
ordenou ao vice-rei do Brasil, D. Antônio de Almeida Soares Portugal, o 1º marquês do
Lavradio (1760-1761), em 15 de abril de 1761, que investigasse melhor a presença de
soldados ou de qualquer outra pessoa sem licença do vice-rei da Índia nos navios que
ancoravam na Bahia. Caso fossem encontrados, deveriam ser presos junto com os oficiais
que os trouxeram e remetidos para Lisboa, enquanto os comandantes das naus que fossem
julgados culpados deveriam “ser suspensos dos postos por cinco anos”.119
Assim como o tabaco exportado da Bahia, os panos indianos importados pela Bahia
contribuíram para a centralidade econômica do porto de Salvador no comércio da Carreira
no Brasil. Enquanto as denominadas “fazendas finas” e louças eram usadas para saldar os
débitos contraídos no ultramar luso americano para financiar as viagens marítimas para a
Ásia, os panos indianos de menor qualidade eram utilizados, juntamente com a cachaça
(ou jeribita, em Angola) e as armas de fogo, como moeda de troca no comércio negreiro
nos sertões angolanos, sendo por isso chamados “fazendas de negro”. Em 1734, foi criada
uma alfândega em Salvador para fiscalizar o comércio de fazendas asiáticas na capitania.
Da Bahia, os panos indianos eram transportados para Angola por dois caminhos distintos:
um externo e outro interno. No primeiro, eram levados diretamente de Salvador para
117

Roquinaldo Ferreira, “Dinâmica do comércio intracolonial: Geribitas, panos asiáticos e guerra no tráfico
angolano de escravos (século XVIII)”, em Fragoso, Bicalho e Gouvêa (orgs.), op. cit., p. 351.
118
“Documento a respeito da chegada da náu São José, que partiu de Goa chegando na Bahia. Bahia, 28
de maio de 1758”. APEB, Coleção Ordens Régias, Volume 60, doc. 21.
119
“Carta do rei de Portugal, D. José ao vice-rei do Brasil, 1º marquês do Lavradio. Lisboa, 15 de abril de
1761”. APEB, Coleção Ordens Régias, Volume 62, doc. 52; e “Carta do rei de Portugal ao vice-rei do Brasil.
Lisboa, 15 de abril de 1761”. APEB, Coleção Ordens Régias, Volume 63, doc. 62.
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Luanda. Roquinaldo Ferreira atribui a essa ligação “a sobrevivência dos laços entre as
duas regiões mesmo numa altura em que os baianos já tinham se especializado no tráfico
com a Costa da Mina”. No segundo, os panos da Ásia eram vendidos internamente para
Recife e o Rio de Janeiro, de onde eram transportados em navios negreiros para Luanda.
Segundo Ferreira,
A importância de Salvador era tamanha que os negociantes do Rio
enviavam seus navios até a Bahia para adquirir as fazendas asiáticas.
(...) O comércio gerado pelas naus da Índia transformou Salvador
num centro de distribuição de mercadorias asiáticas para todo o
Atlântico Sul.120
De acordo com Amaral Lapa, o porto de Salvador ocupava o primeiro lugar entre
todos os portos exportadores-importadores do além-mar lusitano no ano de 1796, quando
importou da Ásia 341 milhões 627 mil e 955 réis em produtos orientais. As mercadorias
asiáticas importadas pela Bahia abarcavam, predominantemente, tecidos para roupas e
decoração, além de especiarias, adornos, louças e outros produtos de luxo comprados por
uma camada privilegiada da população baiana, ou exportados para outros lugares (ver
Tabela 6a). Sobre a grande quantidade de produtos importados, especialmente de tecidos,
o autor adverte que o mercado consumidor da Bahia, incluindo as famílias aristocráticas
e rurais mais abastadas, não parecia ter condições de absorver tanta mercadoria. Por isso,
Não é improcedente considerar a condição intermediária do
comércio baiano, tendo em vista Salvador, como porto importador,
isto é, o fato de muitos produtos ali desembarcados não
permanecerem na capitania, sendo enviados não só para outras
capitanias, como também para outras partes do continente e até para
fora dele. Esta última hipótese é bastante viável se considerarmos
que justamente as fazendas do Oriente comercializadas no Salvador,
pelo menos certos tipos inferiores de tecidos, chamadas “fazendas
de negro”, tinham grande aceitação nas costas africanas,
particularmente em Angola, onde sua procura motivava intenso
tráfico de escravos.121

120
121

Ferreira, “Dinâmica do comércio”, em Fragoso, Bicalho e Gouvêa (orgs.), op. cit., pp. 346-353.
Amaral Lapa, A Bahia e a Carreira da Índia, pp. 2 e 274-278.
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Tabela 6a: Importações de mercadorias da Ásia pela Bahia, 1797 e 1801.
IMPORTAÇÕES DA ÁSIA PELA BAHIA EM 1797
IMPORTAÇÕES DA ÁSIA PELA BAHIA EM 1801
MERCADORIA
Amamos e
bafetás
Cadeá de
Balagate (1)
Cadéa de Surrate
Cassas (2) de 8 e
16 de todas as
qualidades
Chitas(3) de
coromandeis
Chapocaris
Chitas de Surrate
Chitas de godolos
Chitas de
Balagate
Cravo
Dotins (4)
Ermitins
Elefantes
Gozinas
Gogis
Garrás
Guingoens (5)
ordinários
Gangas
Lenços de surrate
e ordinários
Louças
Marroquins
Linhas de surrate
Jolas
Incenso
Pericaes
Pimenta
Linhas patavar
Chá
Lonas
Salitre
Zuartes (6)
Drogas, leques e
outros

PEÇAS
1.623

PREÇO
3:895$200

MERCADORIA
Amamos

PEÇAS
196

PREÇO
588$000

168.559

168:559$000

Bafetás

1.241

3:971$200

6.948
9.799

20:844$000
68:392$000

Borralhos
Cadeá de
Balagate

300
65.327

300$000
78:392$400

1.457

5:162$500

Cadeá de Surrate

6.179

18:537$000

580
120
142

870$000
120$000
213$000

2.291
253
135

9:164$000
1:106$000
270$000

2.224

1:423$360

Cassas
Chitas ordinárias
Cobertas
ordinárias
Coromandeis

1.470

5:145$000

127 libras*
5.660
399
46
41
598
11.807
430

127$000
13.584$000
698$000
276$000
65$600
1:196$000
35:421$000
860$000

Chilas
Chá
Cravo
Drogas
Dotins
Ermitins
Garrás
Gangas

799
471 libras
311 libras
12
996
18.891
21.613

3:196$000
568$800
1:264$000
700$000
38$400
3:784$800
94:455$000
25:935$600

11.232
72.646

13:478$400
14:529$200

Gozinas
Jolas

727
405

2:544$500
1:134$000

25
9.470
119
424 libras
45.489
4.864
libras
150
1.124
libras
1.536

660$000
160$000
14:505$000
285$600
254$600
54:586$800
2:432$000

Lenços
Lericarizes
Linhas de Bengala
Linhas de Surrate
Linhas de Diu
Louças
Maragages

80.807
77
1.716
31.330
170
659

32:322$800
154$000
1:029$600
13:862$000
442$000
1:150$000
1:977$000

300$000
1:224$000

Mamodiz
Panos de cafre (7)

192
1.380

480$000
2:760$000

2:764$800

Pimenta

2:112$800

52 arrobas
1.409
-

130$000
5:072$400
600$000

Pericaes
Sanas (8)
Tucris

5.282
libras
1.109
1.077
440

1:996$200
3:446$000
1:056$000

Zuartes
3.140
12:560$000
432:579$460
356:423$500
**
***
*Uma libra inglesa era igual a um arrátel português e equivalia a 459 gramas; ** Total de 432:689$460,
mas foi mantida a soma do mapa original; *** Total de 326:443$100, mas foi mantida a soma do mapa
original. Fontes: “Mapa geral das mercadorias importadas na Bahia no ano de 1797 e procedentes de
VALOR TOTAL
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Portugal, dos portos da Europa, da Ásia e da Ilha da Madeira, Bahia, 10 de maio de 1798”. AHU, CU, Bahia
– Eduardo de Castro e Almeida, doravente BECA, caixa 94, doc. 18.299; e “Mapa de importação da Bahia
em todo o ano de 1801, Bahia, 23 de janeiro de 1802”. AHU, CU, BECA, caixa 119, doc. 23.565. Foram
encontradas as seguintes descrições dos têxteis asiáticos importados: (1) Cadeá - tecido de algodão que se
exportava da Índia no século XVIII; e balagate era um pano grosseiro da Índia, pintado de branco e azul;
(2)
Cassa - tecido de musselina, frequentemente bordado com seda; (3) Chita - tecido de algodão
estampado, usado como xale pelas mulheres; (4) Dotin - tecido de algodão ou seda usado por homens,
provavelmente um pano para tanga; (5) Guingoen – tecido caro de Bengala feito com fio tingido, mistura
de algodão e seda; (6) Zuarte – tecido de algodão de Cambay e Surrate; (7) Panos de cafre – panos longos;
e (8) Sana – musselina fina de Balazar. Fontes: Amaral Lapa, op. cit., p.273; e Antony, op. cit., pp. 447-448.

Já João Fragoso, ao tratar das conexões econômicas da praça fluminense na mesma
época, indica o Rio de Janeiro como “o principal porto importador e exportador do Brasil
colonial entre 1796 e 1811”, além de ser “provavelmente a principal área reexportadora
dos manufaturados reinóis, dos escravos angolanos e dos têxteis indianos”. Sobre o uso
da expressão “provavelmente”, Fragoso esclarece em nota:
A expressão “provavelmente” se justifica, entre outras coisas, pelo
fato de que, entre 1796 e 1811, segundo as balanças comerciais do
reino, a Bahia continuava a ser o principal importador de “produtos
da Ásia”, com mais de 5.720 contos [5 bilhões e 720 milhões de
réis], sendo seguida de perto pelo Rio de Janeiro, com 5.387 contos
[5 bilhões e 387 milhões de réis], isto sem contabilizar as remessas
de ouro e prata para saldar débitos. Contudo, como foi lembrado, o
tráfico de escravos não fora contabilizado, e na mesma época o porto
carioca era o principal comprador de africanos, e isto era feito,
principalmente, por panos da Índia.122
As três tabelas seguintes resumem as participações das principais capitanias do Brasil
no comércio de importação da Ásia, e no de exportação e importação com Portugal, entre
1796 e 1811, conforme a obra O Brasil no Comércio Colonial, de José Jobson de Andrade
Arruda. Na Tabela 6b, das importações da Ásia, a Bahia surge como maior compradora
de mercadorias do Oriente em 1796, 1797, 1798, 1802, 1803, 1804, 1806, 1809 e 1810;
o Rio de Janeiro em 1799, 1800, 1801, 1805, 1808 e 1811; e Pernambuco no ano de 1807.
De fato, a Bahia continuava liderando as importações da Ásia, seguida de perto pelo Rio
de Janeiro no período. Ambas as capitanias apresentavam uma diferença significativa em
relação aos montantes importados da Ásia pelas demais capitanias do Brasil.

122

Fragoso, “A noção de economia colonial tardia no Rio de Janeiro e as conexões econômicas do
Império português”, em Fragoso, Bicalho e Gouvêa (orgs.), O Antigo Regime nos trópicos, pp. 334-335.
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Tabela 6b: Importações da Ásia pelas principais capitanias da América Portuguesa, em réis, 1796 a 1811.
ANO
RIO DE JANEIRO
BAHIA
PERNAMBUCO
MARANHÃO
PARÁ
1796
243:405$205
341:627$953
201:892$973
67:192$468
36:505$704
1797
553:317$959
746:531$338
224:429$703
63:318$698
26:841$126
1798
473:715$460
724:124$346
54:355$560
54:355$560
71:642$694
1799
820:416$635
776:370$280
469:315$350
126:466$750
98:010$060
1800
498:447$680
245:089$480
150:290$500
49:326$000
53:476$200
1801
798:618$240
486:487$133
214:103$440
83:378$680
15:087$400
1802
395:332$010
452:684$500
260:409$220
83:385$370
59:642$780
1803
296:346$950
498:398#330
135:972$600
49:142$550
42:069$860
1804
405:079$646
449:053$068
248:895$351
33:352$776
62:556$512
1805
319:192$790
256:175$010
153:472$910
23:879$110
50:241$855
1806
262:244$105
296:449$270
182:560$510
54:674$430
59:339$170
1807
152:467$170
213:049$480
222:520$535
40:105$655
32:597$840
1808
18:593$560
11:790$820
375$920
6:610$260
2:058$740
1809
76:076$940
160:907$520
58:111$280
13:225$270
10:601$760
1810
26:138$100
44:146$180
23:958$935
23:958$935
43:494$460
1811
47:736$100
17:597$000
5:262$730
9.617$025
9:479$860
TOTAIS 5.387:128$550
5.720:481$708
2.605:727$517
781:989$537
673:646$021
Fonte: Arruda, O Brasil no Comércio Colonial, São Paulo, Editora Ática, 1980, pp. 175, 200, 220, 240 e 258.
Observação: segundo os mapas do comércio da Bahia de 1797 a 1806 do Arquivo Histórico Ultramarino,
excetuando o ano de 1802, que não foi localizado, as importações da Ásia pela capitania baiana divergem
dos valores da tabela acima e teriam sido menores em 1797 (432:579$460), 1798 (280:384$400), 1799
(540:474$033), 1800 (138:518$700), 1801 (356:423$500), 1803 (355:667$960) e 1806 (272:746$980), e
maiores em 1804 (466:595$720) e 1805 (305:694$180), somando 3.149:084$933 réis de compras da Ásia
pela Bahia nesses nove anos, contra 4.478:678$255 réis calculados por Arruda no mesmo período. Mas,
para concluir que o Rio de Janeiro (e não a Bahia) teria liderado as importações da Ásia em 1797, 1798 e,
também, em todo o período de 1796 a 1811, seria necessário comparar, assim como feito para a Bahia,
os valores acima do Rio de Janeiro com os totais nos mapas gerais de comércio dessa capitania do AHU,
até então não encontrados. Fontes: “Mapa geral das mercadorias importadas na Bahia no ano de 1797 e
procedentes de Portugal, dos portos da Europa, da Ásia e da Ilha da Madeira, Bahia, 10 de maio de 1798”.
AHU, CU, BECA, caixa 94, doc. 18.299; “Mapa da importação dos produtos e manufaturas do Reino e de
outros Portos do Brasil e África na Capitania da Bahia no ano de 1798, Bahia, 25 de agosto de 1798”. AHU,
CU, BECA, caixa 94, doc. 18.378; “Mapa de importação que fez Portugal, Feitorias da Costa d’África e
Portos do Brasil sobre a Bahia em todo o ano de 1801, Bahia 23 de janeiro de 1802”. AHU, CU, BECA, caixa
119, doc. 23.562; e “Mapa de importação que fez Portugal, Feitorias da Costa d’África e Portos do Brasil
sobre a Bahia em todo o ano de 1806, Bahia, 12 de junho de 1807”. AHU, CU, BECA, caixa 149, doc. 29.964.

A Tabela 6c mostra a participação das principais capitanias do Brasil no comércio de
exportação para Portugal, entre 1796 e 1811. No topo das exportações aparece o Rio de
Janeiro, seguido da Bahia, salvo em 1796, 1797, 1808 e 1809, quando o porto de Salvador
vendeu para Portugal mais do que o porto de São Sebastião. Cabe, porém, observar que,
nos anos de 1799, 1803, 1804, 1805, 1810 e 1811, nos quais a Bahia exportou para
Portugal menos do que o Rio de Janeiro, a diferença não foi tão significativa assim,
variando entre 9% e 20% abaixo do valor exportado pelo porto de São Sebastião. Para os
anos de 1808 e 1809, a presença da família real portuguesa na cidade de São Sebastião
parece ter contribuído para a diminuição das exportações do Rio de Janeiro para Portugal,
recuperadas nos dois anos seguintes.
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Tabela 6c: Participação das principais capitanias do Brasil no comércio de exportação para Portugal, em
réis, 1796 a 1811.
ANO
RIO DE JANEIRO
BAHIA
PERNAMBUCO
MARANHÃO
PARÁ
1796
3.702:181$721
3.960:500$060
2.250:368$333
1.055:355$510
297:429$127
1797
915:718$453
1.660:843$705
849:707$127
552:229$335
255:506$350
1798
4.717:688$282
2.863:365$114
1.689:624$352
844:545$100
381:320$280
1799
4.525:553$470
4.002:306$053
2.647:107$100
835:543$473
447:594$843
1800
4.840:455$180
2.640:773$886
2.269:786$200
1.956:043$840
628:494$650
1801
6.289:887$227
3.503:054$984
3.335:042$515
1.353:996$640
294:725$183
1802
3.643:419$554
2.619:791$581
2.294:841$800
1.378:064$307
417:127$689
1803
3.294:712$010
2.914:221$114
2.503:609$890
1.898:138$665
717:111$370
1804
3.244:545$598
2.699:631$956
2.914:349$945
1.807:497$525
512:315$554
1805
3.960:238$153
3.735:851$599
3.974:543$662
1.583:827$365
646:907$222
1806
4.670:310$810
3.284:684$868
3.817:755$582
1.527:719$040
785:928$941
1807
4.549:505$626
3.412:073$030
3.513:537$730
1.776:971$140
570:937$150
1808
57:997$640
363:158$270
1.243$200
63:251$600
61:280$260
1809
776:712$579
1.373:351$794
1.262:922$910
729:373$150
677:012$961
1810
1.240:297$543
796:360$260
769:996$100
583:055$400
338:675$791
1811
1.051:977$120
962:034$698
879:254$660
403:410$810
336:899$300
TOTAL 51.481:200$957 40.792:002$972 34.973:691$106 18.304:032$900 7.369:266$671
MÉDIA
34,2%
26,4%
22,7%
11,7%
4,2%
Os 0,8% restantes foram exportados para Portugal pela Paraíba (472:325$722 réis), Santos (400:477$858)
e Ceará (245;507$810 réis). Fonte: Arruda, O Brasil no Comércio Colonial, pp. 146 e 153. Observação: os
mapas de exportação da Bahia para Portugal do Arquivo Histórico Ultramarino apresentam os seguites
valores, em réis: 2.195:733$350 (1797), 2.688:354$070 (1798), 4.792:146$840 (1799), 3.006:991$100
(1800), 3.041:297$600 (1801), 2.766:999$200 (1803), 2.859:373$635 (1804), 3.362:587$700 (1805) e
2.860:165$300 (1806), totalizando 27.573:648$795 réis nesses nove anos de vendas para Portugal, um
pouco acima dos 27.304:733$279 réis calculados por Arruda. No mesmo período, o Rio de Janeiro somou
36.459:109$183 réis de exportações para Portugal, ou seja, em ambos os cálculos, exportou mais do que
a Bahia. Fontes: “Mapa da exportação da Bahia para Portugal em 1797, Bahia, 10 de maio de 1798”. AHU,
CU, BECA, caixa 94, doc. 18.300; “Mapa da exportação dos produtos da Capitania da Bahia para o Reino,
e outros Portos de Brasil e África no ano de 1798, Bahia, 25 de agosto de 1798”. AHU, CU, BECA, caixa 94,
doc. 18.376; “Mapa de exportação dos produtos da Capitania da Bahia para Portugal e outros portos no
ano de 1801, Bahia, 23 de janeiro de 1802”. AHU, CU, BECA, caixa 119, doc. 23.561; “Mapa de exportação
dos produtos da Capitania da Bahia para Portugal e outros portos no ano de 1803, Bahia 15 de fevereiro
de 1804”. AHU, CU, BECA, caixa 131, doc. 25.771; “Mapa de exportação dos produtos da Capitania da
Bahia para Portugal e outros portos no ano de 1804, Bahia, 15 de março de 1805”. AHU, CU, BECA, caixa
136, doc. 27.093; e “Mapa de exportação dos produtos da Capitania da Bahia para Portugal e outros
portos no ano de 1806, Bahia, 26 de fevereiro de 1807”. AHU, CU, BECA, caixa 148, doc. 29.771.

Na Tabela 6d, do comércio de importação de Portugal pelas principais capitanias do
Brasil, o Rio de Janeiro também aparece na liderança, exceto em 1798, seguido de novo
da Bahia na segunda colocação. Por outro lado, ao analisar os saldos comerciais de ambas
as capitanias com a Metrópole, a Bahia obteve um superávit de 6 bilhões 231 milhões
933 mil e 968 réis, ou seja, um saldo positivo bem maior do que o porto do Rio de Janeiro,
de 2 bilhões 870 milhões 476 mil e 608 réis no mesmo período.
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Tabela 6d: Participação das principais capitanias do Brasil no comércio de importação de Portugal, em
réis, 1796 a 1811.
ANO
RIO DE JANEIRO
BAHIA
PERNAMBUCO
MARANHÃO
PARÁ
1796
2.474:170$036
2.069:637$404
1.383:924$447
634:599$945
330:464$055
1797
3.721:268$306
2.734:082$845
1.270:271$886
461:998$441
226:447$931
1798
3.413:346$404
3.509:894$391
2.303:991$562
781:141$659
611:163$298
1799
6.574:672$263
3.818:301$438
3.368:500$776
1.371:592$453
565:109$863
1800
4.080:456$444
2.305:920$437
1.733:479$205
818:744$499
418:379$989
1801
5.331:627$428
2.985:400$240
1.377:442$410
777:840$622
194:394$695
1802
3.578:882$219
2.505:947$169
2.361:565$909
1.142:749$747
537:953$157
1803
3.493:048$169
3.041:761$931
1.779:894$503
1.186:695$369
409:695$684
1804
3.959:016$724
2.857:922$545
2.879:654$646
977:602$919
645:093$070
1805
3.150:423$183
2.340:342$720
2.613:553$907
753:619$419
625:614$527
1806
3.015:506$966
2.110:468$965
1.788:795$289
831:600$767
652:559$302
1807
2.277:419$299
1.792:214$226
2.074:406$628
527:366$870
266:989$521
1808
585:044$543
384:694$579
336:213$255
133:655$931
69:623$030
1809
1.111:948$700
850.507$824
940:562$760
330:267$710
180:001$592
1810
925:989$555
715:847$020
742:794$351
391:687$490
156:300$511
1811
917:959$110
537:125$270
834:950$720
346:286$490
153:724$230
TOTAL 48.610:724$349 34.560:069$004 27.790:002$254 11.467:450$331 6.043:423$455
MÉDIA
38,1%
27,1%
21,0$
8,7%
4,6%
Os 0,5% restantes foram importados de Portugal pela Paraíba (269:605$061 réis), Santos (169:160$281
réis) e Ceará (174:006$321 réis). Fonte: Arruda, O Brasil no Comércio Colonial, pp. 144 e 149. Observação:
as somas das importações de Portugal (incluindo as importações da Ásia) pela Bahia nos mapas do Arquivo
Histórico Ultramarino foram, em réis: 2.195:733$350 (1797), 2.064:012$430 (1798), 2.756:925$863
(1799), 1.792:263$750 (1800), 2.521:782$485 (1801), 2.618:990$260 (1803), 2.375:336$625 (1804),
2.260:056$180 (1805) e 2.366:531$565 (1806), totalizando 20.951:632$506 réis nesses nove anos de
compras de Portugal, abaixo do total de 25.704:095$512 réis calculados por Arruda. Segundo o autor, o
Rio de Janeiro importou de Portugal, nesses mesmos nove anos, 36.739:365$887 réis, ou seja, bem mais
do que a Bahia, porém acumulando um déficit de 280:256$704 réis, enquanto a Bahia teria acumulado
um superávit entre 1.600:637$767 réis e 6.662:016$289 réis. Fontes: “Importações sobre a cidade da
Bahia fornecida pela Capital, Corte de Lisboa, e pela Cidade do Porto, Bahia, 10 de maio de 1798”. AHU,
CU, BECA, caixa 94, doc. 18.299; “Mapa da importação dos produtos e manufaturas do Reino e de outros
Portos do Brasil e África na Capitania da Bahia no ano de 1798, Bahia, 25 de agosto de 1798”. AHU, CU,
BECA, caixa 94, doc. 18.378; “Mapa de importação que fez Portugal, Feitorias da Costa d’África e Portos
do Brasil sobre a Bahia em todo o ano de 1801, Bahia, 23 de janeiro de 1802”. AHU, CU, BECA, caixa 119,
doc. 23.562; “Mapa de importação que fez Portugal, Feitorias da Costa d’África e Portos do Brasil sobre a
Bahia em todo o ano de 1804, Bahia, 15 de março de 1805”. AHU, CU, BECA, caixa 136, doc. 27.094; e
“Mapa de importação que fez Portugal, Feitorias da Costa d’África e Portos do Brasil sobre a Bahia em
todo o ano de 1806, Bahia, 12 de junho de 1807”. AHU, CU, BECA, caixa 149, doc. 29.964.

Quanto aos saldos das balanças comerciais das duas principais capitanias da América
Portuguesa com o Reino e seu ultramar, o Rio de Janeiro aparece deficitário em todos os
anos, de 1796 a 1807, segundo os cálculos adotados por Fragoso, os quais não incluem a
importação de escravos da África, ora dominada pelo Rio de Janeiro em Angola. O autor
calculou as exportações da capitania fluminense para o Reino e ultramar em 32 bilhões
726 milhões 960 mil e 555 réis e as importações do Reino e ultramar em 43 bilhões 904
milhões 899 mil e 356 réis, resultando num déficit de 11 bilhões 117 milhões 938 mil e
801 réis nos doze anos que antecederam a chegada da família real portuguesa em São
Sebastião. Pela média anual, o Rio do Janeiro teria exportado 2 bilhões 727 milhões 246
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mil e 713 réis, e importado 3 bilhões 658 milhões 741 mil e 613 réis por ano, acumulando
um saldo médio anual negativo de 931 milhões 494 mil e 900 réis. Também advertiu que,
“caso incluísse o tráfico atlântico de cativos, aquele déficit geral chegaria a níveis
estratosféricos”. Por outro lado, notou que, caso fossem incluídas as remessas “de metais
e dinheiro amoedado”, as exportações locais subiriam de 32 bilhões 726 milhões 960 mil
e 555 réis para 48 bilhões 354 milhões 216 mil e 64 réis e, “por conseguinte, a balança
comercial passa de deficitária a superavitária em 4.449:316$708”. Essas remessas eram
realizadas por fazendeiros e produtores de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul
que, “apesar de não venderem mercadorias para os portos europeus, produziam riquezas
e com elas compravam fazendas europeias, da Índia, escravos africanos etc.”123
Da mesma forma, Marcílio Marques Moreira ressalta a relevância das reexportações
para o equilíbrio das contas externas da capitania no período. De acordo com o autor,
Entre 1796 e 1811, a tendência geral (com exceção de 1806 e 1807)
foi de consideráveis déficits para o Rio de Janeiro, que em alguns
anos atingiram cifras exorbitantes. Parcela substâncial dos déficits
registrados, entretanto, deriva do não cômputo das exportações de
ouro e prata do Rio para o Reino. E a parcela restante era mais do
que compensada pelas reexportações do Rio para outros mercados
da colônia, especialmente para os portos de Santos e Rio Grande do
Sul, além das direcionadas para troca por escravos em Angola e
Benguela.124
Ao contrário do Rio de Janeiro, de acordo com os mapas gerais do Arquivo Histórico
Ultramarino, o comércio externo da Bahia com o Reino e seu ultramar não era deficitário,
mesmo incluindo a importação de escravos da África. A Tabela 6e mostra os saldos da
balança comercial externa da Bahia de 1797 a 1806, sem contar o ano de 1802, resultando
em um superávit de 3 bilhões 228 milhões 813 mil e 5 réis no período. Salvo em 1798 e
1803, quando foram registrados saldos negativos, a Bahia acumulou saldos positivos em
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João Fragoso, “A noção de economia colonial tardia no Rio de Janeiro e as conexões econômicas do
Império português”, em Fragoso, Bicalho e Gouvêa (orgs.), O Antigo Regime nos trópicos, pp. 335-336. O
autor esclarece que a metodologia adotada por ele nestes cálculos da balança comercial de 1796-1807 foi
a proposta por Valentim Alexandre, Os sentidos do Império. Questão nacional e questão colonial na crise
do Antigo Regime português, Lisboa, Afrontamento, 1993, pp. 44-75.
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Marcílio Marques Moreira, “Teoria e realidade econômica na época de D. João VI”, em Tania Maria
Ferreira, Gilda Santos, Ida Alves, Madalena Vaz Pinto e Sheila Hue (orgs.), D. João VI e o oitocentismo, Rio
de Janeiro, Contra Capa/FAPERJ, 2011, p. 35.
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1797, 1799, 1800, 1801, 1804, 1805 e 1806. De modo geral, a capitania baiana exportava
para o Reino (ver Tabela 5d), Costa da Mina (tabaco, açúcar e aguardente de mel), Angola
e Benguela (aguardente, açúcar e outras mercadorias), Rio Grande de São Pedro do Sul
(sal, moeda corrente ou “precioso” e outros gêneros do Brasil e da Europa), Ilha da
Madeira (açúcar, meios de sola, madeira, aguardente e outras mercadorias), São Tomé
(tabaco e outros gêneros do Brasil) e Goa (tabaco), além de outros portos ditos “da
América” e “de Barra adentro” de “difícil calculação”. E importava de “Portugal” – uma
categoria que reunia mercadorias “próprias de Portugal”(azeite, vinagre, vinho, farinha,
presunto, panos de linho, linha, chapeús finos e grossos, estopa, louça ordinária, ferragens
e outros), “das fábricas privilegiadas”(baetões, chitas, meias de seda e algodão, sal, seda,
bretanhas da França e Hamburgo, pólvora, vidros, cabos, cartas de jogar e outros), “gerais
da Europa”(arcos de ferro, breu, cobre, chumbo, casimiras, cambraias, tafetá, sarja, fitas,
manteiga, bacalhau, queijo e outros) e “da Ásia” (ver Tabela 6a), assim como da Madeira
(vinho, aguardente e “outras drogas”), da Costa da Mina (escravos, ouro e panos), de
Angola e Benguela (escravos e cera bruta), de São Tomé (ouro, sabão, canela e azeite de
palma) e do Rio Grande do Sul (carne seca e salgada, sebo, queijos e farinha de trigo).
Tabela 6e: Saldos da balança comercial externa da Bahia, incluindo a importação de escravos africanos,
conforme os mapas do comércio externo da Capitania do Arquivo Histórico Ultramarino, 1797 a 1806.
FONTES ANOS
EXPORTAÇÕES DA BAHIA
IMPORTAÇÕES PELA BAHIA
SALDOS
PARA O REINO E ULTRAMAR
DO REINO E ULTRAMAR
(1)
1797
3.003:862$830
2.880:366$060
+ 123:496$770
(2)
1798
3.114:457$360
3.170:741$059
- 56:283$699
(3)
1799
5.315:484$430
3.616:429$715
+ 1.699:054$715
(4)
1800
3.514:304$770
2.845:249$750
+ 669:055$020
(5)
1801
3.423:086$200
3.391:390$485
+ 31:695$715
(6)
1803
3.384:250$625
3.582:596$260
- 198:345$635
(7)
1804
3.481:693$595
3.353:620$425
+ 128:073$170
(8)
1805
3.942:873$005
3.157:457$780
+ 785:415$225
(9)
1806
3.647:850$189
3.601:198$365
+ 46:651$824
TOTAL
32.827:862$904
29.599:049$899
+ 3.228:813$005
Fontes: (1) “Resumo de importação e exportação da Bahia em 1797, Bahia, 10 de maio de 1798”. AHU,
CU, BECA, caixa 94, doc. 18.298; (2) “Mapa da exportação dos produtos da Capitania da Bahia para o
Reino, e outros Portos do Brasil e África no ano de 1798” e “Mapa da importação dos produtos e
manufaturas do Reino e de outros Portos do Brasil e África na Capitania da Bahia no ano de 1798, Bahia,
25 de agosto de 1798”. AHU, CU, BECA, caixa 94, docs. 18.376 e 18.378; (3), (4) e (5) “Mapa de exportação
dos produtos da Capitania da Bahia para Portugal e outros portos no ano de 1801” e “Mapa de importação
que fez Portugal, Feitorias da Costa d’África e Portos do Brasil sobre a Bahia em todo o ano de 1801, Bahia,
23 de janeiro de 1802”. AHU, CU, BECA, caixa 119, docs. 23.561 e 23.562; (6) “Mapa de importação que
fez Portugal, Feitorias da Costa da África e Portos do Brasil sobre a Bahia em todo o ano de 1803” e “Mapa
da exportação dos produtos da Capitania da Bahia para Portugal e outros Portos em 1803, Bahia, 15 de
fevereiro de 1804”. AHU, CU, BECA, caixa 131, docs. 25.770 e 25.771; (7) “Mapa de exportação dos
produtos da Capitania da Bahia para Portugal e outros Portos em 1804” e “Mapa de importação que fez
Portugal, Feitorias da Costa da África e portos do Brasil sobre a Bahia em todo o ano de 1804, Bahia, 15
de março de 1805”. AHU, CU, BECA, caixa 136, docs. 27.093 e 27.094; (8) e (9) “Mapa de exportação dos
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produtos da Capitania da Bahia para Portugal e outros Portos em 1806” e “Mapa geral da importação,
pelo porto da Bahia, das mercadorias procedentes de Portugal, das Feitorias da Costa da África e de
diversos portos do Brasil, durante o ano de 1806, Bahia, 26 de fevereiro de 1807”. AHU, CU, BECA, caixa
148, docs. 29.771 e 29.773.

Deficitário ou não, a depender do método de cálculo adotado, entre 1796 e 1811, o
Rio de Janeiro liderava, de modo geral, o comércio externo das capitanias do Brasil e,
provavelmente, o de reexportação de mercadorias europeias, panos da Índia e, também,
de escravos angolanos, como será visto posteriormente. Mesmo assim, o próprio Fragoso
lembra que o Rio de Janeiro oitocentista não era a única praça da América Portuguesa a
“servir de ponto de encontro de diferentes rotas do Império e, simultaneamente, ser
redistribuidora para os mercados regionais da mesma conquista”, uma vez que a praça da
Bahia, “desde o século XVII, estava ligada à Carreira da Índia e ao comércio atlântico de
escravos”. Por fim, resume:
Talvez os negócios baianos de importação e redistribuição não
tenham tido a mesma monta dos negócios cariocas. Afinal, desde
meados do século XVIII, ou mesmo antes, o Rio tinha uma
alfândega mais volumosa, era o principal abastecedor das Minas
Gerais e, desde 1750, já consistia no maior comprador de africanos
da colônia. Porém, esse tipo de comparação é o menos importante.
Importa sim constatar que aquele cruzamento entre as rotas do
ultramar – e mesmo do reino – com circuitos internos americanos
tem uma história que coincide e multiplica com a própria história
colonial e do Império luso.125
Quanto às importações de escravos, a Tabela 7a apresenta as estimativas de africanos
desembarcados no Sudeste do Brasil por porto de origem na África, entre 1796 e 1811,
totalizando 221.373 escravos, mais do que na Bahia e em Pernambuco no mesmo período.
O porto do Rio de Janeiro ainda ocupava o primeiro lugar na importação da África CentroOcidental, de onde desembarcaram 202.356 africanos ou 91,41% do total recebido. Dada
a quantidade expressiva de africanos importados principalmente de Angola, a capitania
fluminense também deveria ser, de fato, a maior reexportadora de escravos angolanos da
época. Por outro lado, o Rio de Janeiro ocupava a terceira posição na importação do Golfo
do Benim, de onde desembarcaram 1.742 africanos ou 0,79% do total recebido.

125

Fragoso, “A noção de economia colonial”, em Fragoso, Bicalho e Gouvêa (orgs.), op. cit., p. 337.

79

Tabela 7a: Estimativas de escravos desembarcados no Sudeste por porto de origem na África, 1796-1811.

ANOS

Senegâmbia e
Atlântico offshore

Golfo do
Benim

Golfo de
Biafra

África CentroOcidental e
Santa Helena

Sudeste da
África e Ilhas
do Oceano
Índico

TOTAIS

1796

0

0

0

12.700

0

12.700

1797

0

257

0

12.712

649

13.618

1798

0

0

0

7.117

487

7.604

1799

0

0

0

10.283

324

10.607

1800

0

0

0

11.387

0

11.387

1801

0

0

0

11.566

0

11.566

1802

0

361

0

15.303

1.633

17.297

1803

0

0

0

11.103

440

11.543

1804

0

0

0

11.856

0

11.856

1805

0

0

0

11.746

1.533

13.279

1806

0

0

517

7.267

2.064

9.848

1807

0

0

0

11.509

1.033

12.542

1808

0

0

0

9.953

2.018

11.971

1809

0

0

440

15.298

1.248

16.986

1810

0

605

1.283

21.671

415

23.974

1811

374

519

1.521

20.885

1.296

24.595

TOTAIS

374

1.742

3.761

202.356

13.140

221.373

Fonte: Tabela reproduzida do The Trans-Atlantic Slave Trade Database-Voyages, doravante TSTD, 2017.
Disponível em www.slavevoyages.org. Último acesso em 10/07/2017.

A Tabela 7b resume as estimativas de africanos desembarcados na Bahia por porto
de origem na África, entre 1796 e 1811. Os dados indicam que a capitania baiana ocupava
três posições distintas no comércio de importação de escravos no período: o primeiro
lugar no Golfo do Benim, de onde desembarcaram 106.229 africanos ou 68,15 % do total
recebido; o segundo lugar no geral, com 155.882 escravos provenientes de vários portos
da África, abaixo do Rio de Janeiro; e a terceira posição na África Centro-Ocidental, com
32.216 escravos ou 20,67% do total desembarcado na capitania, menos do que o Rio de
Janeiro e Pernambuco.
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Tabela 7b: Estimativas de escravos desembarcados na Bahia por porto de origem na África, 1796-1811.
Costa
do
Ouro

Golfo do
Benim

Golfo de
Biafra

África CentroOcidental e Santa
Helena

Sudeste da
África e Ilhas do
Oceano Índico

TOTAIS

1796

0

5.056

265

3.245

0

8.566

1797

0

6.303

167

2.110

0

8.580

1798

0

6.934

247

2.103

0

9.284

1799

0

7.852

115

1.600

0

9.567

1800

0

7.833

0

1.317

0

9.150

1801

0

6.299

1.494

1.845

0

9.638

1802

0

2.070

526

3.031

0

5.627

1803

0

6.640

173

2.945

0

9.758

1804

0

6.978

744

3.443

0

11.165

1805

0

6.096

1.265

3.008

0

10.369

1806

0

6.986

1.642

3.917

372

12.917

1807

0

6.728

1.914

2.639

0

11.281

1808

326

5.699

845

0

0

6.870

1809

189

7.991

508

66

0

8.754

1810

0

10.415

4.546

594

0

15.555

1811

158

6.349

1.941

353

0

8.801

TOTAIS

673

106.229

16.392

32.216

372

155.882

ANOS

Fonte: Tabela reproduzida do TSTD, 2017. Disponível em www.slavevoyages.org. Último acesso em
10/07/2017.

A Tabela 7c mostra as estimativas de africanos desembarcados em Pernambuco,
entre 1796 e 1811. No geral, a capitania pernambucana teria recebido 76.592 escravos,
menos do que o Rio de Janeiro e a Bahia no mesmo período. Por outro lado, Pernambuco
surge como segunda capitania importadora de escravos da África Centro-Ocidental, de
onde desembarcaram 61.160 africanos ou 79,85 % do total recebido, e também do Golfo
do Benim, de onde desembarcaram 2.442 africanos ou 3,19% do total recebido.
Em suma, da mesma forma que os números atestam que o comércio externo do Rio
de Janeiro superou o da Bahia de 1796 em diante, também indicam que a participação da
Bahia no quadro econômico de Portugal continuava expressiva até o início do século XIX.
Além de liderar as importações da Ásia e o tráfico de escravos com o Golfo do Benim, o
porto de Salvador superou a participação total de Pernambuco, do Maranhão, do Pará e
de todas as outras capitanias do Estado do Brasil, excetuando apenas a do Rio de Janeiro.
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Ocupando uma posição estratégica dentro do sistema comercial do Império Português no
Oceano Atlântico, a Bahia de Todos os Santos não deve ser subestimada, nem depois de
1763, tampouco pelo Rio de Janeiro. Ao analisar a dimensão comercial da Bahia no
Império Ultramarino Português, Russell-Wood lembra ainda que, além de principal porto
do Brasil “do século XVI até o século XVIII”, a Bahia “foi também um centro para a
construção de caravelas, bergantins e mesmo galeões e naus”. Já sobre a importância da
Cidade do Salvador e seu porto dentro do sistema comercial imperial, concluiu: “A Bahia
de Todos os Santos era um ponto de congregação de embarcações da carreira da Índia, e
das carreiras africanas e europeias, e um ponto central para o comércio de cabotagem”.126
Tabela 7c: Estimativas de escravos desembarcados em Pernambuco por porto de origem na África, 17961811.

ANOS

Senegambia and
off-shore
Atlantic

Costa
do
Ouro

Golfo
do
Benim

Golfo
de
Biafra

África CentroOcidental e
Santa Helena

Sudeste da
África e Ilhas
do Oceano
Índico

TOTAIS

1796

0

0

0

0

2.169

0

2.169

1797

0

0

0

0

5.496

0

5.496

1798

0

0

0

0

5.902

0

5.902

1799

0

0

0

0

3.249

0

3.249

1800

153

0

0

0

2.379

0

2.532

1801

0

0

0

335

5.039

0

5.374

1802

0

0

0

0

5.886

0

5.886

1803

0

0

0

988

3.214

336

4.538

1804

0

0

0

183

4.552

0

4.735

1805

0

0

0

202

3.230

0

3.432

1806

0

0

0

496

4.294

0

4.790

1807

0

0

0

373

5.498

0

5.871

1808

0

0

0

1.495

2.649

0

4.144

1809

0

0

261

892

2.428

0

3.581

1810

978

1.309

2.181

3.351

2.558

1.141

11.518

1811

460

0

0

298

2.617

0

3.375

TOTAIS

1.591

1.309

2.442

8.613

61.160

1.477

76.592

Fonte: Tabela reproduzida do TSTD, 2017. Disponível em www.slavevoyages.org. Último acesso em
10/07/2017.

126

A. J. R. Russell-Wood, “A projeção da Bahia no Império Ultramarino Português”, Anais do IV Congresso
de História da Bahia [Salvador 450 anos], Volume I, Salvador, IGHB - FGM, 2001, pp. 99 e 111.
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1.4. A Índia e o Brasil no quadro econômico do universo colonial português
Desde o começo do reinado de D. João II, a Coroa portuguesa já vislumbrava o
potencial econômico das especiarias orientais nos mercados europeus. Se, por um lado, a
motivação financeira levou o Portugal quinhentista a priorizar a conquista comercial do
Índico via Cabo da Boa Esperança; por outro lado, a abertura simultânea de outra frente
de expansão na margem ocidental do Oceano Atlântico logo se mostrou economicamente
inviável e desinteressante.
O que mais chamou a atenção dos homens da armada de Cabral em Vera Cruz foram
os índios. Nenhum dos três relatos de testemunhas presenciais da descoberta do Brasil
traz qualquer referência ao pau-de-tinta local. Os produtos da terra mais comentados
foram o inhame, as palmas e os papagaios, além da abundância de água e de árvores.127
Na carta enviada do Brasil para D. Manuel em Lisboa, Pero Vaz de Caminha dizia não
saber ainda se havia ouro, prata ou qualquer outra coisa de metal ou ferro na nova terra
descoberta a oeste do Atlântico Sul. E concluía que o melhor fruto que poderia ser tirado
dela parecia ser a salvação religiosa dos nativos.128
A primeira reação do rei de Portugal ao achado de Cabral na América estava
associada ao Oriente. Visto a princípio como uma terra “mui conveniente e necessária à
navegação da Índia, porque ali [o capitão] corrigiu suas naus e tomou água”, o Brasil não
despertou o mesmo entusiasmo demonstrado pelo monarca lusitano dois anos antes,
quando comunicou a descoberta marítima da região indiana do Malabar aos soberanos de
Castela. Na carta enviada aos Reis Católicos em 1501, D. Manuel faz uma longa narrativa
dos fatos ocorridos no Oriente durante a viagem da segunda armada da Índia e dedica
apenas um pequeno parágrafo ao achamento de Vera Cruz, no qual diz que Pedro Álvares
Cabral “chegou a uma terra que novamente descobriu a que pôs nome Santa Cruz”; e que
o capitão-mor “me enviou um navio a notificar-me como a achara, e seguiu seu caminho
pela via do Cabo da Boa Esperança”.129

127

Os depoimentos aos quais me refiro são: a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta do bacharel Mestre
João e a relação do “piloto anônimo”. As duas cartas foram escritas em Vera Cruz com data de 01 de maio
de 1500 e enviadas ao Reino para D. Manuel. Já a relação narra a viagem de Cabral e foi traduzida para o
dialeto veneziano pelo diplomata de Veneza em Lisboa, Giovanni Matteo Crético; daí ser considerada uma
aquisição da espionagem veneziana em Portugal, diante do êxito marítimo e da ameaça comercial lusa ao
domínio de Veneza sobre o mercado de especiarias na Europa. Ver Dias, op. cit., Volume II, pp. 86-117.
128
“Carta de Pero Vaz de Caminha”. Transcrita em Magalhães e Miranda (eds.), op. cit., p. 120.
129
“Traslado da carta que El-Rei nosso senhor escreveu a El-Rei e à Rainha de Castela seus padres da nova
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A prioridade dada pela Coroa ao Oriente foi motivada pela enorme diferença entre
os rendimentos gerados pelas especiarias, pedrarias e outros produtos do denominado
“Estado da Índia”, e as rendas provenientes dos demais territórios ultramarinos. Fundado
em 27 de fevereiro de 1505, quando D. Manuel nomeou D. Francisco de Almeida o seu
vice-rei “nas partes da Índia”, o referido Estado não correspondia ao país hoje chamado
Índia. Constituído nos séculos XVI e XVII (ver Figura 9) pelo conjunto de fortalezas e
povoações espalhadas pelas margens do Índico e do Pacífico, entre Sofala (ÁFrica) e
Macau (China), a Índia Portuguesa formava uma rede de interesses políticos, econômicos
e militares, dentro da qual Portugal exercia uma autoridade variável e limitada, em
territórios com áreas reduzidas e, as vezes, afastados por grandes distâncias oceânicas.130
Até meados do século XVII, o mercado do Índico superava o comércio do pau-brasil
e, posteriormente, o do açúcar do Brasil, assim como os negócios dos arquipélagos do
Atlântico e da África Ocidental, incluindo a comercialização de seres humanos, por meio
do tráfico de escravos. Em 1506, o Estado da Índia respondia por 26,97% das receitas de
Portugal e o Brasil com 1% do total. Em 1588, os percentuais do Brasil (1,19%) e da Índia
(26,04%) sofreram uma pequena variação, apesar do aumento dos dois montantes em
números absolutos. Em 1607 (21,26%) e em 1619 (23,65%), o Estado da Índia continuava
a segunda maior receita de Portugal, atrás apenas do próprio Reino, enquanto a posição
do Brasil sofreu uma mudança significativa, passando a ocupar a terceira posição em 1607
(3,8%) e em 1619 (3,12%). Mesmo assim, o seu retorno econômico estava muito distante
do peso do Índico na economia imperial (ver Tabelas 8a e 8b).

da Índia. Lisboa, 28 de agosto de 1501”. Dias (dir.), op. cit., Volume II, p. 165. Sobre este parágrafo, cabe
fazer três observações: (1): como novamente significava pela primeira vez, os defensores da descoberta
casual do Brasil interpretam o “que novamente descobriu” como um indício de que Portugal só teve
certeza absoluta da existência daquela terra em 1500. E lembram que Cabral partiu de Lisboa com o
objetivo de chegar a Calicute e não para descobrir novas terras a oeste do Atlântico. Magalhães e Miranda
(eds.), op. cit., pp. 13-14. (2): o nome dado ao local por Cabral foi o de Terra da Vera Cruz, sem saber se
era ilha ou terra firme. Rebatizado por D. Manuel de Terra de Santa Cruz, ainda foi chamado de Terra dos
Papagaios, antes de ficar definitivamente conhecido pelo nome de Brasil. Caminha registrou duas vezes
Vera Cruz na sua carta: em 22 de abril de 1500 - “ao qual monte alto o capitão pôs nome o Monte Pascoal
e à terra a Terra da Vera Cruz”; e no final - “Beijo as mãos de Vossa Alteza deste Porto Seguro da vossa
ilha da Vera Cruz hoje sexta-feira primeiro dia de Maio de 1500”. Na carta de Mestre João, o mesmo nome
também aparece no fim – “Feita em Vera Cruz a primeiro de Maio de 500”. “Carta de Pero Vaz de
Caminha”. ANTT, Gavetas, Gaveta 8, maço 2, nº 8; e “Carta de Mestre João a D. Manuel”. ANTT, Corpo
Cronológico, Parte II, maço 2, nº 2. Ver, também, Laura de Mello e Souza, “O nome do Brasil”, Revista de
História, USP, nº 145, 2001, pp. 61-86. (3): ainda há divergência sobre quem comandou o navio de
mantimentos que levou a notícia do achamento de Vera Cruz ao rei de Portugal: se Gaspar de Lemos,
como sugerem Castanheda, Barros e Góis; ou se André Gonçalves, como diz Correia. Dias, “A semana de
Vera Cruz”, em Dias (dir.), op. cit., Volume II, pp. 147-154.
130
José Garcia, Cidades e Fortalezas do Estado da Índia: Séculos XVI e XVII, Lisboa, QuidNovi, 2009, p. 05.
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Figura 9: O Estado da Índia e o rico comércio português de especiarias, ouro, prata, estanho, seda, têxteis,
cavalos, escravos e outros produtos de luxo no Oceano Índico, na primeira metade do século XVI.

Oliveira Marques e Dias, Atlas Histórico de Portugal e do Ultramar Português, p. 217.
Tabela 8a: Evolução das receitas de Portugal no século XVI, em réis, 1506 e 1588.
LOCAL
1506
%
1588
%
Reino
78:800$000*
39,36
677:283$174
61,03
Estado da Índia
54:000$000
26,97
288:942$300
26,04
Mina
48:000$000
23,98
40:000$000
3,60
Ilha da Madeira
10:800$000
5,39
24:240$000
2,18
Cabo Verde e Guiné
5:600$000
2,8
16:400$000
1,48
Brasil
2:000$000
1,0
13:200$000
1,19
Açores
1:000$000
0,5
30:000$000
2,7
São Tomé
7:780$000
0,7
Angola
11:000$000
0,99
Norte da África
1:000$000
0,09
TOTAL
200:200$000
100
1.109:845$474
100
* Leia-se: 78 contos e 800 mil réis ou 78 milhões e 800 mil réis (Um conto de réis = um milhão de réis).
Tabela 8b: Evolução das receitas de Portugal no século XVII, em réis, 1607 e 1619.
LOCAL
1607
%
1619
Reino
1.096:553$502
65,57
1.125:498$291
Estado da Índia
355:560$600
21,26
412:500$000
Brasil
63:000$000
3,8
54:400$000
Açores
40:000$000
2,4
30:000$000
Mina
34:342$480
2,0
40:000$000
Cabo Verde e Guiné
27:000$000
1,6
14:000$000
Ilha da Madeira
21:400$000
1,28
26:621$000
Angola
21:000$000
1,25
26:000$000
São Tomé
9:500$000
0,6
14:000$000
Norte da África
3:913$448
0,24
1:200$000
TOTAL
1.672:270$030
100
1.744:219$291
Fonte: Bethencourt e Chaudhuri (dir.), História da Expansão Portuguesa, Volume I, p. 400.

%
64,53
23,65
3,12
1,7
2,3
0,8
1,53
1,5
0,8
0,07
100
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A evolução das receitas de Portugal indica ainda que a mudança de status econômico
do Brasil, durante o longo período de expansão marítima lusitana, não ocorreu somente
em relação ao Estado da Índia. Do domínio exercido nas últimas décadas do século XV,
a Mina ainda contribuía com 23,98% das receitas lusas em 1506, mas o seu desempenho
já era inferior ao da Índia (26,97%). A partir de então, o ouro africano foi perdendo cada
vez mais espaço, chegando a contribuir com apenas 2,3% do total arrecadado em 1619,
menos do que a Índia (23,65%) e o Brasil (3,12%). Com o declínio do comércio na Costa
do Ouro e a perda do Castelo de São Jorge da Mina (1637), as trocas comerciais do Reino
com o Golfo da Guiné mudariam de foco. Se antes os lusos trocavam barras de ferro por
escravos no Congo e, depois, faziam a permuta de escravos por ouro no Castelo, no século
XVIII, após a descoberta de minas no Brasil, os portugueses passaram a buscar escravos
na costa do Daomé, em troca do ouro brasileiro.131
Figura 10: Exploração do Golfo da Guiné na África Ocidental, entre 1460 e 1475. A chamada “Costa da
Mina” ficava situada, na verdade, a leste do Castelo de São Jorge da Mina, ao longo da costa do Daomé.

Oliveira Marques e Dias, Atlas Histórico de Portugal e do Ultramar Português, p. 197.

131

Pierre Verger, Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos:
dos séculos XVII a XIX, pp. 09-12. O autor esclarece que os escravos conhecidos como “minas” no Brasil
não vieram da Costa do Ouro e sim dos portos daomeanos de Grande Popo, Uidá, Jaquim e Apá, a leste
do Castelo da Mina. E completa: “Esta costa era conhecida sob o nome de “Costa da Mina” ou “Costa a
leste da Mina”, (...) em razão de sua dependência para com o castelo de São Jorge da Mina”.
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Outra alternância influenciada pela necessidade de mão-de-obra nos engenhos do
Brasil ocorreu, por exemplo, entre a Guiné-Bissau e Angola. Enquanto a maioria dos
escravos trazidos da África para trabalhar nos engenhos do Nordeste vieram da
Senegâmbia, Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe na segunda metade do século XVI,
o comério de escravos com Angola passou a dominar no século XVII. Essas oscilações
do tráfico não só alteravam a importância dos portos do Brasil na economia do Império
lusitano, como repercutiam no fluxo de escravos introduzidos em cada região da América
Portuguesa.132
Em relação aos arquipélagos do Atlântico, o avanço da produção de açúcar no Brasil
desbancou a Madeira no século XVII. Descobertas em 1419, as terras madeirenses foram
disputadas por produtores de cereais e plantadores de cana. A ilha já exportava um grande
volume excedente de cereais para o Reino, quando a produção açucareira utilizando mão
de-obra escrava das Canárias e da África ocidental prosperou, iniciando a transição da
produção de trigo para a de açúcar.133 Em 1506, a Madeira respondia por 5,39% da receita
de Portugal, contra 1% do Brasil, cuja principal riqueza era o pau-de-tinta. Mas, entre
1581 e 1586, uma arroba de açúcar branco custava 1.800 réis em Funchal, 1.650 réis em
Machico e 800 réis no Brasil. A disparidade entre o preço do açúcar branco nos dois lados
do Atlântico levou ao declínio da produção e ao desaparecimento de escravos negros na
ilha, atestando a forte ligação entre açúcar e escravidão africana. Em 1607, a renda do
Brasil subiu para 3,8% e, a da Madeira caiu para 1,28% com base no cultivo da vinha.134
Em suma, o processo de expansão portuguesa no mundo moderno foi marcado pela
alternância de importância de seus territórios ultramarinos, assim como do próprio Reino,
nas diferentes configurações assumidas pelo Império, do século XV ao XIX. Enquanto
algumas conquistas foram descartadas em termos econômicos, a exemplo do Norte da
África do final do século XVI em diante, outras possessões ultramarinas aumentaram ou
diminuíram de importância ao longo do tempo, como o Estado do Brasil e o Estado da
Índia, respectivamente, a partir de 1650. Vale ressaltar que essa alternância também pode
ser verificada no interior da América Portuguesa, a exemplo do declínio da Capitania de
São Vicente e da ascensão do Rio de Janeiro na região Sudeste do Brasil seiscentista.
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Russell-Wood, Escravos e libertos no Brasil Colonial, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2005, p. 53.
Ver Godinho, “O Açúcar nos Arquipélagos Atlânticos” em Godinho, op. cit., Volume II, pp. 425-450.
134
Frédéric Mauro, Portugal, o Brasil e o Atlântico, Volume I, Lisboa, Editorial Estampa, 1997, pp. 243-251.
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Figura 11: A economia da Madeira em finais do século XVI, mostrando a Capitania do Funchal, a Capitania
do Machico, os engenhos de açúcar em c. 1590 e a substituição da cana pelo cultivo da vinha na ilha.

Oliveira Marques e Dias, Atlas Histórico de Portugal e do Ultramar Português, p. 273.

Considerando que o aspecto crucial do foco espacial da Coroa era a relação custobenefício, a despesa também era observada na balança econômica imperial. O
investimento para manter uma estrutura ultramarina tinha relação direta com os interesses
comerciais envolvidos e as condições preexistentes. E estas, por sua vez, orientavam os
padrões de exploração a serem adotados. Como bem lembrou Rodrigo Bentes Monteiro,
Num império marcado pela dispersão territorial, o esquema
tradicional de se organizar o poder mediante uma rede de
funcionários com competências bem estabelecidas era incompatível
com a grandeza dos espaços a serem dominados, bem como com a
variedade de situações a serem enfrentadas. Dessa forma o império
português não se estruturou sobre um modelo único de
administração, fazendo conviver instituições de origem variada em
territórios múltiplos, de acordo com as intenções e oportunidades de
ocupação.135
Os únicos lugares encontrados desabitados pelos navegadores portugueses foram os
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Rodrigo Bentes Monteiro, O Rei no Espelho: a Monarquia Portuguesa e a Colonização da América:
1640-1720, São Paulo, Hucitec; Fapesp, 2002, p. 204.
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arquipélagos do Atlântico: Porto Santo e Madeira (1419), Açores (1427), Cabo Verde
(1456 e 1460) e São Tomé e Príncipe (1471-1472). E somente neles a vontade régia pôde
se impor de imediato e livremente, sem qualquer tipo de resistência.136 Na África, os lusos
encontraram impérios, cidades-estados e outras entidades políticas lideradas por reis,
sultões e “homens importantes”. A partir de 1415, os enviados do Reino estabeleceram
contato com diversas sociedades e religiões. O litoral ocidental e a parte central da África
tinham um conhecimento avançado de criação de animais, agricultura e metalurgia; já a
costa oriental dispunha de uma extensa rede comercial, que alcançava o Mar Vermelho,
o Golfo Pérsico e a costa ocidental da Índia. Na Ásia, os emissários reais encontraram
sociedades marcadas por profundas divisões étnicas e práticas religiosas estabelecidas,
além de grandes impérios e líderes poderosos, a exemplo do Samorim. De 1498 em diante,
os portugueses tiveram de conviver com modos de governar complexos, alta capacidade
tecnológica e sistemas integrados de comércio, tanto por terra quanto por mar. Enquanto,
na América de 1500, encontraram índios vivendo em um estágio de vida considerado
“incivilizado” pelos habitantes do Reino.137
Desde o retorno de Vasco da Gama da Índia, a Corte lusitana estava ciente de que a
conquista do mercado asiático de especiarias exigiria um esforço prolongado no tempo.
Inicialmente, os portugueses precisariam conhecer melhor os costumes da Ásia; e depois
saber onde, como e o que negociar em cada praça do Oriente. Deveriam acabar com o
domínio dos mercadores mouros no Oceano Índico e dos intermediários de Veneza no
Mar Mediterrâneo. O alargamento das trocas comerciais entre Lisboa e o Índico, por meio
da Rota do Cabo da Boa Esperança, também ampliaria a quantidade e dispersão dos locais
a serem alcançados no além-mar. Por sua vez, essa ampliação implicaria em um aumento
considerável das atividades comerciais, militares e missionárias, assim como das relações
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A Madeira e Porto Santo foram ocupadas permanentemente com o envio de duas expedições chefiadas
por João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrelo (1419-1420). Segundo Oliveira
Marques, essa ocupação marcou, de fato, o início da expansão portuguesa no mundo moderno. Já o mapa
catalão de Gabriel de Valesqua registra a provável data e o nome do possível descobridor dos Açores:
“Diogo de Silves, piloto do rei de Portugal, no ano de 1427”; e o arquipélago de Cabo Verde foi descoberto
por Antônio da Noli e Diogo Gomes (1456 e 1460). O intervalo de tempo entre as descobertas no Atlântico
se deve à interrupção das viagens de exploração marítima, em 1457 e 1458, por causa dos preparativos
para a conquista de Alcácer Ceguer aos mouros, em Marrocos. Já as ilhas de São Tomé e Príncipe foram
descobertas por João de Santarém e Pedro Escobar (1471-1472); nesta ocasião, os portugueses entraram
no Golfo da Guiné, que julgaram ser, por algum tempo, o fim da África. A. H. de Oliveira Marques, História
de Portugal Volume I, pp. 244-249; e António S. Rodrigues (coord.), História de Portugal em Datas, Lisboa,
Temas e Debates, 1997, pp. 70-73.
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Curto (dir.), op. cit., p. 176.
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diplomáticas a serem firmadas por Portugal. Dadas as distâncias entre os territórios do
Estado da Índia quinhentista, haveria ainda a necessidade de interligar as partes separadas
por mares e oceanos, exigindo um fluxo bem maior de navios no outro lado do mundo.
Paralelamente, no campo religioso, os portugueses precisariam contornar a antiga
inimizade existente entre os seguidores do Islã e os adeptos do Cristianismo, vinda desde
a época da Reconquista cristã da Península Ibérica, então ocupada pelos muçulmanos
(711-1492). Também teriam de aprender a diferenciar as diversas religiões praticadas no
Estado da Índia. Isto porque a leitura dos principais relatos de navegadores e cronistas do
ultramar luso quinhentista evidencia a dificuldade dos emissários do Reino em distinguir
outras religiões do Cristianismo. Isabel dos Guimarães Sá recorda que o contato dos
portugueses com outros povos não-muçulmanos começou na década de 1440, na costa da
Guiné. Mesmo assim, em 1498, Vasco da Gama não conseguiu distinguir a religião hindu
da fé cristã na Índia. Essa diferenciação só ocorreria mais de meio século depois (15501560), levando à destruição de centenas de templos hindus e mesquitas em Goa, capital
do Estado da Índia. Em relação aos seguidores do Islamismo, os portugueses encontraram
muçulmanos na costa ocidental e oriental da África, em várias partes da Índia e no Sudeste
asiático. Após várias tentativas fracassadas de integrar os “infiéis” do Islã à Igreja
Católica, Portugal abandonou a sua ambição medieval de converter os muçulmanos ao
Cristianismo no final do século XVI. E passou, então, a concentrar o seu processo de
evangelização nos povos de outras religiões, incluindo os povos indígenas da América.138
Diante dos novos desafios, a conquista comercial do Índico demandou um suporte
humano e material compatível com as circunstâncias naturais e o grau de complexidade
política, econômica e social encontrado no Oriente. E assim como a sua receita, quase
toda consumida no próprio local, a despesa do Estado da Índia também era a maior do
além-mar. Dispondo de uma estrutura bem maior do que a do Brasil nos séculos XVI e
XVII, o Estado da Índia consumiu 229 milhões e 267 mil réis em 1571, quase todo
destinado a cobrir despesas militares (40,75%) e públicas (48,04%). E 235 milhões 777
mil e 400 réis em 1607, com aumento de despesa da Igreja (20,2%), mas ainda inferior
aos gastos da defesa (40,7%) e da administração pública (36,2%) local (ver Tabela 9a).139
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O Livro em que se contém toda a fazenda de Falcão traz um total um pouco menor de despesas da
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Tabela 9a: Despesas do Estado da Índia nos anos de 1571 e 1607, em réis.
DESPESAS
1571
%
Militares
93:422$200
40,75
Pública
110:143$900
48,04
Governo e administração
Justiça
Finanças
Comércio e feitorias
Diplomacia
Construção naval e
manufaturas
Pensões
Saúde e combate à pobreza

1607
95:995$700
85:404$000

21:705$600
6:129$100
10:292$000
7:447$200
4:550$300
45:523$600

28:910$900
8:699$400
12:008$500
6:000$300
5:152$600
10:398$500

6:436$800
8:059$300

2:702$300
11:531$500

%
40,7
36,2

Extraordinárias
12:995$000
5,67
6:760$700
2,87
Igreja
12:705$900
5,54
47:617$000
20,2
TOTAL
229:267$000
100
235:777$400
100
Fontes: Falcão, Livro em que se contém toda a fazenda, pp. 78-116; e Jorge Pedreira, “Custos e Tendências
Financeiras do Império Português, 1415-1822”, em Bethencourt e Curto (dir.), op. cit., p. 84.

Diferentemente da Índia Portuguesa, a maior despesa do Estado do Brasil em 1588
era com a Igreja: 5 milhões e 269 mil réis, sendo 2 milhões e 669 mil réis do clero secular
(28,48%); e 2 milhões e 600 mil réis do clero regular (27,74%), indicando a importância
dada à evangelização e aos Jesuítas no século XVI no Brasil. E os 4 milhões 103 mil réis
restantes eram gastos com oficiais da Justiça e da Fazenda, Redizimas pagas aos capitãesdonatários de algumas capitanias e Tenças.140 Já o Livro em que se contém toda a fazenda
e real patrimônio dos Reinos de Portugal, Índia e Ilhas adjacentes mostra um Brasil
deficitário em 1607, com uma renda dos dízimos de 42 milhões de réis para cobrir uma
despesa de 42 milhões 351mil e 867 réis (ver Tabela 9b). Somando a renda do monopólio
da Coroa sobre o pau-brasil (21 milhões de réis), a receita anual sobe para 63 milhões de

Índia em 1607: 235 milhões 677mil e 600 réis. Mas a conferência da soma dessas despesas, apresentada
por Jorge Pedreira com base na referida obra, resulta num valor um pouco maior de 235 milhões 777 mil
e 400 réis, aqui mantido. Luís de Figueiredo Falcão, Livro em que se contém toda a fazenda e real
patrimônio dos Reinos de Portugal, Índia e Ilhas adjacentes [Madrid, 1607], Lisboa, Imprensa Nacional,
1859, pp. 78-116; e Pedreira, “Custos e Tendências Financeiras do Império Português, 1415-1822”, em
Bethencourt e Curto (dir.), op. cit., p. 84.
140
O escrivão da “Despesa do Estado do Brasil” esclarece que o total das despesas em 1588 é parcial, pois
não foi possível computar as “despesas das guerras, provimento da Paraíba, socorro ao estreito de
Magalhães e novos ordenados a Casa da Justiça e a guarnição dos Espanhóis na Paraíba e de Portugueses
na Bahia”. As redizimas foram pagas aos capitães-donatários das capitanias de Pernambuco, Itamaracá,
Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo e São Vicente. E mais 400 mil réis ao filho de Francisco Pereira
Coutinho, primeiro donatário da Capitania da Bahia de Todos os Santos, de acordo com o contrato de
recompra da Bahia pela Coroa portuguesa. As tenças eram pensões periódicas recebidas do Estado e
foram pagas à beneficiários na Bahia e Pernambuco. “Despesa do Estado do Brasil a que a fazenda de Sua
Majestade tem obrigação, 1588”. BNP, Fundo Geral, códice 637, fls. 13-15. Trancrita em Serrão, op. cit.,
pp. 310-312.
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réis, resultando num saldo positivo de 20 milhões 648 mil e133 réis – ainda muito abaixo
do saldo de 119 milhões e 883 mil réis do Estado da Índia.141 Portanto, mesmo com uma
despesa em torno de 200 milhões de réis maior do que a do Brasil, o ultramar oriental
manteve uma relação custo-benefício compensatória - ao menos até 1680, atingindo o seu
maior saldo postivo no ano de 1610 (ver Tabela 10).
Tabela 9b: Despesas do Brasil nos anos de 1588 e 1607, em réis.
DESPESAS
1588
%
DESPESAS
1607
%
Ordinárias da Igreja
2:669$000 28,48
Militares
23:204$240
54,79
Padres da Companhia de Jesus 2:600$000 27,74
Pública
11:090$397
26,19
Oficiais da Justiça e Fazenda
2:597$000 27,71
Igreja
8:057$230
19,02
Capitães de Redizimas
1:450$000 15,47
Tenças
56$000
0,60
TOTAL
9:372$000
100
TOTAL
42:351$867
100
Fontes: “Despesa do Estado do Brasil a que a fazenda de Sua Majestade tem obrigação, 1588”, fls. 13-15;
e Falcão, Livro em que se contém toda a fazenda, p. 27.
Tabela 10: Balanço financeiro do Estado da Índia, em réis, 1574 a 1687.
ANO
RECEITA
DESPESA
SALDO
1574
278:500$680
235:589$082
+ 42:911$598
1581
263:036$953
242:784$701
+ 20:252$252
1588
303:051$620
259:949$854
+ 43:101$766
1607
355:560$600
235:677$600
+ 119:883$000
1609
249:780$000
156:627$088
+ 93:152$912
1610
390:595$800
256:978$200
+ 133:617$600
1620
324:742$200
318:370$600
+ 6:371$600
1630
240:597$600
288:051$600
- 47:454$000
1634
355:579$200
334:636$500
+ 20:942$700
1680
219:548$400
136:398$900
+ 83:149$500
1687
239:822$289
260:571$410
- 20:749$121
Fonte: Bethencourt, “O Estado da Índia”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.), op. cit., Volume II, p. 296.
Segundo Bethencourt, esses “orçamentos” financeiros devem ser vistos com ressalva. Entre os prováveis
problemas de cálculo ocorridos, o autor destaca os diferentes critérios utilizados pelos compiladores; a
realização de contas aproximadas considerando apenas receitas e despesas fixas, sem computar ganhos
e gastos extraordinários; e a precariedade dos métodos estatísticos da época. Por outro lado, endossa
que, apesar da suposta ocorrência de falhas, esses balanços anuais indicam, com relativa consistência, a
tendência de grande crescimento das receitas do Estado da Índia até 1610; e a situação aparentemente
estável do império do Oriente no começo da década de 1680. Quanto ao resultado negativo de 1630,
Bethencourt acredita ser uma anomalia e aponta a perda de Ormuz em 1622 – então a fortaleza mais
rentável de todo o Império – como a principal causa da redução da receita naquele ano. Já a receita de
1588 ficou um pouco acima do valor anterior, em virtude do uso de dados complementares pelo autor.

Além da superioridade econômica, havia outra vantagem do ultramar da Ásia sobre
o da América: o prestígio de servir na Índia. Como a hierarquia das receitas de Portugal
estabelecia a hierarquia dos cargos disponíveis, a prioridade dos “funcionários régios” uma categoria diversificada que incluía desde altos oficiais até clérigos e representantes
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das comunidades locais - também era o Oriente. Mafalda Soares da Cunha reconhece que,
O Império português era constituído por territórios de desigual valor
para a Monarquia e que podemos hierarquizar a partir do seu peso
econômico, militar e simbólico, elementos estes que estão patentes
em indicadores como a titulatura dos cargos de governo, os
ordenados dos governantes e a atração social que suscitavam.142
No começo dos anos 1650, a lista dos “postos grandes” de maior apreço dentro do Império
Português ainda era encabeçada pelos cargos mais antigos do vice-reinado da Índia. Em
segundo lugar, surgem as presidências de conselhos e altos cargos em Lisboa ou no Reino
do Algarve, como o de presidente do Conselho Ultramarino, presidente do Desembargo
do Paço, Governador do Porto e Vedor da Fazenda. O Governo-Geral do Brasil aparece
em terceiro lugar, “depois os governos no norte de África, os postos militares do reino,
fechando com o da Madeira, os dois dos Açores, e finalmente Pernambuco”. O governo
do Rio de Janeiro surge em outra lista como “mais reputado” do que o da capitania-mor
do Grão-Pará e Maranhão, e menos apreciado do que os governos do Estado do Brasil,
de Angola, de Cabo Verde e de São Tomé. Porém, a autora adverte que essa hierarquia
oficial do Rio de Janeiro não se confirmava na prática, visto que “o Rio de Janeiro era
preferido e tinha mais procura que Cabo Verde, São Tomé ou Maranhão”.143
A desvantagem simbólica do Brasil em relação ao Estado da Índia foi intensificada
no século XVI, pelo fato da Metrópole não dispor de gente suficiente para ocupar todos
os postos no além-mar, além de o Brasil ser considerado um lugar de degredo pior do que
qualquer outro dentro do Império. O primeiro censo realizado no Reino (1527-1532) foi
a mando do rei D. João III e apontou a existência de 282.734 fogos, ou seja, entre
1.000.000 e 1.500.000 almas, das quais cerca de 65.312 residiam em Lisboa e seus
arrabaldes.144 Considerada uma cidade enorme para o tamanho de Portugal, repleta de
142
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Capital do reino, símbolo do poder absoluto do rei, apresentava-se como a única grande cidade em termos
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edificações como mostra a Figura 12a, Lisboa abrigava o principal porto de ligação entre
a Metrópole e o seu imenso além-mar. Em 1550, ao comparar o centro de Lisboa com o
de outras cidades européias, o diplomata português Damião de Góis relatou que,
A grandeza e magnificência do interior da cidade são de tal ordem
que, com razão, pode ela rivalizar com todas as outras cidades da
Europa, tanto pelo número de habitantes como pela beleza e
variedade das construções. Efetivamente, sabe-se que conta com
mais de vinte mil fogos no seu interior. Uma ingente quantidade
deles é pertença quer de príncipes e nobres quer de simples
cidadãos, estão construídos com tanta elegância e suntuosidade que
mal se pode acreditar... .145
Dentre os fatores de atração que levavam os portugueses a abandonar a Europa e
seguir para algum lugar no além-mar, Russell-Wood destaca três: a terra gratuita, a
existência de oportunidades e a perspectiva de ascensão financeira e social. De 1415 até
1760, as estimativas apontam que, entre um milhão e um milhão e meio de pessoas
partiram do Reino para colonizar as terras ultramarinas da África, Ásia, América e dos
arquipélagos do Atlântico. Marcado por variações de intensidade em cada época e para
cada região, o fluxo de emigração portuguesa apresentou as seguintes tendências: de 1450
a 1500, para a Madeira; de 1500 a 1550, para a Madeira e os Açores; de 1500 a 1600,

internacionais”. E informa que as outras cidades do Reino, como Porto, Coimbra, Évora e Elvas eram bem
menores do que Lisboa, “com populações entre os 15.000 e os 20.000 por volta de 1620”. Além de ser a
maior cidade da Península Ibérica no início do século XVII, Lisboa era comparável a Veneza e Amsterdam
– duas metrópoles consideradas gigantescas para a época; entretanto, a sua população ainda era menor
do que as de Londres, Paris ou Nápoles.
145
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príncipe herdeiro, mas teve a sua nomeação inviabilizada, após ter sido denunciado por heterodoxia à
Inquisição em Portugal. Em 1548, Góis foi nomeado guarda-mor da Torre do Tombo, onde dispôs da
documentação do arquivo régio. Embora não fosse o cronista-mor do Tombo, foi encarregado de escrever
a crônica de D. Manuel (1558), publicada em 1566 e reimpressa, com profundas alterações, em 1567. Em
1571, o humanista foi novamente denunciado à Inquisição, acusado de heresia, tendo todos os seus bens
confiscados. Já velho e doente, Góis foi preso, processado e condenado como “herege, luterano, pertinaz
e negativo” (1572). Morreu em janeiro de 1574, em condições ainda hoje controversas. Ana Isabel Buescu,
Faculdade de Letras, Universidade Nova de Lisboa. Disponível em: www.fcsh.unl.pt.
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uma emigração constante e progressiva de Portugal para o Estado da Índia; dos anos 1530
a 1600, um fluxo regular, mas bem menor do que o ritmo do Oriente, para o Brasil; e dos
anos 1560 a 1700, uma emigração regular para a Madeira, Açores e, principalmente, para
o Brasil. O declínio da emigração de Portugal para a Ásia e o deslocamento desse fluxo
para a América só começou no século XVII e se consolidou no século XVIII, em
decorrência da inversão de papeis econômicos da Índia e do Brasil no período.146
Figura 12a: Lisboa por volta de 1520, em finais do reinado de D. Manuel.

Antônio de Holanda (suposto autor), Iluminura da Crônica de D. Afonso Henriques de Duarte Galvão,
Códice do Museu-Biblioteca do Conde de Castro Guimarães, c. de 1520, Cascais, Portugal.

Juntamente com a emigração voluntária de colonos sob o controle da Coroa, a
América recebeu alguns emigrantes patrocinados pelo rei, a exemplo de jovens órfãs
enviadas para casar. Também abrigou portugueses que chegaram fora do jugo imperial,
como Diogo Álvares, o Caramuru, na Bahia de Todos os Santos. Já a emigração forçada
foi protagonizada pelos africanos, por meio do tráfico de escravos que, até o ano de 1800,

146

Russell-Wood, “Padrões de Colonização no Império Português, 1400-1800”, em Bethencourt e Curto
(dir.), op. cit., pp. 179 e 186. Sobre os fluxos da emigração portuguesa para o além-mar, ver, também A.
J. R. Russell-Wood, “Fluxos de Emigração” e “A Sociedade Portuguesa no Ultramar”, em Bethencourt e
Chaudhuri (dir.), op. cit., Volume I, pp. 224-237 e 266-279, respectivamente.
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introduziu entre dois milhões e meio e quatro milhões de escravos no Brasil.147 Outro
grupo menor trazido a força foi o de degredados exilados de Portugal. Sobre as penas de
degredo, as Ordenações Filipinas mandavam “que os delinquentes [criminosos], que por
suas culpas houverem de ser degredados para lugares certos, em que hajam de cumprir
seus degredos, se degredem para o Brasil” pelo tempo mínimo de cinco anos. “E quando
as culpas forem de qualidade, que não mereçam tanto tempo de degredo, será o degredo
para África, ou para Castro-Marim, ou para Galés, ou para fora do Reino, ou fora da Vila
e termo, segundo as culpas o merecerem”.148
Se a sua importância relativa foi aumentando no decorrer dos séculos, o Brasil
quinhentista, sem condições econômicas de competir com o Estado da Índia, foi a
princípio encarado como uma novidade a ser conhecida e cartografada. Logo depois, o
pau-brasil despertaria o interesse comercial de portugueses e de outros povos da Europa,
em especial os franceses. Os navios da França não tardariam a chegar, sem autorização
do rei de Portugal, para comercializar produtos tropicais diretamente com os índios na
costa brasileira. Com os olhos e os interesses econômicos voltados para o Índico, a Coroa
lusitana se limitou, antes da fundação da Cidade do Salvador, ao envio de expedições de
exploração e reconhecimento e, a partir de 1534, à doação de capitanias hereditárias a
terceiros, numa primeira tentativa de povoar o seu ultramar na América com uso de capital
alheio. Somente em 1548, quando finalmente assimilou o real perigo representado pelas
incursões frequentes de corsários franceses no litoral americano, inclusive com o apoio
de vários povos indígenas, o comando central em Lisboa decidiu criar o Governo-Geral
do Brasil, numa segunda tentativa de povoar o local, agora com investimentos da Fazenda
Régia.149 Já a inversão da participação do Estado da Índia e do Estado do Brasil na balança
147

Idem, ibidem, pp. 185 e 187; e A. J. R. Russell-Wood, “Os portugueses fora do Império”, em Bethencourt
e Chaudhuri (dir.), op. cit., Volume I, pp. 256-265.
148
A vila de Castro-Marim está localizada na fronteira de Portugal com a Espanha, no atual Distrito de
Faro, no Algarve. Código Filipino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal, recopiladas por mandado
D’El-Rey D. Filipe I, Quinto Livro, Título CXL: “Dos degredos e degradados”, Edição fac-símile da 14ª edição,
segundo a primeira, de 1603, e a nona, de Coimbra, de 1821, por Cândido Mendes de Almeida, Brasília,
Edições do Senado Federal, Volume 38-D, 2004, pp. 1.318-1.320. Ver, também, o Brasil como pior destino
de degredo dos condenados por dívidas no Título CXXXIX do Quinto Livro das Ordenações Filipinas, pp.
1.316-1318. As fontes e as referências bibliográficas utilizam tanto a grafia “degradados”, como no título
acima; como “degredados” - a forma adotada na presente pesquisa, para designar os que cumpriam pena
de degredo.
149
Segundo Russell-Wood, “o desembarque fortuito de Pedro Álvares Cabral no Brasil, em 1500,
constituiu um desvio menor no movimento de consolidação de uma presença português na Índia e no
Oriente, no primeiro quartel do século XVI”. Concordo com a afirmação do autor, mas estendo aqui esse
período de 25 para 48 anos, já que o investimento da fazenda real para povoar e explorar efetivamente a
América Portuguesa só começou a ser feito de forma sistemática depois da criação do Governo-Geral do
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comercial do Império Marítimo Português só ocorrerá na segunda metade do século XVII,
culminando, igualmente, na mudança de posição de Goa e de Salvador a partir de então.150

1.5. O declínio do sistema do Índico e a ascensão do sistema do Atlântico
Denominada de “viragem atlântica” ou “atlantização do Império lusitano” por
Antônio Carlos Jucá de Sampaio, a guinada portuguesa do Oceano Índico para o Atlântico
foi, segundo o autor, “um processo de dupla face”, no qual “a um crescimento contínuo
da América e da África portuguesas correspondeu uma concomitante crise no Estado da
Índia, sem que um fato esteja diretamente ligado ao outro”.151
Não há consenso sobre o momento em que se deu a troca de papéis do Estado da
Índia e do Estado do Brasil no quadro econômico de Portugal. Segundo Stuart Schwartz,
Em meados do século XVII, os papéis do Brasil e do Estado da Índia
inverteram-se devido a uma conjugação de fatores. Dois dos mais
importantes foram os níveis crescentes da produção brasileira de
açúcar e as incursões calamitosas dos Holandeses na Ásia. A
corrupção, as catástrofes naturais e as perdas marítimas também
ajudaram a provocar uma inversão dos papéis destas duas regiões
do império. Os especialistas divergem quanto ao momento em que
se deu a inversão, mas entre 1650 e 1680 o Brasil e as suas fontes
de abastecimento africanas tornaram-se o coração incontestado do
império, e assim permaneceram durante todo o século XVIII.152

Brasil (1548) e, da consequente construção de sua sede política-administrativa na baía de Todos os Santos.
A. J. R. Russell-Wood, Um mundo em movimento, p. 21.
150
Para uma visão geral da presença portuguesa no Índico da viagem de Vasco da Gama ao final do século
XVII, ver Kirti Chaudhuri, “O Estabelecimento no Oriente”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.), op. cit.,
Volume I, pp. 163-191; e Francisco Bethencourt, “O Estado da Índia”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.),
op. cit., Volume II, pp. 284-314.
151
Antônio Carlos Jucá de Sampaio, “Fluxos e refluxos mercantis: centros, periferias e diversidade
regional, em João Fragoso e Maria de Fátima Gouvêa (orgs.), O Brasil Colonial (1580-1720), Volume II, Rio
de Janeiro, Civilização Brasileira, 2014, pp. 379 e 381.
152
Schwartz, “ A Economia do Império Português”, em Bethencourt e Curto (dir.), op. cit., pp. 23-24. A
meu ver, tal inversão começou depois de 1680 - ano em que o Estado da Índia ainda era superavitário. O
autor enfatiza que essa troca foi percebida pela Coroa e repercutiu no seu discurso, exemplificando:
“enquanto no século XVI o rei português se intitulara Senhor do Comércio da Ásia, sem nunca acrescentar
aos seus títulos uma menção do Brasil, em 1650 o herdeiro do trono de Portugal recebeu o título de
Príncipe do Brasil, um reconhecimento da importância adquirida pela colônia”.
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Considerado uma especiaria pelo seu alto preço e seus usos na Europa, o açúcar
servia como presente entre reis e senhores, legado pio deixado por burgueses ricos, meio
de pagamento de pensões principescas, remédio caseiro (ou mezinha) no tratamento dos
olhos e da garganta, cicatrizante e adoçante de bebidas e alimentos. Utilizado quase que
exclusivamente pelas classes dominantes, o açúcar só passou a ter uso corrente com a
difusão de novas bebidas, como o chá da China, o café da Arábia e o cacau da América,
mas mesmo assim houve aumento da sua demanda no decorrer do século XVI.153
Introduzida no Brasil antes de 1519, a cana-de-açúcar proveniente das ilhas atlânticas
promoveu uma mudança radical na economia e na sociedade brasileiras.154 Tal como na
Madeira, a construção de engenhos exigiu altos investimentos de mercadores e nobres
portugueses, por serem fábricas caras e complexas em razão da combinação de agricultura
e transformação industrial da cana em açúcar. Abastecidos, a princípio, com mão-de-obra
nativa escravizada, os engenhos locais foram substituindo índios por cativos trazidos da
África Ocidental e Angola para trabalhar nas grandes plantações da Bahia e Pernambuco.
Em 1570, o Brasil abrigava 60 engenhos e, em 1583, este número quase dobrou para 115
unidades, incrementando o tráfico de escravos entre o Brasil e a África, antes limitado a
cerca de mil “peças” por ano. Em 1612, o Brasil contava com 192 engenhos, passando a
ter 346 unidades, em 1629; e 528 engenhos, a maioria deles no Nordeste, em 1710.155
Enquanto o sistema comercial índico declinava no decorrer do século XVII, o açúcar
impulsionava a escalada do Brasil no quadro de receitas de Portugal. A Tabela 11a mostra
o número de contratos firmados entre Lisboa e outros portos atlânticos, entre 1580 e 1663:
615 contratos, dos quais 244 ou 40% do total envolviam o Brasil e a importação de açúcar
pelo Reino. Daí o elevado número de acordos comerciais com retorno previsto a Portugal:
199 contratos ou 82% do total, indicando, segundo Leonor Freire Costa, que nas rotas do
Brasil, mais do que em qualquer outra do complexo econômico atlântico, as capitanias da
“Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro foram, na generalidade, uma paragem, em viagens
153

Godinho, op. cit., Volume II, pp. 419-420.
De acordo com Stuart Schwartz, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil na década de 1530. Mas na
sua 6ª aula intitulada “O arrendamento da Terra de Vera Cruz e as expedições particulares”, Frederico
Edelweiss confirma: “Do que não há dúvida é que a cana de açúcar já fora transplantada antes de 1519 às
terras da Guanabara, onde Fernão de Magalhães a encontrou, e, que de açúcar do Brasil fazem menção
dois registros alfandegários de Lisboa, em 1520 e 1526. Revista do IHGB, Volume 287, abril-junho, 1970,
Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, p. 214.
155
Schwartz, Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835, pp. 148 e 150; e
Schwartz, “A Economia do Império Português”, em Bethencourt e Curto (dir.), op. cit., pp. 25-28. Sobre a
produção açucareira no Brasil, ver, também, Schwartz, “A Babilônia colonial: a economia açucareira”, em
Bethencourt e Chaudhuri (dir.), op. cit., Volume II, pp. 213-231.
154
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de ida e volta, preparadas como tal no reino. A importação [de açúcar do Brasil], mais
do que a exportação [de produtos do Reino], determinaria a organização do transporte”.156
Tabela 11a: Regiões implicadas em contratos de Lisboa, 1580 a 1663.
REGIÕES
NÚMERO DE
% DE
COM REGRESSO % DE CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
AO REINO
COM REGRESSO
BRASIL
244
40%
199
82%
PORTOS
PENINSULARES
93
15%
18
19,3%
ÍNDIAS DE CASTELA
75
12%
1
1,3%
ILHAS
ATLÂNTICAS
64
10,4%
47
73%
EUROPA
34
5,5%
4
12%
ANGOLA
34
5,5%
0
0%
GUINÉ/CABO VERDE
28
4,5%
15
54%
NORTE DA ÁFRICA
20
3,2%
11
55%
SÃO TOMÉ
14
2,2%
10
72%
CABOTAGEM
9
1,4%
7
78%
TOTAL
615
99,7%
312
Fonte: Leonor Freire Costa, O transporte no Atlântico e a Companhia Geral do Comércio do Brasil (15801663), Volume I, p. 83.

As Tabelas 11b e 11c apresentam a quantidade de viagens de Lisboa para cada porto
do Brasil, entre 1580 e 1640, em números absolutos e percentuais, respectivamente. Nos
quatro períodos analisados, o principal destino era Pernambuco (115 viagens) seguido
pela Bahia (65 viagens), ou seja, as duas principais capitanias do Nordeste açucareiro. Os
demais portos do Brasil surgem como destinos secundários, dentre eles o Rio de Janeiro
(15 viagens), Espírito Santo (8 viagens) e a Paraíba (5 viagens). Cabe observar que, entre
1580 e 1623, o número absoluto de viagens de Lisboa para o Rio de Janeiro se manteve
estável, enquanto entre 1624 e 1640, a capitania dobra a sua participação percentual no
comércio com Lisboa, passando a ser o destino de 12,7% das viagens para o Brasil, contra
6,6 % do período anterior. Mesmo assim, o Rio de Janeiro ainda era um destino menos
procurado do que Pernambuco (49% das viagens) e a Bahia (29% das viagens ao Brasil).
Tabela 11b: Número de viagens de Lisboa para os portos do Brasil, 1580 a 1640.
PERÍODOS
PORTOS DE DESTINO NO BRASIL
PERNAMBUCO
BAHIA
RIO DE JANEIRO
PARAÍBA
1580-1601
33
21
3
0
1602-1614
38
20
3
0
1615-1623
17
8
2
2
1624-1640
27
16
7
3
TOTAL
115
65
15
5

ESPÍRITO SANTO
6
2
0
0
8

156

Leonor Freire Costa, O transporte no Atlântico e a Companhia Geral do Comércio do Brasil (1580-1663),
Volume I, Lisboa, CNCDP, 2002, pp. 82-83. As listas de carregadores do açúcar brasileiro, os números dos
contratos, os anos e as cargas dos navios - quase todas de açúcar, assim como os importadores de açúcar
do Brasil, entre 1580 e 1663, foram compilados pela autora no Volume II da obra supracitada, pp. 49-160.

99

Tabela 11c: Percentual de viagens de Lisboa para os portos do Brasil, 1580 a 1640.
PERÍODOS
PORTOS DE DESTINO NO BRASIL
PERNAMBUCO
BAHIA
RIO DE JANEIRO
PARAÍBA
ESPÍRITO SANTO
1580-1601
52,3%
33,3%
4,7%
0
9,5%
1602-1614
60,3%
31,7%
5%
0
3%
1615-1623
56,6%
26,6%
6,6%
6,6%
0
1624-1640
49%
29%
12,7%
5,4%
0
Fonte: Costa, O transporte no Atlântico e a Companhia Geral do Comércio do Brasil, Volume I, p. 277.

No início do século XVIII, a receita do Estado do Brasil havia ultrapassado as rendas
alfandegárias e outros benefícios recolhidos das importações anuais da Carreira da Índia.
Reforçados pela descoberta de ouro nas Minas Gerais na década de 1690, os rendimentos
do Brasil totalizaram 545 milhões de réis, em 1716; e 2 bilhões 241 milhões e 500 mil
réis, em 1766. Ao passo que o Estado da Índia só rendeu 60 milhões de réis, em 1716; e
cerca de 40 milhões de réis, em 1766 – algo como 2 bilhões e 200 milhões de réis abaixo
do Brasil.157 No entanto, Jorge Caldeira adverte que, apesar de o Brasil fornecer cerca de
60% da receita tributária global de Portugal contra 20% da receita gerada pelos moradores
da Metrópole no fim do século XVII, 75% das despesas globais do Império eram de gastos
no Reino e só 25% eram de gastos nos territórios ultramarinos da Ásia, África e América.
Ao constatar o enorme desequilíbrio existente entre a receita gerada pelo Estado do Brasil
e o retorno dado pelo governo metropolitano ao além-mar americano, o autor conclui que,
Ao longo do século XVII o governo central português se
transformou numa máquina que extorquia muitos impostos e
gastava apenas uma fração do arrecadado na economia brasileira.
Do ponto de vista fiscal, o Brasil foi transformado naquilo que o rei
D. João IV definiu, com total clareza, como “a vaca leiteira do
Reino”. Essa mudança radical da posição do Brasil no cenário das
finanças públicas do império português era um reflexo direto da
decadência deste no cenário internacional durante o período. Em
1621, sob quatro décadas de domínio espanhol, as receitas
ultramarinas e as despesas globais portuguesas ainda mantinham
certo equilíbrio. Apenas sete anos depois, em 1628, as receitas
alfandegárias haviam caído 30% e as da Casa da Índia se reduzido
praticamente a zero.158

157
158

Pedreira, “Custos e Tendências Financeiras” em Bethencourt e Curto (dir.), op. cit., p. 60.
Jorge Caldeira, História da riqueza no Brasil: cinco séculos de pessoas, costumes e governos, Rio de
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Além da crescente produção de açúcar no ultramar americano, outro fator que ajudou
a transformar o Brasil no “coração incontestado do império” foi o incremento do tráfico
de escravos no século XVII. Como a indústria açucareira era indissociável da escravidão,
a multiplicação dos engenhos passou a exigir cada vez mais escravos africanos em
substituição à mão-de-obra indígena, especialmente na Bahia, em Pernambuco e no Rio
de Janeiro. A demanda crescente por escravos também foi impulsionada pelo aumento da
população local e pelo desenvolvimento de outras atividades econômicas, como a criação
de gado e a agricultura de alimentos. Ao longo do século XVII, o número de escravos
embarcados nos portos africanos em direção ao Brasil quadriplicou, passando de 40.247
escravos, entre 1601 e 1610, para 160.162 escravos, entre 1691 e 1700, de acordo com as
estimativas do banco de dados The Trans-Atlantic Slave Trade Database-Voyages.159
As Tabelas 11d, 11e e 11f apresentam as estimativas de escravos desembarcados na
Bahia, no Rio de Janeiro e em Pernambuco por porto de origem na África, entre 1601 e
1700. Dos 753.248 desembarcados nas três capitanias no século XVII, 312.195 escravos
ou 41,55% do total chegaram na Bahia, 220.715 africanos ou 29,30% do total no Sudeste
do Brasil e 220.338 escravos ou 29,25% do total em Pernambuco – um percentual similar
ao do Rio de Janeiro. Destes, 670.485 escravos ou 91,19% do total eram provenientes da
África Centro-Ocidental, de onde a Bahia recebeu 244.014 escravos ou 36,39% do total,
o Rio de Janeiro 219.998 escravos ou 32,81% do total e Pernambuco 206.473 escravos
ou 30,79% do total. Em suma, a Bahia era a maior importadora de escravos do Brasil no
século XVII e dominava, inclusive, o tráfico de escravos com a África Centro-Ocidental,
que só será dominado pelo Rio de Janeiro no século XVIII. Porém, tanto o Rio de Janeiro
quanto Pernambuco já apresentavam índices de importação de escravos da África CentroOcidental semelhantes aos da Bahia no período. Por outro lado, as estimativas apontam
uma grande vantagem da Bahia no comércio negreiro com o Golfo do Benim. Dos 49.292
desembarcados daquela região da África Ocidental, 42.715 africanos ou 86,66% do total
chegaram na Bahia, 5.860 africanos ou 11,89% do total em Pernambuco e só 717 escravos
ou 1,45% do total no Rio de Janeiro. A Bahia seiscentista só era superada na importação
de escravos da Costa do Ouro, com 1.846 desembarcados contra 6.372 em Pernambuco.

Janeiro, Estação Brasil, 2017, p. 103.
159
TSTD, 2017. Disponível em www.slavevoyages.org. Último acesso em 10/07/2017.
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Tabela 11d: Estimativas de escravos desembarcados na Bahia por porto de origem na África, 1601-1700.

PERÍODOS

Senegâmbia
e Atlântico
off-shore

Costa
do
Ouro

Golfo
do
Benim

Golfo
de
Biafra

África CentroOcidental e
Santa Helena

Sudeste da
África e Ilhas
do Oceano
Índico

TOTAIS

1601-1610

0

0

0

0

9.189

0

9.189

1611-1620

0

0

0

0

21.659

0

21.659

1621-1630

0

0

0

0

30.860

0

30.860

1631-1640

0

0

0

0

30.860

0

30.860

1641-1650

7.086

0

0

0

15.653

0

22.739

1651-1660

0

0

0

0

33.905

2.625

36.530

1661-1670

0

0

0

0

38.394

2.972

41.366

1671-1680

0

0

2.200

2.791

25.955

1.747

32.693

1681-1690

0

1.434

10.451

549

17.116

424

29.974

1691-1700

0

412

30.064

5.426

20.423

0

56.325

TOTAIS

7.086

1.846

42.715

8.766

244.014

7.768

312.195

Fonte: Tabela reproduzida do TSTD, 2017. Disponível em www.slavevoyages.org. Último acesso em
10/07/2017.

Tabela 11e: Estimativas de escravos desembarcados no Sudeste do Brasil por porto de origem na África,
1601-1700.
PERÍODOS

Golfo do Benim

África Centro-Ocidental e Santa Helena

TOTAIS

1601-1610

0

6.432

6.432

1611-1620

0

15.163

15.163

1621-1630

0

21.600

21.600

1631-1640

0

21.600

21.600

1641-1650

0

15.917

15.917

1651-1660

0

25.571

25.571

1661-1670

0

30.750

30.750

1671-1680

0

23.273

23.273

1681-1690

0

20.981

20.981

1691-1700

717

38.711

39.428

TOTAIS

717

219.998

220.715

Fonte: Tabela reproduzida do TSTD, 2017. Disponível em www.slavevoyages.org. Último acesso em
10/07/2017.
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Tabela 11f: Estimativas de escravos desembarcados em Pernambuco por porto de origem na África, 16011700.
PERÍODOS

Senegâmbia e
Atlântico offshore

Costa do
Barlavento

Costa
do Ouro

Golfo do
Benim

África CentroOcidental e Santa
Helena

TOTAIS

1601-1610

0

0

0

0

18.371

18.371

1611-1620

0

0

0

0

35.202

35.202

1621-1630

0

0

0

0

42.214

42.214

1631-1640

0

0

0

0

1.105

1.105

1651-1660

0

0

0

0

10.800

10.800

1661-1670

0

0

0

0

19.992

19.992

1671-1680

0

0

0

0

22.379

22.379

1681-1690

105

0

0

0

24.895

25.000

1691-1700

624

904

6.372

5.860

31.515

45.275

TOTAIS

729

904

6.372

5.860

206.473

220.338

Fonte: Tabela reproduzida do TSTD, 2017. Disponível em www.slavevoyages.org. Último acesso em
10/07/2017.

Segundo Luiz Felipe de Alencastro, o tráfico de escravos era “o fator econômico
central do Atlântico português” e o Brasil recebia mais africanos do que qualquer outra
parte da América no início de cada fase produtiva. Na sua concepção, só houve um ciclo
econômico no Brasil no período moderno: “o ciclo do tráfico de escravos, que abarcou
vários séculos. Todos os outros ciclos - do açúcar, do tabaco, do ouro, dos diamantes e
do café - derivaram do ciclo do tráfico de escravos, que se estendeu de 1550 a 1850”. Para
o século XVII, o autor aponta três rotas principais do tráfico de escravos com Angola, a
partir de Luanda: para Pernambuco (35 dias de viagem), para a Bahia (40 dias de viagem)
e para o Rio de Janeiro (50 dias de viagem). Também destaca a importância da farinha de
mandioca, do zimbo ou caurim da Bahia (um molusco de concha univalve) e da cachaça
no trato negreiro do Brasil com a África Central.160 Tamanha era a importância de Angola
para a sobrevivência econômica do ultramar americano que Portugal deslocou navios e
soldados do Reino e do Brasil para reconquistar Luanda aos holandeses, mesmo durante
as invasões holandesas em Pernambuco. Angola foi restaurada em agosto de 1648 pela
terceira frota enviada do Brasil para Luanda, composta por onze naus e quatro patachos,
levando cerca de 2.000 homens sob o comando de Salvador de Sá. Não surpreende o fato

160

Luiz Felipe de Alencastro, “A Rede Econômica do Mundo Atlântico Português”, em Bethencourt e Curto
(dir.), op. cit., pp. 125-126 e 138-139.
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de aproximadamente 70% da expedição ter sido financiada pelos fazendeiros e negreiros
do Rio de Janeiro, considerados os maiores interessados no trato negreiro angolano.161
Enquanto a cachaça contribuiu para a conquista dos mercados de escravos na África
Central, o tabaco da Bahia facilitou o comércio negreiro com o Golfo da Guiné e, mais
especificamente, na Costa dos Escravos.162 Por isso Carlos da Silva Junior ressalta que,
“a partir do final do século XVII e nos dois séculos seguintes”, a relativa proximidade da
Bahia com o Golfo da Guiné combinada a “uma oferta elástica de um produto altamente
apreciado no litoral da África Ocidental, o tabaco, converteu a Bahia no principal parceiro
comercial da Costa da Mina, malgrado a competição com outras potências europeias”.163
Quanto à concorrência holandesa aos portugueses no Estado da Índia, o padre Manuel
Godinho, que partiu da Ásia em 1662 para informar o Reino sobre “os danos e usurpações
que nas terras sujeitas à Coroa portuguesa faziam algumas nações européias”, descreveu
os holandeses como “principais instrumentos que Deus tomou para castigo do Estado da
Índia”. O religioso dividiu a presença de Portugal no Índico em quatro fases distintas: de
1497 a 1521, durante o reinado de D. Manuel, quando os portugueses descobriram “toda
a costa da Índia, desde o Indo até o Ganges, toda a de Etiópia, Arábia e Pérsia com seus
mares e ilhas, toda a da China e Málaca”, e mataram “milhares de mouros e gentios”,
abriram “muitos comércios” e enviaram “muita especiaria” para o Reino; de 1521 a 1557,
durante o reinado de D. João III, quando o Estado da Índia “cresceu e se dilatou por toda
ela, fundando-se cidades, vilas e lugares nas terras que ou reis amigos nos largavam, ou
as armas conquistavam”; de 1561 a 1600, “a idade perfeita com o reinado do senhor rei
D. Sebastião” (1568-1578), quando o Estado da Índia “atendia mais a se conservar que a
conquistar”; e a partir de 1600, quando iniciou a “declinação do nosso Estado” no Oriente,

161

Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, São Paulo,
Companhia das Letras, 2000, pp. 234 e 236. Ver, também, Charles R. Boxer, Salvador de Sá e a luta pelo
Brasil e Angola, 1602-1686, São Paulo, Editora Nacional, Editora da USP, 1973.
162
Idem, ibidem, p. 324. Conforme Alencastro, “as exportações brasileiras de cachaça e de fumo serviram
para adquirir 48% dos 2.027.000 escravos chegados vivos à América portuguesa nos anos 1701-1810”.
163
Carlos da Silva Junior, “Interações Atlânticas entre Salvador da Bahia e Porto Novo (Costa da Mina) no
século XVIII”, em Giuseppina Raggi, João Figueirôa-Rego e Roberta Stumpf (orgs.), Salvador da Bahia:
interações entre América e África (séculos XVI-XIX), Salvador, Edufba, 2017, p. 74. Sobre o comércio da
cachaça ou jeribita entre o Brasil e Angola, ver Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes, pp. 307325; e Camila Teixeira Amaral, “As práticas governativas de Dom João de Lencastre no Atlântico Sul: a
regulação do comércio da aguardente entre Angola e Brasil (1688-1702)” em Raggi, Figueirôa-Rego e
Stumpf (orgs.), op. cit., pp. 121-138. Sobre a administração do tabaco da Bahia, ver João Figueirôa-Rego,
“O Regimento que se há de observar no Estado do Brasil na arrecadação do tabaco: Administração
fumageira, atores, interesses e conflitos (séculos XVII e XVIII)” em Raggi, Figueirôa-Rego e Stumpf (orgs.),
op. cit., pp. 99-120.
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que “só pelas ruínas conjecturamos a grandeza que d’antes tinha”. Em seguida, constatou:
“se foi vice-reinado da Índia, já o não é mais que de Goa, Macau, Chaul, Baçaim, Damão,
Diu, Moçambique e Mombaça, com outras fortalezas e terras de menos importância”.164
Sobre a situação em que deixou a Índia no final de 1662, o Padre Godinho lamentou que
O Estado, ou império lusitano índico, que em outro tempo dominava
o Oriente todo, e constava de oito mil léguas de senhorio, de vinte e
nove cidades cabeças de províncias, fora outras muitas de menos
conta, e que dava leis a trinta e três reinos tributários, pondo em
admiração o mundo, com seus estendidos limites, estupendas
vitórias, grossos comércios e imensas riquezas; no presente, ou seja
por culpas ou fatalidades de império grande, está reduzido a tão
poucas terras e cidades, que se pode duvidar se foi aquele Estado
mais pequeno no princípio, do que se vê no fim.165
Vale lembrar que, além da concorrência holandesa, os portugueses ainda tiveram de
enfrentar os ingleses e o comércio privado na Carreira da Índia, liderado por funcionários
régios, soldados e mercadores. A perda de praças comerciais no Oriente também decorreu
da reação asiática à presença europeia no local, a exemplo da expulsão dos cristãos do
Japão (1638-1640), e do surgimento na Ásia de Estados poderosos e difíceis de dominar
pelos métodos de conquista usados anteriormente.166 A corrupção, as catástrofes naturais
164

Manuel Godinho, Relação do novo caminho que fez por terra e mar, vindo da Índia para Portugal, no
ano de 1663, o Padre Manuel Godinho da Companhia de Jesus, 2ª edição, Lisboa, Tipografia da Sociedade
Propagadora dos Conhecimentos Úteis, 1842, pp. VI, X-XV e 2-8. Manuel Godinho nasceu em 1630 na Vila
de Montalvão e com apenas 15 anos entrou na Companhia de Jesus, no noviciado de Coimbra. Não há
registro de quando foi para a Ásia, “a serviço de ambas as Magestades, divina e humana”, com o objetivo
de salvar “muitos milhares de almas” e trabalhar na “conservação do Estado da Índia”. No final de 1662,
foi enviado de volta ao Reino pelo vice-rei Antônio de Mello e Castro, com a missão provavelmente política
de informar a Corte lusitana sobre a decadência do domínio português no Índico. Chegou em Lisboa em
outubro de 1663, onde foi recebido pelo rei Afonso VI e, provavelmente com a ajuda real, entrou para o
clero secular, numa época em que não era frequente a secularização de jesuítas. O Padre Godinho ainda
ocupou os cargos de Protonotário Apostólico, Comissário do Santo Ofício, Prior da Paróquia de São
Nicolau na Vila de Santarém e Prior da Freguesia de Santa Maria de Loures em Lisboa, falecendo em 1712.
Godinho, op. cit., pp. X-XII. Sobre as incursões de holandeses e também de ingleses no Oceano Índico e o
declínio do comércio português de especiarias no Oriente, ver Joaquim Romero Magalhães, “Os limites
da expansão asiática”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.), História da Expansão Portuguesa, Volume II,
pp. 8-27; Kirti Chaudhuri, “A concorrência holandesa e inglesa”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.), op.
cit., Volume II, pp. 82-112; Charles Boxer, “A Luta Global com os Holandeses (1600-1663)” e “Estagnação
e Contração no Oriente (1663-1750)”, em Boxer, O império marítimo português – 1415-1825, pp. 115153; e Michael N. Pearson, “Mercados e Comunidades Mercantis no Oceano Índico: Situar os
Portugueses”, em Bethencourt e Curto (dir.), A Expansão Marítima Portuguesa, 1400-1800, pp. 93-114.
165
Manuel Godinho, op. cit., p. 1.
166
Schwartz, “A Economia do Império Português”, em Bethencourt e Curto (dir.), op. cit., pp. 31 e 35.
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e os inúmeros naufrágios ocorridos nas viagens de ida e de volta na Carreira contribuíram
igualmente para o declínio do ultramar luso oriental. A Tabela 12a mostra o movimento
marítimo de Lisboa para a Ásia, entre 1497 e 1700. Dos 1.149 navios que partiram do
Reino em direção ao Índico no período, 960 chegaram ao seu destino final, 950 ou 82,68%
do total saíram de Lisboa entre 1497 e 1630 e só 199 navios ou 17,32% do total zarparam
entre 1631 e 1700, indicando um declínio expressivo do fluxo marítimo e de pessoas entre
Portugal e a Ásia na segunda metade do século XVII, quando o Brasil passou a ser o foco
da Coroa. A Tabela 12b resume o movimento marítimo da Ásia para Lisboa, entre 1497
e 1700. Dos 960 navios que chegaram ao Oriente, 781 saíram da Ásia para regressar ao
Reino e 666 chegaram, de fato, ao porto de Lisboa no período. Ou seja, dos 1.149 navios
enviados ao Oriente entre 1497 e 1700, somente 666 ou 57,96 % do total chegaram de
volta a Lisboa, significando uma perda de quase metade dos navios da Carreira da Índia,
sem considerar as naus que permaneceram no Índico para reforçar a proteção do Estado
da Índia contra a ameaça naval de holandeses e ingleses, em especial de 1600 a 1610.167
Tabela 12a: Movimento marítimo entre Lisboa e a Ásia, 1497 a 1700.
PARTIDAS DE LISBOA
CHEGADAS NA ÁSIA
PERÍODOS
NAVIOS
TONELAGEM
PESSOAS NAVIOS
TONELAGEM
PESSOAS
1497-1500
17
2.665
1.360
10
1.640
849
1501-1510
151
42.775
18.365
135
38.695
16.476
1511-1520
96
38.690
15.791
87
35.830
13.864
1521-1530
81
37.720
17.064
67
32.290
14.588
1531-1540
80
44.660
20.910
76
42.610
19.637
1541-1550
68
40.800
16.515
56
34.100
15.232
1551-1560
58
39.600
16.944
46
32.500
15.332
1561-1570
50
37.030
18.652
46
32.580
17.844
1571-1580
50
42.900
22.575
48
40.800
19.691
1581-1590
59
55.420
23.285
45
42.870
20.850
1591-1600
43
49.200
26.550
39
42.540
25.863
1601-1610
71
77.190
33.195
45
49.540
27.559
1611-1620
66
60.990
27.100
47
44.060
23.106
1621-1630
60
48.000
18.725
39
31.410
17.448
TOTAL I
950
617.640
277.031
786
501.465
248.339
1631-1640
33
20.020
7.885
28
15.770
7.225
1641-1650
42
22.840
11.928
28
14.280
7.642
1651-1660
35
14.320
9.470
35
18.990
9.274
1661-1670
21
8.635
4.865
14
5.635
2.633
1671-1680
25
11.700
5.720
29
13.900
6.387
1681-1690
19
11.650
5.825
19
11.650
5.147
1691-1700
24
14.900
7.630
21
13.700
5.580
TOTAL II
199
104.065
53.323
174
93.925
43.888
TOTAL I + II
1.149
721.705
330.354
960
595.390*
292.227
Fonte: T. Bentley Duncan, 1986, apud Chaudhuri, “O comércio asiático”, em Bethencourt e Chaudhuri
(dir.), op. cit., Volume II, p. 195. * Pela soma do autor, a tonelagem total seria de 598.390.
167

Chaudhuri, “O comércio asiático”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.), op. cit., Volume II, p. 195.
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Tabela 12b. Movimento marítimo entre a Ásia e Lisboa, 1497 a 1700.
PARTIDAS DA ÁSIA
CHEGADAS EM LISBOA
PERÍODOS
NAVIOS TONELAGEM
PESSOAS
NAVIOS
TONELAGEM
PESSOAS
1497-1500
3
290
120
2
170
60
1501-1510
88
26.085
8.655
73
21.115
7.518
1511-1520
60
26.060
7.818
59
25.760
7.590
1521-1530
55
28.520
8.556
53
27.020
8.106
1531-1540
61
39.110
11.733
57
36.410
10.416
1541-1550
58
34.550
10.065
52
30.550
9.430
1551-1560
47
33.650
10.370
35
25.750
8.414
1561-1570
45
36.250
14.480
40
32.150
12.594
1571-1580
42
38.250
15.300
39
35.150
14.038
1581-1590
51
48.450
18.080
42
39.290
15.945
1591-1600
40
45.350
16.590
22
25.000
11.190
1601-1610
36
43.390
17.356
28
32.290
14.876
1611-1620
32
40.350
16.140
28
35.550
13.645
1621-1630
28
24.150
9.670
19
15.050
6.087
1631-1640
21
13.710
5.484
15
9.910
4.606
1641-1650
32
16.030
6.412
24
12.030
4.823
1651-1660
16
7.979
3.188
16
8.120
3.385
1661-1670
14
6.070
2.428
13
4.820
1.708
1671-1680
22
10.730
4.192
21
9.680
3.405
1681-1690
16
9.300
3.720
15
8.600
3.179
1691-1700
14
8.950
3.580
13
7.550
2.997
TOTAL
781
537.224**
193.937
666
441.965***
164.012
Fonte: T. Bentley Duncan, 1986, apud Chaudhuri, “O comércio asiático”, em Bethencourt e Chaudhuri
(dir.), op. cit., Volume II, p. 195. Pelas somas do autor, as tonelagens seriam de **537.215 e ***441.695.

Por sua vez, a decadência econômica do mercado do Índico repercutiu na capitalidade
da Bahia, ao contribuir para inverter a posição das cidades de Goa e de Salvador dentro
do Império Marítimo Português. Segundo Russell-Wood,
No século que vai de 1550 a 1650, Salvador e Bahia alcançaram
grande importância dentro do Brasil e também dentro do Império
português do Atlântico. Mas encontravam-se subordinados a Goa e
ao Estado da Índia, no que diz respeito ao interesse régio, as
prioridades nacionais e interesse comercial. Com a mudança da
importância comercial e estratégica do Oceano Índico para o
Atlântico, e do Estado da Índia para o Brasil – ao lado de fortes
comprometimentos da Coroa portuguesa para com o Brasil, mais
tarde reforçados por iniciativas comerciais pombalinas – Salvador
tornou-se a mais importante cidade do Império português e capital
da mais rica colônia de Portugal. Em 1796, Salvador ainda tinha
maior volume de comércio do que qualquer outro porto do Imperio
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e havia desenvolvido uma ampla dimensão internacional.168
Reconhecida como a cabeça ou “chave de toda a Índia” desde 1530, quando assumiu
o estatuto de capital do Estado da Índia, a cidade de Goa foi conquistada por Afonso de
Albuquerque em 25 de novembro de 1510, sob resistência dos muçulmanos. Descrita em
1612 como a “corte e metrópole do Estado das Índias Orientais, aonde reside o vice-rei
com a nobreza de Portugal”, abrigava igualmente “oficiais de justiça e fazenda; e
arcebispo primaz”. Além da presença do poder central representado pela jurisdição régia
ou eclesiástica, e da sua posição estratégica na costa do Índico, a cidade de Goa reunia os
outros dois pressupostos quinhentistas da capitalidade apresentados na Introdução, a
saber, população numerosa e edifícios suntuosos. Já o seu porto foi descrito como “de
grande trato de toda a Índia, e da China, Málaca, e Bengala, e de todas as outras partes”.169
Na obra intitulada A Invenção de Goa – Poder Imperial e Conversões Culturais nos
Séculos XVI e XVII, Ângela Barreto Xavier enfatiza que, apesar de Lisboa ser o “centro
indiscutível do império português”, as enormes distâncias que separavam o Reino do seu
vasto ultramar teriam obrigado a capital metropolitana a delegar para outras cabeças parte
das suas funções de coordenação. E assim, a “Goa dos portugueses” teria se transformado,
cada vez mais, numa réplica da cidade de Lisboa.170 Já Catarina Madeira Santos ressalta
que as cidades de Lisboa e Goa “constituíram-se, no século XVI, como cabeças de dois
espaços distintos e politicamente homogêneos”. Contudo, a autora adverte que o estatuto
de capital não significava uma equiparação de posições das duas cidades, visto que Lisboa
possuía legitimidade e “instrumentos que a habilitavam a interferir no campo específico
de atuação” de Goa, “mas o inverso não era verdadeiro”.171 Em suma, apesar de ambas
as cidades usufruírem do posto de capital dentro do Império Português, a capitalidade de
Lisboa era legalmente bem mais ampla do que a centralidade de Goa. O mesmo ocorrerá
em relação à Cidade do Salvador a partir de 1549, outra capital estatal ultramarina, mas
igualmente sem legitimidade nem meios legais para sobrepujar a jurisdição lisboeta.
Durante o vice-reinado de D. Luís de Ataíde (1568-1571), a expansão no Oriente
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A. J. R. Russell-Wood, “A projeção da Bahia no Império Ultramarino Português”, p. 120.
Garcia, Cidades e Fortalezas do Estado da Índia: Séculos XVI e XVII, p. 118. O texto citado foi escrito
supostamente por Manuel Godinho de Erédia ou Álvaro Pinto Coutinho, “talvez cerca de 1612 na parte
original do códice do forte de São Julião da Barra com o Lyvro de plantaforma das fortalezas da Índia”.
170
Ângela Barreto Xavier, A Invenção de Goa – Poder Imperial e Conversões Culturais nos séculos XVI e
XVII, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais/ICS, 2008, pp. 38-39.
171
Santos, “Goa é a chave de toda a Índia”, p. 317.
169
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atingiu o seu apogeu e a presença lusitana no Índico alcançava Quiloa, Melinde, Zanzibar,
Socotorá, Ormuz, Cariate, Mascate, Barém, Diu, Damão, Chaul, Baçaim, Cananor,
Cranganor, Mangalor, Barcelor, Onor, Coulão, Goa, Cochim, Calicute, Columbo,
Tocotori, Manar, Jafanapatão, Cota, Negapatão, Meliapor, Málaca, Amboíno, Solor,
Tidor, Ternate, Celebes, Bornéu, Samatra, Java, Macau e Timor. Em 1569, Goa ocupava
uma área de quatro quilômetros quadrados, com igrejas monumentais, palácios, grandes
ruas e 3.500 casas, das quais 800 eram ocupadas por europeus. Em 1571, o regimento do
novo vice-rei D. Antônio de Noronha dividiu o Estado da Índia em três governos distintos
e independentes entre si: o da África Oriental, do Cabo da Boa Esperança ao de Guardafui
(Estreito de Meca), com capital em Sofala (Moçambique) e governado por Francisco
Barreto; o da Índia, do Cabo de Guardafui ao Golfo de Bengala, abarcando os territórios
de Portugal no Mar Vermelho, Índia e Ceilão, com capital em Goa e governado pelo vicerei; e o da Indochina, de Pegu (Ceilão) até a China, com capital em Málaca e governado
por Antônio Moniz Barreto. Mas, como não surtiu o efeito desejado, a divisão governativa
do Estado da Índia foi anulada em 1575.172 O mesmo ocorrerá no Estado do Brasil, onde
as tentativas de divisões governativas fracassaram nos séculos XVI e XVII.
Com o início das incursões de holandeses e ingleses no Índico em 1596, Portugal foi
perdendo territórios e mercados no Estado da Índia. E Goa começou a decair. Em finais
do século XVII, a capital da Índia Portuguesa estava insalubre e em estado deplorável,
com apenas 20.000 habitantes (1695), incluindo poucos portugueses e muitos de seus
descendentes, enquanto Salvador da Bahia de Todos os Santos era a cidade lusitana mais
importante do Atlântico Sul. Além de Goa, o Estado da Índia estava reduzido à Província
do Norte (Diu, Damão, Baçaim, Chaul e terras em aldeias chamadas “prazos”), Macau,
Solor e Timor, Moçambique e ao vale do Zambeze (ou Rios de Cuama), no lado oriental
da África. Na segunda metade do século XVIII, Moçambique foi separado do Estado da
Índia por decreto régio (19 de abril de 1752), passando a ser administrado diretamente
pela Coroa. Goa foi oficialmente abandonada em 1760, pouco antes da mudança da
capital do Brasil para o Rio de Janeiro, e só começou a ser reconstruída em 1777, enquanto
Salvador passou a disputar a primazia local com a cidade de São Sebastião.173
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Carlos Alexandre de Morais, Cronologia Geral da Índia Portuguesa: 1498-1962, Lisboa, Editorial
Estampa, 1997, pp. 63-67.
173
Morais, op. cit., pp. 78, 116-143; José M. Garcia, op. cit., pp. 49 e 91; e Bethencourt, “O Estado da
Índia”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.), op. cit., Volume II, p 294. Primeira cidade conquistada pela
força das armas por Portugal no Oriente, Goa só foi integrada à União Indiana em 1961.
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Figura 12b: Lisboa, em 1598.

Georg Braun e Franz Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum, Volume II, 1598, mapa V. Reproduzida do site
Historic Cities da Universidade Hebréia de Jerusalém.
Figura 12c: A Ilha e cidade de Goa, em 1596.

Jan Huygen van Linschoten, Itinerário, 1596, p. 50. Reproduzida da Biblioteca da Universidade de Utrecht.
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Capítulo 2- DESCENTRALIZAÇÃO versus CENTRALIZAÇÃO

Enquanto os franceses não passavam do cabo de Santo Agostinho mais
que até a Bahia, não eram tão suspeitosos nem tão perigosos.
Luís de Góis, 1548.174
Talvez não seja exagerado dizer terem sido os franceses
que decidiram a sorte das terras achadas por Cabral.
Laura de Mello e Souza, 2001.175

O intervalo de quase meio século que separa a descoberta oficial do Brasil da
fundação de Salvador poderia ter sido maior, se não fossem os franceses. A forte atuação
de corsários e armadores da França na costa brasileira certamente precipitou uma ação
mais efetiva dos portugueses no seu ultramar americano, em meados dos anos quinhentos.
De acordo com o Padre José de Anchieta, “na era de 1504 vieram os Franceses ao Brasil
a primeira vez ao porto da Baía [de Todos os Santos], e entraram em Paraguaçu, que está
dentro da mesma Baía, e fizeram seus resgates e tornaram com boas novas à França”.176
O interesse dos homens de negócio da França pela Terra de Santa Cruz se intensificou

174

“Carta de Luís de Góis representando ao Rei a precisão que a Vila de Santos, Costa do Brasil e mais
capitanias tinham de socorro pelo perigo e receio que havia dos franceses. Desta Vila de Santos, Capitania
de São Vicente, a 12 de maio de 1548”. ANTT, Corpo Cronológico, Parte I, maço 80, doc. 110. Luís de Góis
chegou ao Brasil em 1537 acompanhando seu irmão, Pero de Góis, capitão-donatário da Capitania de São
Tomé. O outro Pero de Góis citado no começo da referida carta era filho de Luís de Góis, homônimo de
seu irmão. Segundo Francisco Adolfo de Varnhagen, Pero de Góis também seria irmão do célebre cronista
Damião de Góis, e teria se encarregado de escrever o diário da navegação de Pero Lopes de Sousa (15301532) – duas suposições nunca confirmadas. Pedro de Azevedo, “Os primeiros donatários”, em Dias (dir.),
op. cit., Volume III, pp. 212-213; Carlos Malheiro Dias, “O Regime Feudal das Donatárias”, em Dias (dir.),
op. cit., Volume III, pp. 237-241; e Francisco Adolpho de Varnhagen, História Geral do Brazil, 2ª Edição,
Tomo Primeiro, Rio de Janeiro, E & H Laemmert, 1877, pp. 135-136 e 227.
175
Laura de Mello e Souza, “O nome do Brasil”, em Revista de História, USP, nº 145, 2001, p. 64.
176
José de Anchieta, “Informação do Brasil e de suas Capitanias – 1584”, em Anchieta, Cartas,
Informações, Fragmentos Históricos e Sermões do Padre Joseph de Anchieta, S. I. (1554-1594), Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 1933, p. 310. José de Anchieta nasceu a 19 de março de 1534 nas Ilhas
Canárias e, aos 17 anos, quando estudava Lógica na Universidade de Coimbra, ingressou na Companhia
de Jesus. Em 1553, veio para o Brasil, onde ensinou latim na nova escola de Piratininga, fundada por
Manuel da Nóbrega. Foi Superior das capitanias de São Vicente e do Espírito Santo, além de Provincial.
Anchieta foi um dos primeiros a aprender a língua dos índios e seus escritos em tupi, português,
castelhano e latim lhe deram renome mundial. Chamado o “Apóstolo do Brasil”, faleceu em 09 de junho
de 1597, na Aldeia de Reritiba, hoje Cidade Anchieta, no Espírito Santo. Iniciado em 1597, o longo processo
de canonização do jesuíta no Vaticano só teve êxito 417 anos depois de sua morte. Em 03 de abril de
2014, o Papa Francisco oficializou a canonização de Anchieta, que se tornou o terceiro santo brasileiro,
ao lado da italiana Madre Paulina, canonizada em 2002, 60 anos depois da sua morte; e de Frei Galvão –
o único santo nascido no Brasil, cuja canonização em 2007 demorou 185 anos. Serafim Leite, História da
Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VIII, p. 16; e Folha de São Paulo, 03/04/2014.
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quando, em maio de 1505, os sobreviventes do navio L’Espoir retornaram à Normandia.
Equipado por Binot Paulmier de Gonneville e oito negociantes para explorar a lucrativa
Rota do Cabo portuguesa, a nau partiu em julho de 1503, a caminho do Oriente. Depois
de passar pelas Canárias e Cabo Verde, o navio francês foi atingido por fortes tempestades
e arribou na costa de Santa Catarina, no início de 1504. Considerado o primeiro navegador
francês de que se tem notícia a arribar em terras brasileiras, Gonneville e sua tripulação
ficaram cerca de seis meses no sul do Brasil, mantendo contatos amigáveis com as tribos
carijós da região. De volta à Europa, os relatos dos homens do L’Espoir se espalharam
pelos portos da França, atraindo o interesse comercial de armadores normandos e bretões.
Daí em diante, um número cada vez maior de navios franceses cruzou o Atlântico para
buscar pau-de-tinta na América lusitana, assegurando o fornecimento de madeira corante
aos grandes centros produtores de tecidos da França. O local já havia começado a receber
expedições portuguesas de exploração e reconhecimento, desde 1501.177

2.1. Expedições e franceses
A primeira expedição partiu de Lisboa em maio de 1501, com o objetivo de investigar
o potencial econômico e os limites territoriais da Terra de Santa Cruz. Formada por três
caravelas capitaneadas por Gonçalo Coelho, essa flotilha trouxe o cosmógrafo florentino
Américo Vespúcio, que já havia realizado duas viagens ao Novo Mundo, a serviço dos
reis de Castela.178 Nessa viagem, os portugueses descobriram e batizaram vários acidentes

177

Jean Marcel Carvalho França e Ronald Raminelli, Andanças pelo Brasil colonial: catálogo comentado
(1503-1808), São Paulo, Editora UNESP, 2009, pp. 15-16; e Couto, op. cit., pp. 199-200. França e Raminelli
relatam que a viagem de Gonneville ao Brasil começou por volta de 1502, quando o navegador francês
retornou de Lisboa impressionado com a quantidade de mercadorias orientais que circulavam no porto
lusitano. Para explorar a Rota do Cabo da Boa Esperança, Gonneville teria contratado, a peso de ouro,
dois experientes marinheiros portugueses para auxiliar o grupo até o Oriente. Sobre essa viagem pioneira
dos franceses ao Brasil, ver Binot Paulmier de Gonneville, Vinte luas: viagem de Paulmier de Gonneville
ao Brasil, 1503-1505, São Paulo, Companhia das Letras, 1996.
178
Segundo Américo Vespúcio, essa expedição partiu em 13 de maio de 1501 e voltou em 07 de setembro
de 1502. A viagem gerou duas controvérsias. A primeira envolve o nome do capitão-mor da flotilha e a
segunda trata do real papel desempenhado por Vespúcio no Brasil. De acordo com Capistrano de Abreu,
o capitão-mor de 1501 foi André Gonçalves; para Francisco Adolfo de Varnhagen, foi D. Nuno Manuel; e
segundo Avelino Teixeira da Mota, foi Gonçalo Coelho. Compartilho aqui do nome sugerido por Mota,
cuja suposição se baseia numa legenda inserida no mapa de Maggiolo, de 1504, que designa o Brasil de
“Terra de Gonçalo Coelho” (Terra de Gonsalvo Coigo vocatur Santa Croxe) – nome considerado uma
provável referência ao capitão-mor da expedição de 1501-1502. Em relação à contribuição de Vespúcio
nessa expedição, Carlos Malheiro Dias critica duramente a importância atribuída a ele por Varnhagen; e
descreve o florentino como uma fraude, que veio ao Brasil em busca de lucro e não no posto de piloto ou
na qualidade de cosmógrafo. Já Riccardo Fontana busca revalorizar o papel de Américo Vespúcio como
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geográficos da costa brasileira, como o cabo de Santo Agostinho, o rio São Francisco, a
baía de Todos os Santos (01 de novembro de 1501), Cabo Frio, a baía de Angra dos Reis,
o porto de São Vicente e Cananéia. Essas descobertas foram incorporadas pela cartografia
portuguesa no planisfério anônimo de Cantino de 1502, considerado o mapa mais antigo
do Brasil. Antes de regressar a Portugal, Gonçalo Coelho recolheu um dos degredados
deixados por Cabral em Porto Seguro, para obter informações do local e aprender a língua
Tupi. Em seguida, o capitão-mor voltou com um carregamento de pau-brasil, canafístulas
e papagaios para o Reino, onde chegou em setembro de 1502.179
Sobre a possibilidade de o Brasil gerar riqueza, Américo Vespúcio escreveu, de volta
a Lisboa: “não haverá de passar muitos anos, que virão [de Vera Cruz] a este Reino de
Portugal grandíssimo proveito, e renda. Encontramos aqui uma infinidade de pau-brasil
e muito bom para carregar quantos navios existam hoje no mar, e sem custo algum”.180

piloto, navegador, cosmógrafo, geógrafo, hidrógrafo, etnógrafo e relator científico, no Brasil e na Europa.
Capistrano de Abreu, O Brasil no Século XVI, Rio de Janeiro, Typographia da Gazeta de Notícias, 1880, pp.
09-23; Varnhagen, op. cit., Tomo Primeiro, p. 82; Harold Johnson e Maria Beatriz Nizza da Silva (coord.),
O Império Luso-Brasileiro: 1500-1620, Lisboa, Editorial Estampa, 1992, pp. 75-77; Dias, “A expedição de
1501”, em Dias (dir.), op. cit.,Volume II, pp. 171-222; e Fontana, op. cit., pp. 7-113 e 183-190.
179
Jaime Cortesão ressalta que quase todas as toponímias e todas as legendas do Mapa de Cantino foram
acrescentadas “por segunda mão”, após a confecção da carta por vários historiadores. A costa brasileira
traz as seguintes designações geográficas: Cabo de San Jorge e porto seguro, ambas marcadas com
bandeiras de Portugal. E entre elas, os seguintes nomes: Quaresma (rebatizada de ilha de São João, hoje
Fernando de Noronha); sam miguel, Rio de sã fran°, A baia de todos sanctos e Rio de brasil. Abaixo de
porto seguro, aparece o nome Cabo de Scta. Marta e a seguinte legenda: “A vera cruz chamada per nome
a qual achou pedra-luares cabral fidalgo da cassa del Rey de Portugall e ele a descobrio indo por capitãmoor de quatorze naos [foram treze] que o dito Rey mandava a caliqut y em el caminho indo topou com
esta terra a qual terra se cree ser terra firme em a qual a muyta gente de descricam nuos omes e molheres
como suas mais os pario sam mais brancos que bacos e teem os cabellos muytos corredios foi descoberta
esta dita terra em a era de quinhentos”. Jaime Cortesão, História do Brasil nos Velhos Mapas, Tomo I,
Lisboa, Imprensa Nacional, 2009, pp. 242-243; e Couto, op. cit., pp. 190-192. Ver, também, Duarte Leite,
“O mais antigo mapa do Brasil”, em Dias (dir.), op. cit., Volume II, pp. 223-245 e 263-280.
180
Américo Vespúcio, “Carta de Lisboa de 1502”. Trecho transcrito em Ivan Alves Filho, Brasil: 500 anos
em documentos, p. 24. Américo Vespúcio (1454-1512) nasceu em Florença, onde foi admitido no banco
de Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici, do ramo plebeu da família (1481). Em 1491, foi enviado como
encarregado do provimento de navios para a filial do banco em Sevilha, assumindo a direção dessa
instituição em 1496. Vespúcio realizou duas viagens para as “Índias Ocidentais”, sob a bandeira de Castela:
a primeira, de 10 de maio de 1497 a 15 de outubro de 1498; e a segunda, de 18 de maio de 1499 a 08 de
setembro de 1500, conforme a sua “Carta a Soderini”. De volta a Sevilha, recebeu o inesperado convite
de D. Manuel para ir até Lisboa e saiu da Espanha para Portugal. O encontro com o rei rival de Castela foi
descrito por ele da seguinte forma: ”apresentando-me diante deste rei, ele mostrou ter prazer com a
minha vinda e pediu-me que partisse com três navios seus que estavam prontos para ir descobrir novas
terras. E como o pedido de um rei é uma ordem, tive de consentir em quanto me rogava”. Vespúcio foi
encarregado de fixar astronomicamente as posições importantes da nova terra, vindo a realizar mais duas
viagens ao continente americano, agora sob a bandeira de Portugal: a terceira, de 13 de maio de 1501 a
07 de setembro de 1502; e a quarta, de 10 de maio de 1503 a 04 de setembro de 1504, segundo a “Carta
a Soderini” (ou Lettera). Em 1505, o florentino retornou a Corte espanhola, onde encontrou Cristóvão
Colombo, que veio a falecer no ano seguinte. Em 1508, Vespúcio foi nomeado “Piloto Mayor” da Casa de
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Figura 13: O Mapa de
Cantino, ilustrando a
fase
inicial
do
reconhecimento
da
costa brasileira, 1502.

Anônimo, Planisfério de
Cantino,
1502.
Biblioteca
Estense,
Modena, Itália.

O pau-de-tinta que fornecia cor vermelha para tinturaria não era uma exclusividade
brasileira; um tipo asiático similar era vendido em Alexandria, quando da descoberta da
Índia por mar. Em 1501, a madeira conhecida como “brasil” era menos valiosa do que as
demais especiarias do Oriente (ver Tabela 13). Mesmo assim, a exploração de pau-brasil
na América Portuguesa foi considerada, desde o início, monopólio real.181

la Contratación pela rainha Joana da Espanha, com a atribuição de preparar os pilotos, cuidar dos
instrumentos náuticos e modernizar os mapas oficiais das terras recém-descobertas. Em 22 de fevereiro
de 1512, morreu em Sevilha, após ter recebido a cidadania espanhola e uma pensão vitalícia, transferida
aos seus herdeiros. Tanto a sua participação nas viagens portuguesas, quanto os seus escritos continuam
polêmicos. Dos seis documentos atribuídos ao florentino, quatro são considerados originais: as chamadas
“Cartas Familiares”, remetidas a Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici. São eles: o “Manuscrito de Sevilha”
(1500), o “Manuscrito de Cabo Verde” (1501), o “Manuscrito de Lisboa” (1502) e o “Fragmento Ridolfi”
(1504). E dois são tidos como apócrifos: o “Mundus Novus” e a “Carta a Soderini”, ambos de 1504. Todos
podem ser lidos na íntegra em Riccardo Fontana, O Brasil de Américo Vespúcio, pp. 123-181.
181
Sobre os tipos de pau-brasil, ver Mauro, Portugal, o Brasil e o Atlântico, Volume I, pp. 163-170.
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Tabela 13: Preço das especiarias no Cairo,
em ducados venezianos, em 1497 e 1501.

* 1 esporta = 294 quilos. ** Arilo da noz
moscada. Fonte: Godinho, op. cit., Volume
II, p. 121.

ESPECIARIA
Pimenta
Cravo
Canela
**Maça ou Macis
Noz moscada
Gengibre
Brasil

QUANTIDADE
*1 esporta
1 cento
1 cento
1 cento
1 cento
1 cento
1 cento

1497
74-75
60
60
60
28-29
14-15
10

1501
90-120
68
65
70-80
32
10,5
9-10

Em outubro de 1502, D. Manuel já havia arrendado as terras do Brasil a um consórcio
de cristãos-novos, liderado pelo armador Fernão de Loronha. Previsto para durar três
anos, o contrato concedia o monopólio de exploração do local a esse grupo de mercadores
e proibia a importação do brasil da Ásia. Em contrapartida, os arrendatários deveriam
pagar 4 mil ducados anuais à Coroa e enviar, todos os anos, uma frota de seis navios para
reconhecer, pelo menos, 300 léguas da costa brasileira. Os produtos desembarcados no
Reino ficariam isentos de impostos no primeiro ano, pagariam um sexto dos direitos
alfandegários no segundo ano e um quarto dos impostos no terceiro ano da concessão.182
Durante o prazo contratual do arrendamento, os ancoradouros do Brasil só receberam
navios pertencentes aos cristãos-novos, segundo o Esmeraldo de Situ Orbis de 1505.183
Nem sequer uma embarcação da Carreira da Índia teria feito escala no Brasil, de acordo
com a Relação das Naus e Armadas da Índia. Depois de Pedro Álvares Cabral, a próxima
armada da Rota do Cabo a passar pelo ultramar da América teria sido a poderosa frota de
dezesseis velas de 1506, comandada por Tristão da Cunha e Afonso de Albuquerque.184
A expedição seguinte saiu de Portugal em setembro-outubro de 1502 e voltou em
julho de 1503. A viagem teve caráter comercial e percorreu parte do litoral brasileiro, até
Porto Seguro. Composta por quatro navios dos arrendatários, essa frota redescobriu a ilha
de Quaresma - rebatizada de São João, atual Fernando de Noronha - e levou uma carga
de pau-brasil e escravos índios para Lisboa.185

182

Couto, op. cit., pp. 192-193. Ver, também, Antônio Baião, “O comércio do pau-brasil”, em Dias (dir.),
op. cit., Volume II, pp. 324-330.
183
Essa tese se baseia no seguinte trecho da obra de Duarte Pacheco Pereira: “há lugares algum tanto
mais longe é achada esta terra [a quarta parte do mundo, futura América] não navegada pelos navios de
Vossa Alteza e, por vosso mandado e licença, os dos vossos vassalos e naturais”. Esmeraldo, 1505, p. 07.
184
Enquanto essa Relação não menciona a passagem da armada da Índia de 1501 por Santa Cruz, Duarte
Leite dá como certa a presença das 4 velas comandadas por João da Nova nas proximidades do Cabo de
Santo Agostinho, em 23 de abril de 1501. Já Varnhagen apenas supõe a passagem da armada de 1501
pelo Brasil, provavelmente pelo porto de Santa Cruz, ao norte de Porto Seguro. Leite, “O mais antigo mapa
do Brasil”, em Dias (dir.), op. cit., Volume II, p. 251; e Varnhagen, op. cit., Tomo Primeiro, p. 89.
185
Essa expedição partiu de Lisboa em setembro-outubro de 1502; e regressou em julho de 1503. Johnson
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Já a expedição de maio de 1503 a setembro de 1504 correspondeu, possivelmente, ao
envio anual de seis navios previsto em contrato. Trouxe, mais uma vez, Gonçalo Coelho
e Américo Vespúcio ao Novo Mundo. Mesmo com a perda de quatro navios, incluindo a
nau capitânia, os arrendatários conseguiram cumprir mais uma cláusula contratual, qual
seja, a de fundar e manter uma feitoria-fortaleza no litoral do Brasil.186 Construída durante
cinco meses, enquanto os dois navios restantes eram carregados de pau-brasil, a feitoria
de Cabo Frio foi o primeiro estabelecimento português da América. Concluída em
meados de 1504, a fortaleza-armazém de Cabo Frio ficou guarnecida com “vinte e quatro
homens em terra, com mantimentos para seis meses, doze bombardas e muitas outras
armas”.187 Depois, o navio de Américo Vespúcio retornou para Lisboa, onde chegou “com
mercadorias da terra, que então não eram outras, que pau-vermelho, a que chamam Brasil,
bugios e papagaios”.188 Essa exigência contratual visava tornar o negócio do pau-brasil
mais lucrativo. Como o processo de retirada e transporte dos toros até o litoral era precário
e demorado, o ideal seria estocar o pau-de-tinta pronto para embarque na feitoria de Cabo
Frio, enquanto as naus vinham do Reino. Dessa forma, os comerciantes podiam evitar o
custo dos navios parados nos portos locais, aguardando a entrega da madeira pelos índios.
Reconhecida como essencial pelos europeus, a colaboração dos povos indígenas no

e Nizza da Silva (coord.), O Império Luso-Brasileiro: 1500-1620, pp. 80-83. Os autores informam que, ainda
não foi possível identificar, com algum fundamento, o capitão-mor da expedição de 1502-1503. Sobre a
ilha desabitada redescoberta e doada a Loronha por D. Manuel em 1504, Johnson e Silva completam: “a
concessão a Fernão de Loronha da ilha que hoje tem o seu nome não implica que este mercador tivesse
procedido pessoalmente ao reconhecimento da mesma. Também o batismo posterior da ilha com o nome
do arrendatário está longe de constituir um argumento decisivo para a resolução do problema”.
186
Essa expedição partiu em 10 de maio de 1503 e regressou em 04 de setembro de 1504, de acordo com
a Lettera de Américo Vespúcio. Quanto ao seu comandante, Carlos Malheiro Dias esclarece que a escolha
do capitão-mor de 1501 para comandar a viagem de 1503 não era surpreendente. Como ocupava o cargo
de Escrivão da Fazenda, Gonçalo Coelho mantinha relações frequentes com os arrendatários dos impostos
e concessões de Portugal, inclusive com Fernão de Loronha e seus sócios no empreendimento brasileiro.
Dias, “A expedição de 1503”, em Dias (dir.), op. cit., Volume II, pp. 283-314. Já as feitorias surgiram no fim
da Idade Média, quando os mercadores ibéricos passaram a se agrupar, em terras estranhas, numa
comunidade que gozava de proteção governamental e privilégios especiais diante das autoridades locais.
O chefe dessa comunidade era chamado “feitor” e a própria colônia “feitoria”, designando uma fortaleza
para usufruto de armazéns em comum e proteção dos interesses comerciais dos ibéricos. Os portugueses
começaram a criar essas instituições de origem medieval e mediterrânea na costa da África, a exemplo
das feitorias de Arguim (1455) e de São Jorge da Mina (1481). Maria Beatriz Nizza da Silva (coord.),
Dicionário da História da Colonização Portuguesa no Brasil, Lisboa, Editorial Verbo, 1994, pp. 339-341.
187
Américo Vespúcio, “Carta a Soderini, 4 de setembro de 1504”, Revista Trimestral do Instituto Histórico,
Geográfico e Etnográfico do Brasil, doravante IHGEB, Tomo XLI, Rio de Janeiro, Tipografia de Pinheiro &
Cia, 1878, p. 17. Sobre mais uma polêmica envolvendo Vespúcio, o naufrágio dos quatro navios da frota
e as ordens do capitão-mor Gonçalo Coelho, ver Capistrano de Abreu, O Brasil no Século XVI, pp. 25-39.
188
Damião de Góis, Chronica do Sereníssimo Senhor Rei D. Manoel, 1567, Lisboa, Oficina de Miguel
Manescal da Costa, 1749, Primeira Parte, Capítulo LXV, p. 87.
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comércio do pau-brasil foi descrita da seguinte forma, pelo viajante francês Jean de Léry:
Quanto ao modo de carregar os navios com essa mercadoria, direi
que tanto por causa da dureza, e consequente dificuldade em
derrubá-la, como por não existirem cavalos, asnos nem outros
animais de tiro para transportá-la é ela arrastada por meio de muitos
homens; e se os estrangeiros que por aí viajam não fossem ajudados
pelos selvagens não poderiam nem sequer em um ano carregar um
navio de tamanho médio. Os selvagens em troca de algumas roupas,
camisas de linho, chapéus, facas, machados, cunhas de ferro e
demais ferramentas produzidas por franceses e outros europeus,
cortam, serram, racham, atoram e desbastam o pau-brasil
transportando-o nos ombros nus às vezes de duas ou três léguas de
distância, por montes e sítios escabrosos até a costa junto aos navios
ancorados, onde os marinheiros o recebem. Em verdade, só cortam
o pau-brasil depois que os franceses e portugueses começaram a
frequentar a país; anteriormente, como me foi dito por um ancião,
derrubavam as árvores, deitando-lhes fogo.189
Esse trecho da narrativa de Léry aponta ainda outra grande diferença entre as armadas
do Brasil e da Índia: a carga levada de Portugal para ser negociada no além-mar. Enquanto
os navios enviados à América levavam objetos de pouco valor para trocar por produtos
locais com os índios, entre 1505 e 1515, cada “nau do reino” destinada a Ásia levava, em
média, 20 milhões de réis em dinheiro, prata, cobre, coral, chumbo, estanho, panos e
outros materiais bem mais valiosos para trocar por especiarias nos portos do Índico.190

189

Jean de Léry, Viagem à Terra do Brasil, Rio de Janeiro, Editora Biblioteca do Exército, 1961, p. 152. Jean
de Léry (1534-1611) nasceu numa França simpatizante da Reforma e, aos 18 anos, foi como missionário
estudar Teologia em Genebra, onde Calvino havia se estabelecido. Em 1556, Calvino recebeu uma carta
do cavaleiro de Malta e seu ex-colega na Universidade de Paris, Nicolas Durand de Villegaignon, que havia
fundado uma colônia francesa na baía de Guanabara (1555). O cavaleiro solicitava a vinda de colonos
livres e inteligentes para integrar o seu projeto de uma “França Antártica” na América. A Igreja de Genebra
enviou 14 pessoas ao Brasil - entre elas Jean de Léry, que chegou em fevereiro de 1557 e regressou em
janeiro de 1558, após uma série de desentendimentos com Villegaignon. De volta a Genebra, Léry concluiu
seus estudos de Teologia, foi nomeado ministro e vivenciou várias perseguições contra os protestantes
na Europa. Em 1563, entregou sua narrativa sobre o Brasil a um amigo, mas o manuscrito foi perdido.
Com a ajuda de rascunhos, reescreveu a obra, mas a segunda redação também foi perdida. A obra original
só foi encontrada em 1576 e, finalmente publicada em 1578. Idem, ibidem, pp. 17-23, 33-34, 52, 71 e 226.
190
Godinho, op. cit., Volume II, pp. 31-42. O autor lembra que o Reino contribuía com, pelo menos, 150
mil cruzados por ano para armar, no mínimo, três naus da Rota do Cabo.
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Também em 1504, D. Manuel fez a primeira doação de uma capitania hereditária em
solo americano: a ilha de São João foi doada a Fernão de Loronha, pelo prazo de duas
vidas. Excetuando “especiaria, drogaria e coisas de tintas” reservadas para a Coroa, o
capitão-donatário poderia “lançar gado” e aproveitar o local “segundo lhe mais aprouver”,
com o compromisso de pagar anualmente o quarto e o dízimo dos rendimentos obtidos.191
Findo o contrato de arrendamento dos cristãos-novos (1505), o acesso ao território
foi liberado, em troca do pagamento do quinto aos cofres da Coroa.192 Seja por iniciativa
régia ou particular, um número de navios certamente inferior ao das armadas da Índia
continuou sendo enviado ao Brasil, para prosseguir o descobrimento da costa, do
Maranhão ao Rio da Prata; e buscar pau-brasil para vender aos fabricantes de panos da
região de Flandres.193
Conforme relato de um agente veneziano, de 1506 ou 1507, o quintal do pau-brasil
era vendido por 2,5 ducados em Flandres, de onde era despachado para Castela, Itália e
outros lugares. Como o mesmo quintal custava meio ducado para o grupo de Loronha que
arcava com todas as despesas da viagem, e o contrato permitia a retirada anual de 20 mil
quintais de brasil da América, os arrendatários pagavam 10 mil ducados por uma carga
que valia 50 mil ducados na Europa. Ao se mostrar rentável, o brasil de Santa Cruz passou
a ser um dos produtos que Portugal trocava com Flandres e Brabante, junto com o paude-tinta da Índia. Mas a sua cotação não superava o preço das principais especiarias
asiáticas, e por isso as expectativas econômicas da Coroa lusitana continuaram voltadas
para o Índico.194

191

“Carta de Doação da Ilha de São João, 24 de janeiro de 1504”. ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro
37, fls. 152-152v°. Publicada em Hélio de Alcântara Avellar e Alfredo Taunay, História Administrativa do
Brasil, Volume I, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1956, pp. 230-232. A ilha de São João foi doada a
Loronha “para em todos os dias de sua vida e de um seu filho barão lídimo mais velho que dele ficar ao
tempo de seu falecimento”. Quase dois séculos depois (1692), o rei D. Pedro II confirmou a doação da
capitania da Ilha de São João ao trineto de Fernão de Loronha, João Pereira Pestana e a todos os seus
herdeiros. Ver Dias (dir.), op. cit., Volume II, pp. 340-343.
192
Baião, “O comércio do pau-brasil”, em Dias (dir.), op. cit., Volume II, pp. 325-326. O autor reafirma que
esse contrato não foi estendido para 10 anos (1502 a 1512), como dizem Capistrano de Abreu, Manuel
Nunes Dias e outros. Nunes Dias também indica o cristão-novo Jorge Lopes Bixorda como arrendatário do
Brasil de 1513 a 1516, sucedendo o grupo de Loronha. Manuel Nunes Dias, “Natureza e Estatuto da
Capitania do Brasil”, Separata da Revista da Universidade de Coimbra, Volume XXVII, 1979, p. 182.
193
Joaquim Romero Magalhães, “O reconhecimento do Brasil”, em Bethencourt e Chaudhuri (dir.), op.
cit., Volume I, pp. 198-199; e Couto, op. cit., pp. 196-199.
194
“Relazione di Lunardo da Cà Masser (1506 ou 1507)”, apud Duarte Leite, “O mais antigo mapa do
Brasil”, em Dias (dir.), op. cit., Volume II, p. 278; e Baião, “O comércio do pau-brasil”, em Dias (dir.), op.
cit., Volume II, p. 339. Em 08 de agosto de 1509, o feitor João Brandão, da Antuérpia, informava que o
cento do brasil de Santa Cruz valia 28 soldos. Em 1516, o pau-brasil já tinha cotação em Flandres, como
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Sem recursos nem disposição para investir simultaneamente na Ásia e na América, a
Coroa praticamente deixou a exploração do Atlântico Sul a cargo da iniciativa privada.
No entanto, a escassez de documentos sobre as viagens portuguesas ao Brasil dificulta o
conhecimento exato de quantos navios visitaram ou avistaram o local, entre 1505 e 1516.
Um dos poucos registros conhecidos consiste no Livro da nau Bretoa da expedição de
1511, equipada por Loronha e mais três armadores, com permissão de D. Manuel.195 Esse
diário de bordo lista a carga levada a Lisboa, após oito meses de viagem: 5.008 toros de
brasil, retirados da feitoria de Cabo Frio; 37 escravos índios avaliados em 173 mil réis; e
72 animais - entre papagaios, macacos, gatos, saguins e tuins -, no valor de 24 mil e 220
réis.196 Nada, portanto, comparável ao porte das cargas trazidas da Índia (ver Tabela 14).
Tabela 14: Evolução das cargas levadas para Lisboa pelas naus da Índia em quintais, entre 1503 e 1519.
ESPECIARIA
1503
1505
*1513
1514
1517
1519
Pimenta
18.000
22.000
20.020
20.414,75
44.032
35.000
Gengibre
450
4.007
4.063
2.470
300
Canela
6.000 ou 10.000
350
1.268
813
315,5
800
Cravo
150 a 200
21
186
660
Maças
7
3.639
5.001
18,5
40
Cânfora
15
Laca
60
13,5
860
240
Brasil
45
72,5
15
Sândalo
35
138
89
Noz
3.503
45,5
120
Ruibarbo
6,5
Anil
42
55
Incenso
90
43
Seda
101
3,25
22,5
160
Outras
90
TOTAL
24.000 ou 28.000
> 23.122
32.701
30.696
48.051,5
37.320
* Inclui duas naus de 1513 que chegaram a Lisboa em 1514. Fonte: Godinho, op. cit., Volume II, p. 103.

as demais especiarias, conforme uma carta escrita de Bruxelas por Rui Fernandes, em 06 de maio de 1516.
Fernandes lista as seguintes especiarias com seus preços: pimenta a 19,5 e 19,25 dinheiros; gengibre a 13
dinheiros; canela longa a 4 soldos; canela curta a 8 soldos; maças a 3 soldos e 2 dinheiros; nozes a 5 soldos
e 2 dinheiros; cravo escolhido a 26 dinheiros; malagueta a 10 soldos; malagueta em bala a 8 soldos e 10
dinheiros; e brasil a 7 dinheiros. Em 06 de fevereiro de 1517, o mesmo Rui Fernandes, novamente de
Bruxelas, participava a D. Manuel que o brasil tinha o preço de 25 soldos, menos do que o cento em 1509.
195
Terminado o prazo do seu contrato de arrendamento, Loronha não deixou de ter contato com o Brasil,
como mostra a sua participação na expedição de 1511. Mais três armadores investiram capital na Bretoa:
Francisco Martins (português), Bartolomeu Marchione e Benedeto Morelli (florentinos). Marchione foi o
contratador de todos os tratos de Guiné, inclusive o da pimenta malagueta. Em 1487, foi ele quem passou
as letras de câmbio destinadas à missão secreta de Pero de Covilhã e Afonso de Paiva e em 1500, equipou
uma das naus da armada de 1500 de Cabral. Godinho, op. cit., Volume I, pp. 493-494.
196
Duarte Fernandes, Livro da nau Bretoa que vai para a Terra do Brasil de que são armadores Bartolomeu
Marchione e Benedeto Morelli e Fernão de Loronha e Francisco Martins que partiu deste porto de Lisboa
a 22 de fevereiro de 1511. ANTT, m. 9 das coxias da Livraria, nº 2. Transcrito em Dias (dir.), op. cit., Volume
II, pp. 343-347. Sobre as etapas da viagem, tripulação, regimento e escravização da gente da terra, ver,
também, Johnson e Nizza da Silva (coord.), O Império Luso-Brasileiro: 1500-1620, pp. 86-95.
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Outra expedição que deixou registro foi a de 1514. Composta por dois navios armados
com o aval do rei de Portugal, a frota percorreu a costa de norte a sul, atingindo o Cabo
de Santa Maria e reconhecendo o estuário do Rio da Prata. Em 1515, uma armada de três
navios equipada com aval do rei de Castela percorreu essa mesma região, sob o comando
do português João Dias de Solis - um criminoso foragido do Reino.197 Além de descobrir
a localização da feitoria de Cabo Frio, a armada castelhana se apoderou indevidamente
de uma carga de pau-brasil no local. Também iria levantar, pela primeira vez, a questão
dos limites meridionais da América Portuguesa.198
Diante das incursões cada vez mais frequentes de franceses em toda a costa brasileira,
e de espanhóis na região Platina, D. Manuel decidiu aumentar, em 1516, o policiamento
e a presença portuguesa no território ultramarino do Ocidente. Para alcançar esse objetivo,
o monarca expediu dois alvarás ordenando ao feitor e oficiais da Casa da Índia em Lisboa
que dessem “machados e enxadas e toda a mais ferramenta às pessoas que fossem a
povoar o Brasil”; e que “procurassem e elegessem um homem prático e capaz de ir ao
Brasil dar princípio a um engenho de açúcar”, dando a ele sua ajuda de custo e também,
“todo o cobre e ferro mais coisas necessárias” para a construção do referido engenho.199
Ainda nesse sentido, D. Manuel passou a enviar, todos os anos, uma armada de guardacosta para defender o litoral e impedir que navios não autorizados, em especial franceses,
comercializassem com os índios e estabelecessem pontos de resgate na faixa costeira. Ao
mesmo tempo, o rei adotou o sistema de “capitanias de mar e terra” no Brasil - um modelo
de colonização que consistia na elevação de feitorias à condição de capitanias, dotadas de
capitão nomeado pelo monarca por tempo determinado, e com abastecimento regular pela
Coroa de ferramentas e materiais de construção para os colonos.200 Por fim, nomeou Pero
Capico para comandar uma capitania no Brasil, pelo prazo de 10 anos (1516-1526).201
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F. M. Esteves Pereira, “O descobrimento do Rio da Prata”, em Dias (dir.), op. cit., Volume II, pp. 380381. Acusado pela morte da mulher em Portugal, João Dias de Solis se refugiou no reino vizinho de Castela,
onde foi admitido no serviço régio castelhano por sua experiência em navegação. Em 1512, com a morte
de Américo Vespúcio, Solis sucedeu o florentino no posto de piloto-mor da Casa de Contratação e partiu
de Sevilha em 8 de outubro de 1515, capitaneando a frota que percorreu a costa do Brasil do Cabo de
Santo Agostinho ao Cabo de Santa Maria. Ao entrar no estuário do Prata, resolveu desembarcar em um
batel, com alguns companheiros de viagem, mas todos foram mortos pelos índios, em fevereiro de 1516.
198
Couto, op. cit., pp. 200-201. O autor lembra que, até 1516, a presença portuguesa no Brasil não foi
suficiente para evitar o crescente avanço de franceses e espanhóis sobre a costa local, por estar limitada
à feitoria de Cabo Frio e a alguns homens “lançados”, espalhados pela Bahia, São Vicente e Cananéia.
199
Livro das Reportações da Casa da Índia, folhas 25 e 42, apud Varnhagen, op. cit., Tomo Primeiro, p. 95.
200
Nunes Dias, “Natureza e Estatuto da Capitania do Brasil”, p. 182.
201
Alfredo Valle Cabral, “Pero Capico”, Anais da BNRJ, Volume 73, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional,
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Figura 14: Mapa do Brasil de 1519, mostrando os pontos já conhecidos da costa do Maranhão ao estuário
do Rio da Prata; a extração de pau-brasil pelos índios; e alguns elementos da fauna e da flora brasileiras.

Lopo Homem, Pedro e Jorge Reinel (cartografia); e Antônio de Holanda (iluminuras), “Terra Brasilis”, Atlas
Miller, c. 1519, fl. 5. Paris, Biblioteca Nacional da França.

A expedição manuelina de 1516-1519 veio com a missão de policiar e fundar postos
de resgate no litoral brasileiro. O comando foi dado a Cristóvão Jaques, com um ordenado
de 18 quintais de pau-brasil por ano e mais 125 mil e 500 réis. O comandante capturou
sete castelhanos que haviam embarcado indevidamente pau-brasil no Sudeste e transferiu
a base de apoio local de Cabo Frio para o litoral norte de Pernambuco. 202 Essa mudança
visava ocultar a posição da feitoria régia e fixar um posto mais próximo de Lisboa, na
região do Cabo de Santo Agostinho, possibilitando viagens comerciais mais curtas e mais
baratas. Por outro lado, a qualidade superior das espécies tintureiras do Nordeste do Brasil
se tornou um “fator decisivo numa conjuntura em que se acentuava a concorrência da
madeira colocada nas praças comerciais europeias por venezianos, castelhanos e
franceses”. Construído em território dos índios Tabajara, com quem Jaques estabeleceu

1954, pp. 262-271. Valle Cabral conclui que a capitania de São Vicente já era povoada antes da vinda de
Martim Afonso de Sousa e, que a capitania de Pero Capico poderia estar situada em São Vicente.
202
Essa primeira viagem teria durado 2 anos, 4 meses e 18 dias (21 de junho de 1516 a 9 de maio de 1519).
E de acordo com Rolando Laguarda Trías, os castelhanos resgataram pau-brasil no Rio de Janeiro e não na
feitoria de Cabo Frio. Esteves Pereira, “O descobrimento do Rio da Prata”, em Dias (dir.), op. cit., Volume
II, p. 363; e Johnson e Nizza da Silva (coord.), op. cit., pp. 95-97.

121

um pacto de aliança, o novo entreposto régio passou a funcionar “na margem direita do
canal de Santa Cruz que separa o continente da ilha de Ascenção (Itamaracá)”.203
Em setembro de 1521, D. Manuel liberou 100 mil réis para Cristóvão Jaques equipar
dois navios e retornar ao Brasil. A viagem começou entre setembro e dezembro – mês em
que a morte repentina do soberano (13 de dezembro) deu início ao reinado de D. João III
(1521-1557). Nessa segunda expedição, o capitão-mor foi incumbido de procurar cobre
e outros metais. Para tanto, desceu o litoral do Brasil e entrou no estuário do Rio da Prata,
subindo pela primeira vez o Rio Paraná. A esquadra ainda encontrou alguns homens da
armada castelhana de Solis e passou na feitoria de Pernambuco, antes de voltar com uma
carga de cobre, alguma prata e vestígios de ouro para Lisboa, no final de 1522.204
Os cinco anos que antecederam a terceira viagem de Jaques ao Brasil foram marcados
pela deterioração das relações entre D. João III e o rei da França, Francisco I (1515-1547).
Como o rei francês não reconhecia a soberania de Portugal sobre os descobrimentos, o
Tratado de Tordesilhas não conseguiu barrar o avanço francês na América. Se, por um
lado, a intensa atividade de corsários e armadores normandos e bretões no Brasil passou
a ser uma ameaça ao monopólio ibérico do comércio marítimo no Atlântico; por outro
lado, muitos povos indígenas passariam a preferir os franceses aos portugueses, uma
preferência assim justificada por José de Anchieta:
Os Franceses não desistiram do comércio do Brasil, e o principal foi
no Cabo Frio e Rio de Janeiro, terra de Tamoios, os quais, sendo
dantes muitos amigos dos Portugueses se levantaram contra eles por
grandes agravos e injustiças que lhes fizeram, e receberam os
Franceses, dos quais nenhum agravo receberam, e iam e vinham, e
carregavam suas naus de pau do brasil, pimenta, pássaros, bugios e
outras coisas da terra, e davam roupa e todo o gênero de armas aos
Índios e os ajudavam contra os Portugueses e deixavam moços na
terra que aprendessem a língua dos Índios, e homens que fizessem
ter prestes as mercadorias para quando viessem as naus.205
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Couto, op. cit., pp. 196 e 201. O capitão-mor nomeou Manuel de Braga para o posto de feitor.
Johnson e Nizza da Silva (coord.), op. cit., pp. 97-98; e Couto, op. cit., p. 202.
205
José de Anchieta, “Informação do Brasil e de suas Capitanias – 1584”, em Cartas, Informações,
Fragmentos Históricos e Sermões do Padre Joseph de Anchieta, S. I. (1554-1594), pp. 310-311.
204
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O relato do jesuíta também enaltece uma figura essencial no trato com os índios: a
dos homens deixados ou “lançados” em terra para aprender o idioma e servir de
intermediário-intérprete entre europeus e nativos. Ao contrário do intermediário
português do início do período colonial, em geral um criminoso forçado ao degredo no
Brasil e abandonado no ultramar sem nenhum apoio da Coroa, o intermediário francês
era geralmente um homem jovem e inculto da Normandia, que passava a viver
voluntariamente entre os índigenas.206 Além do serviço de intermediação prestado para
as duas partes envolvidas na transação comercial, o intérprete francês preparava os
produtos para a próxima viagem, garantindo o rápido carregamento dos navios.
Chamados de “truchements”, esses lançados aceitavam de bom grado a moradia entre os
povos indígenas; transportavam o pau-brasil até o litoral; colhiam pimenta e algodão;
preparavam peles e penas para o escambo; e ensinavam os papagaios a falar francês – um
diferencial que aumentava o valor das aves na Europa.207
Na tentativa de reprimir a pirataria francesa em águas brasileiras com o crescente
apoio dos índios, D. João III enviou, no início de 1522, o embaixador João da Silveira à
corte francesa. O diplomata deveria cobrar de Francisco I providências em relação aos
roubos praticados por seus vassalos contra naus portuguesas; e recuperar as fazendas e os
navios roubados do rei de Portugal e seus súditos por corsários da França.208 O fracasso
de Silveira e de seus sucessores em fazer cumprir as exigências requeridas pelo rei
lusitano ao monarca Valois resultou na continuidade do corso francês na América.
Inconformado com o acordo bilateral assinado por Portugal e Castela em Tordesilhas,
Francisco I nunca pôs em prática as promessas de paz e restituição feitas aos portugueses
e, tampouco, aos espanhóis. Sempre invocando a liberdade de navegação e comércio nos
mares, o soberano francês chegou a pedir a Carlos V, rei da Espanha, que lhe mostrasse

206

Iniciada no século XV na África, a prática de deixar ou “lançar” homens em terras desconhecidas para
aprender a língua local e servir de intérprete-intermediário entre populações nativas e portugueses foi
estendida ao Brasil. No entanto, muitos “lançados” fugiam do controle da Coroa portuguesa e passavam
a negociar diretamente com os índios, em benefício próprio ou de outros europeus que contrabandeavam
pau-brasil. Sobre o tema, ver Alida C. Metcalf, “A busca pelo intermediário feminino no século 16 no
Brasil”, em Schwartz e Myrup (orgs.), op. cit., pp. 299-336; e Ronaldo Vainfas, “A tessitura das
sincretismos: mediadores e mesclas culturais”, em João Fragoso e Maria de Fátima Gouvêa (orgs.), O Brasil
Colonial (1443-1580), 1ª edição, Volume I, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2014, pp. 357-388.
207
M. E. Gomes de Carvalho, D. João III e os Francezes, Lisboa, A. M. Teixeira & C. TA, 1909, pp. 165-166.
208
“Regimento dado pelo rei D. João III a João da Silveira, seu enviado na corte de França, para o rei lhe
mandar restituir as tomadas e roubos feitos pelos piratas de seu reino. Lisboa, 05 de fevereiro de 1522”.
ANTT, Corpo Cronológico, Parte I, maço 27, doc. 103.
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“a cláusula do testamento de Adão que o havia excluído da partilha do mundo”.209
Em fevereiro de 1527, após tomar conhecimento de que a França preparava dez
navios de corso contra conquistas de Portugal, D. João III mandou uma expedição guardacosta de seis velas ao Brasil, capitaneada, mais uma vez, por Cristóvão Jaques. O capitãomor foi encarregado de combater navios franceses que estivessem carregando pau-brasil,
além de levar um alvará régio autorizando a volta de Pero Capico ao Reino, “acabado o
tempo da sua capitania”, trazendo “todas as peças de escravos e mais fazendas que
tivesse”.210 Nessa terceira viagem, Jaques colheu informações sobre o fluxo de navios
castelhanos e franceses na América, enviou duas caravelas carregadas de pau-brasil para
Lisboa e cumpriu sua principal missão, ao derrotar violentamente três naus francesas na
Bahia.211 Criticado por sua conduta extrema pelos próprios companheiros de viagem, o
capitão-mor acabou retirado do posto de “Governador das partes do Brasil”, em outubro
de 1528. Ao chegar no Reino com 300 prisioneiros estrangeiros trazidos da feitoria real,
Jaques propôs ser donatário no Brasil e se comprometeu a trazer mil colonos com ele.
Mas a sua oferta de colonização privada do Brasil foi recusada por D. João III, que enviou
uma esquadra substituta a Pernambuco, sob o comando de Antônio Ribeiro.212
O ano de 1529 foi marcado por acusações recíprocas e pedidos de indenização
material provenientes tanto da França, quanto de Portugal. Em meados de 1530, chegou
na Côrte lusitana a notícia da assinatura de uma nova carta de corso (ou carta de marca)
contra Portugal, concedida por Francisco I a João Ango, corsário e governador de Dieppe.
Uma vez convencida da dificuldade de assegurar o imenso território brasileiro valendose apenas de feitorias esparsas e armadas esporádicas de guarda-costa, a Coroa portuguesa
decidiu organizar outra expedição, sob o comando de Martim Afonso de Sousa.213
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“Do cardeal de Toledo a Carlos V, de 27 de janeiro de 1541”. Arquivo de Simancas. Estado Castilla,
legajo 53, fl. 333. Trecho transcrito em Dias (dir.), op. cit., Volume III, pp. 63-64. Sobre as embaixadas
portuguesas enviadas a França, entre 1522 e 1555, ver Gomes de Carvalho, op. cit., pp. 07-158.
210
Antônio Baião e Carlos Malheiro Dias, “A expedição de Cristóvam Jacques”, em Dias (dir.), op. cit.,
Volume III, pp. 68-94; e “Alvará de 05 de julho de 1526, passado em Almeirim”, Livro das Reportações da
Casa da Índia, fol. 25. Transcrito em Varnhagen, História Geral do Brasil, 2ª edição, Tomo Primeiro, p. 105.
211
Johnson e Silva (coord.), op. cit., pp. 98-100; e Couto, op. cit., pp. 202-206.
212
Varnhagen, op. cit., Tomo Primeiro, pp. 110-111. A esquadra que substituiu a frota de Jaques no Brasil
já se encontrava em Pernambuco no dia 02 de novembro de 1528. Sobre o destino de Ribeiro, o autor diz:
“Quanto a Ribeiro, nenhuma notícia encontramos dos seus feitos em nossos mares. Naturalmente
abandonou pouco depois a costa com a esquadrilha, chamada talvez a outro serviço. O certo é que,
ficando a feitoria desprotegida, caiu sobre ela um galeão de França, que a saqueou, conseguindo apenas
o feitor Diogo Dias escapar-se em uma caravela, que ali então passava com destino para Sofala”.
213
Idem, ibidem, pp. 112-115; e Gomes de Carvalho, op. cit., p. 45. De acordo com Frei Luiz de Sousa, o

124

O comandante recebeu do rei três cartas de poder. Na primeira, D. João III lhe
conferiu a jurisdição sobre os tripulantes da armada e sobre todos os habitantes que
estivessem ou chegassem no Brasil. Ordenou a todos eles que, “haja ao dito Martim
Afonso de Sousa por capitão-mor da dita armada e terras e lhe obedeçam em tudo e por
tudo o que lhes mandar e cumpram e guardem seus mandados assim e tão inteiramente
como se por mim em pessoa fosse mandado, sob as penas que ele puser; as quais com
efeito dará a devida execução nos corpos e fazendas daqueles que o não quiserem cumprir,
assim, e além disso lhe dou todo poder e alçada, mero e misto império, assim no crime
como no cível”.214 A segunda carta delegou ao capitão-mor poderes para “criar e fazer
dois tabeliães que sirvam das notas e judicial”, assim como “criar e fazer de novo e prover
por falecimento dos quais os ofícios da justiça e governança da terra que por mim não
forem providas que vir que são necessários”.215 Na terceira, o monarca deu poder “para
que ele dito Martim Afonso possa dar às pessoas que consigo levar, às que na dita terra
quiserem viver e povoar, aquela parte das terras que assim achar e descobrir que lhe bem
parecer e segundo o merecerem as ditas pessoas por seus serviços e qualidades para as
aproveitarem”.216
Nomeado “Governador da Terra do Brasil” com apenas 29 anos, Martim Afonso de
Sousa foi encarregado de expulsar os corsários franceses das costas do Brasil, porque eles
“iam tomando nelas muito pé”; descobrir terras e minas de metais preciosos terra adentro,
rei lusitano só teria começado a gastar muito dinheiro com o Brasil a partir de 1530, com o objetivo de
“desarreigarem-se daquela terra os franceses, que já nela começavam a prantar e lançar raízes”. Frei Luiz
de Sousa, Annaes de ElRei Dom João Terceiro, Lisboa, Tipografia da Sociedade Propagadora dos
Conhecimentos Úteis, 1844, p. 405. O dominicano Luiz de Sousa recebeu uma ordem do rei Felipe IV para
escrever a vida de D. João III em Madrid (11 de maio de 1627), juntamente com documentos necessários
para a sua redação. Durante três anos, o autor de 70 anos reuniu fontes, examinou papéis na Torre do
Tombo e redigiu os Annaes, cuja primeira parte foi concluída no início de 1630. Após dois anos de correção
do texto escrito, o autor deixou a segunda parte inacabada, vindo a falecer em maio de 1632. Alexandre
Herculano, Annaes de ElRei Dom João Terceiro, pp. X-XXIII. Sobre Martim Afonso, ver Jordão de Freitas,
“A expedição de Martim Afonso de Sousa (1530-1533)”, em Dias (dir.), op. cit., Volume III, pp. 102-115.
214
“Carta de grandes poderes ao capitão-mor, e a quem ficasse em seu lugar. 20 de novembro de 1530”.
ANTT, Chancelaria de D. João III, Real Archivo, Livro 41, fol. 105. Transcrita em Revista Trimestral do IHGEB,
Tomo XXIV, Rio de Janeiro, 1861, pp. 74-76. D. João III fez uma ressalva ao pleno exercício da jurisdição
pelo capitão-mor: se alguns fidalgos da armada ou que estiverem ou chegarem em terra cometerem
“alguns casos-crimes por onde mereçam ser presos”, Martim Afonso deveria enviar tais fidalgos presos
ao Reino, “com os autos de suas culpas para se nisso fazer o que for justiça”. Cabe acrescentar que esse
tratamento diferenciado perante a lei estava previsto nas Ordenações, com base na chamada “qualidade
da pessoa”.
215
“Carta de poder para o capitão-mor criar tabeliães e mais oficiais de justiça. 20 de novembro de 1530”.
ANTT, Chancelaria de D. João III, Real Archivo, Livro 41, fol. 103. Revista Trimestral do IHGEB, Tomo XXIV,
pp. 77-78.
216
“Carta para o capitão-mor dar terras de semaria. 20 de novembro de 1530”. ANTT, Chancelaria de D.
João III, Real Archivo, Livro 41, fol. 103. Revista Trimestral do IHGEB, Tomo XXIV, pp. 78-79.
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além de explorar alguns rios, em especial o Rio da Prata; e estabelecer um ou mais núcleos
de povoamento no ultramar. Formada por duas caravelas, um galeão e duas naus - uma
delas comandada por Pero Lopes de Sousa, irmão do capitão-mor e autor do diário da
viagem -, a expedição partiu de Lisboa no dia 03 de dezembro de 1530, rumo ao Brasil.217
O primeiro objetivo da viagem não tardou a ser cumprido. Em meados de janeiro do
ano seguinte, os irmãos Sousa já navegavam em águas brasileiras e logo capturaram três
naus da França carregadas de pau-brasil. No dia 04 de fevereiro de 1531, o capitão-mor
se dirigiu ao porto de Pernambuco, encontrando a feitoria régia saqueada pelos franceses
e abandonada pelo feitor Diogo Dias. Ao desembarcar, tomou conhecimento de que um
galeão francês havia passado pelo local dois meses antes e roubado toda a fazenda do rei
de Portugal. Em 19 de fevereiro, Martim Afonso dividiu a expedição em dois grupos: as
duas caravelas foram enviadas para o norte, capitaneadas por Diogo Dias; e o galeão São
Vicente, a nau capitânea e uma das naus apreendida aos franceses foram para o sul.218

217

No começo do diário, o autor diz: “Na era de 1530, sábado 3 dias do mês de dezembro, parti desta
cidade de Lisboa, debaixo da capitania de Martim Afonso de Sousa, meu irmão, que ia por capitão de uma
armada e governador da terra do Brasil”. Os irmãos Sousa viajaram na nau capitania; Heitor de Sousa,
como capitão da nau São Miguel; Pero Lobo Pinheiro, capitão do galeão São Vicente; Baltazar Gonçalves,
capitão da caravela Princesa; e, supostamente, Diogo Leite, no comando da caravela Rosa. Freitas, “A
expedição de Martim Afonso de Sousa”, em Dias (dir.), op. cit., Volume III, pp. 100, 123 e 133-135.
218
“Diário da navegação de Pero Lopes de Sousa (de 1530 a 1532)”, Revista do IHGEB, Tomo XXIV, pp. 1521 e 26-27. A primeira nau francesa foi apreendida defronte do Cabo de Percaauri (atual Pontal da Boa
Vista) e a segunda no Cabo de Santo Agostinho, ambas em 31 de janeiro de 1531. Em 19 de fevereiro de
1531, uma delas foi despachada para Portugal, sob o comando de João de Sousa, levando prisioneiros
franceses e cartas do capitão-mor para D. João III; e a outra nau francesa foi queimada em Pernambuco.
A terceira nau francesa, apreendida em 02 de fevereiro de 1531 na ilha de Santo Aleixo, foi batizada de
Nossa Senhora das Candeas e usada pelos portugueses na navegação para o Rio da Prata, sob o comando
de Pero Lopes. Os irmãos se separaram em 04 de fevereiro de 1531, quando Martim Afonso seguiu para
Pernambuco. Pero Lopes reencontrou o irmão na feitoria local em 17 de fevereiro, com o restante da
armada. Pouco se sabe sobre o autor do Diário antes de 1530. Segundo filho de Lopo de Sousa e D. Brites
de Albuquerque, Pero Lopes era irmão mais novo de Martim Afonso e, desde muito jovem, embarcou em
armadas guarda-costa enviadas aos Açores, Madeira e à costa da África. Já fidalgo da casa de D. João III e
experiente homem de mar, foi escolhido para acompanhar seu irmão ao Brasil, onde possivelmente já
havia estado com a armada de 1527-1528 de Cristóvão Jaques. Ao lado de Martim Afonso, exerceu um
papel de destaque no combate aos franceses na América, além de escrever o principal testemunho da
expedição: o diário de navegação. Finda a viagem, a nau de Pero Lopes entrou no porto de Faro em janeiro
de 1533, com mais duas naus da França apreendidas em Pernambuco, cerca de 30 prisioneiros franceses
e alguns índios do Brasil. O capitão seguiu para Évora, então sede da Corte portuguesa, a fim de prestar
contas da viagem ao rei de Portugal. Em março de 1534, já havia partido em uma caravela para Safim no
Marrocos, junto com o futuro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Em 06 de outubro de 1534, D.
João III doou a Capitania de Itamaracá, Santo Antônio e Santana a Pero Lopes, que também foi escolhido
para capitão de uma armada enviada a Tunis, em janeiro de 1535. Ao voltar da África, acertou seu
casamento com D. Isabel de Gamboa – uma rica herdeira na Corte. Até 1538, ocupou o cargo de capitãomor de outra armada guarda-costa, destinada a proteger naus da Índia contra o ataque de franceses na
costa da Europa. Em março de 1539, partiu de Lisboa como capitão-mor de uma armada da Índia de seis
naus, chegando a Goa em setembro. Faleceu na viagem de volta ao Reino (c. 1539), vítima do naufrágio
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Enquanto os portugueses exploravam separadamente a faixa costeira acima e abaixo
do nordeste brasileiro, 120 franceses arribaram no litoral pernambucano, a bordo do navio
La Pèlerine (março de 1531). Desta vez, não só saquearam como destruíram a feitoria
lusitana, então protegida por apenas seis homens, com o apoio de índios amigos Tabajara.
Antes de voltar ao porto de Marselha, levando uma carga de 5.000 quintais de pau-brasil,
300 quintais de algodão, 3.000 peles, 600 papagaios e inúmeros macacos, o comandante
Jean Duperret deixou cerca de 70 homens numa base fortificada feita pelos franceses na
ilha de Santo Aleixo, em território de seus aliados Caeté.219
Porém, La Pèlerine não chegaria ao seu destino. Depois de Pernambuco, a nau voltou
ao Mediterrâneo e, em 15 de agosto de 1532, foi capturada pelo capitão-mor da armada
portuguesa de guarda-costa de Gilbratar, que escoltava o bispo de Funchal, D. Martinho
de Portugal, em sua viagem a Roma para tratar da instalação do Tribunal da Inquisição
no Reino com o Papa.220 Equipada pelo almirante da esquadra francesa de galés no
Mediterrâneo, Bertrand d’Ornesan, barão de Saint-Blancard, La Pèlerine teria sido só
mais uma embarcação clandestina da França, se o seu armador não tivesse mostrado a
intenção de fundar uma feitoria na América. Quanto à carga contrabandeada do Brasil, o
barão reclamou uma indenização milionária de Portugal (1538), no Tribunal instalado em
Bayonne para resolver o problema do corso entre as duas nações. Graças ao protesto de
Saint-Blancard, os valores e os produtos apreendidos foram divulgados, possibilitando
esboçar uma evolução das cargas trazidas do Brasil, entre 1511 e 1531 (ver Tabela 15).221
Tabela 15: Evolução das cargas trazidas do Brasil em réis, entre 1511 e 1531.
NAU BRETOA (1511)
5.008 toros ou cerca de 2.000
quintais de pau-brasil
37 escravos índios
72 animais

VALOR

LA PÈLERINE (1531)
5.000 quintais de pau-brasil

VALOR

2:000$000
173$000
24$220

16:000$000
3.000 peles de leopardo
3:600$000
600 papagaios
1:440$000
(?) “ouro”
1:200$000
300 quintais de algodão
1:200$000
300 macacos
720$000
(?) óleos medicinais
400$000
300 quintais de sementes de algodão
360$000
TOTAL
2:197$220
TOTAL
24:920$000
Fontes: “Roteiro de Duarte Fernandes, e mais documentos oficiais, relativos à viagem da Nau Bretoa até
Cabo Frio em 1511”, Revista do IHGEB, Tomo XXIV, 106-109; e Johnson e Silva, op. cit., pp. 214-217.

da nau que o levava até Lisboa, na altura da Ilha de São Lourenço ou no Atlântico afundada por franceses.
Freitas, “A expedição de Martim Afonso de Sousa”, em Dias (dir.), op. cit., Volume III, pp. 115-123.
219
Couto, op. cit., pp. 211-212.
220
Freitas, “A expedição de Martim Afonso de Sousa”, em Dias (dir.), op. cit., Volume III, pp. 151-152.
221
Ver Gomes de Carvalho, “A Pelerine”, em Gomes de Carvalho, op. cit., pp. 55-65.
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Os portugueses tiveram mais um embate com súditos de Francisco I na costa
brasileira. No caminho de volta para o Reino, Pero Lopes avistou uma nau ancorada na
ilha de Santo Aleixo (04 de agosto de 1532); e mandou preparar a gente e a artilharia,
“porque se a nau que estava na ilha surta fosse de França havia de pelejar com ela”.222 O
capitão tomou uma nau francesa e afundou outra encontrada no local. Antes de partir para
Lisboa (04 de novembro de 1532), destruiu o fortim gaulês na ilha e mandou enforcar o
capitão francês La Motte, juntamente com vinte de seus subordinados. Pero Lopes ainda
reconstruiu a feitoria portuguesa na margem direita do canal de Itamaracá, depois deixada
a cargo de Paulo Nunes, nomeado capitão da fortaleza de Pernambuco por D. João III.223
Quanto ao descobrimento de terras, o Diário aponta três incursões terrestres em busca
de ouro e prata, a primeira no Rio de Janeiro, onde o capitão-mor mandou “4 homens pela
terra dentro: e foram e vieram em 2 meses”. Os portugueses ficaram no local “três meses
tomando mantimentos, para 1 ano, para 400 homens” (30 de abril a 01 de agosto de 1531)
e ainda fizeram dois bergantins de 15 bancos cada. A segunda ocorreu na parada seguinte,
a partir da ilha da Cananea. Martim Afonso ordenou que 40 espingardeiros e 40 besteiros,
sob a direção de Pero Lobo, fossem descobrir minas no interior, e esperou na ilha 44 dias
(12 de agosto a 26 de setembro de 1531). Essa bandeira terminou em tragédia. Informados
“que nas vizinhanças da Cananea havia ouro” pelo gentio, os 80 homens seguiram pela
rota indicada pelos nativos, mas foram mortos pelos índios Carijó que dominavam aquela
região. A terceira entrada foi em São Vicente (fevereiro de 1532), quando “castelhanos
deram novas ao capitão I. de muito ouro e prata, que dentro do sertão havia”.224

222

“Diário da navegação de Pero Lopes de Sousa (de 1530 a 1532)”, Revista do IHGEB, Tomo XXIV, Rio de
Janeiro, 1861, p. 72. Desta frase em diante, quase no verso da folha 29 do códice, seguem-se as folhas 30
a 35 em branco; e depois, o Diário só traz o relato dos dias 04 a 23 de novembro de 1532; e termina. Pero
Lopes zarpou da Vila de São Vicente no dia 22 de maio de 1532, comandando a nau Nossa Senhora das
Candeas e o galeão São Vicente. Durante a navegação para o norte rumo a Portugal, parou no Rio de
Janeiro (23 de maio a 02 de julho), onde tomou “mantimento para 3 meses”; na Bahia (17 a 30 de julho),
de onde relatou: “Aqui se lançaram com os índios 3 marinheiros da minha nau, e me detiveram 8 dias
buscando-os e não nos pude haver por os índios os esconderem”; e em Pernambuco, de onde saiu no dia
04 de novembro de 1532. Idem, ibidem, pp. 67-71.
223
Freitas, “A expedição de Martim Afonso de Sousa (1530-1533)”, em Dias (dir.), op. cit., Volume III, pp.
153-156. Pero Lopes bombardeou a fortaleza francesa durante 18 dias e aceitou a rendição dos inimigos.
Mas em represália a uma tentativa de assassiná-lo, mandou enforcar o comandante La Motte e mais 20
franceses. Depois entregou outros dois franceses vivos para os índios comerem; a ao partir de
Pernambuco, levou cerca de 30 prisioneiros franceses para Portugal, onde chegou em janeiro de 1533.
224
“Diário da navegação de Pero Lopes de Sousa (de 1530 a 1532)”, Revista Trimestral do IHGEB, Tomo
XXIV, pp. 32 e 35-36; e Frei Gaspar da Madre de Deus, Memórias para a História da Capitania de São
Vicente, hoje chamada de São Paulo, do Estado do Brasil, Lisboa, Tipografia da Academia Real das
Sciencias, 1797, pp. 84-85.
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Em relação à exploração de rios brasileiros, as duas caravelas foram descobrir o Rio
do Maranhão (19 de fevereiro de 1531) e reconheceram a costa norte até a foz do Rio
Gurupi, no Pará. Os outros navios percorreram diversos rios em direção ao sul, como os
rios de Pernambuco (17 de fevereiro), São Francisco (11 de março), Tynhaarêa (24 de
março), Rio de Janeiro (30 de abril) e o Rio de Iguape (12 de agosto), até alcançar o cabo
de Santa Maria (15 de outubro de 1531), no sul, próximo ao Rio de Santa Maria (ou Rio
da Prata).225 O reconhecimento da bacia hidrográfica Platina foi feito por Pero Lopes e
30 homens num bergantim. Após o naufrágio da nau capitânea (28 de outubro de 1531),
os capitães, pilotos e mestres resolveram que o capitão-mor não iria explorar o Rio da
Prata. E deram, como justificativas para preservar o comandante, a falta de mantimentos,
o desgaste das naus e os temporais diários naquela região. Pero Lopes desceu pelo Rio
dos Begoais e explorou o Rio Paraná e alguns de seus afluentes, descobriu cabos e ilhas
e tomou posse de terras em nome do rei de Portugal (23 de novembro a 27 de dezembro
de 1531). Em seguida, reencontrou Martim Afonso na ilha das Palmas, de onde todos
saíram juntos para o porto de São Vicente (01 a 20 de janeiro de 1532).226
De acordo com o Diário da Navegação, a passagem por São Vicente resultou na
criação das primeiras vilas portuguesas do Brasil (22 de janeiro de 1532), descrita desta
forma por Pero Lopes:
Aqui neste porto de São Vicente varamos uma nau em terra. A todos
nos pareceu tão bem esta terra, que o capitão I. determinou de a
povoar, e deu a todos os homens terras para fazerem fazendas: e fez
uma vila na ilha de São Vicente e outra 9 léguas dentro pelo sertão,
à borda de um rio, que se chama Piratininga: e repartiu a gente nestas
2 vilas e fez nelas oficiais; e pôs tudo em boa obra de justiça, de que
a gente toda tomou muita consolação, com verem povoar vilas e ter
leis e sacrifícios, e celebrar matrimônios ... .227

225

“Diário da navegação de Pero Lopes de Sousa (de 1530 a 1532)”, Revista Trimestral do IHGEB, Tomo
XXIV, pp. 20, 23, 26, 31, 35, 39, 44 e 66-67. Os 15 castelhanos estavam perdidos no porto dos Patos, onde
foram resgatados pelos portugueses e levados para o porto de São Vicente. Ao chegarem no local (05 de
fevereiro), os súditos do rei de Castela informaram sobre a existência de metais preciosos no interior e
“traziam mostras do que diziam e afirmavam ser mui longe”.
226
Idem, ibidem, pp. 42-65. Pero Lopes soube em 02 de novembro de 1531 do naufrágio da nau capitânea,
que “dera à costa, por falta d’amarras”. E também foi informado que “Martim Afonso, com toda a gente,
se salvaram, todos a nado; somente morreram 7 pessoas; 6 afogados e 1, que morreu de pasmo”.
227
“Diário da navegação de Pero Lopes de Sousa”, Revista Trimestral do IHGEB, Tomo XXIV, p. 66.
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Mas a narrativa acima apresenta uma inconsistência, visto que em nenhuma das três cartas
de poder dadas ao comandante de 1530, D. João III lhe delegou poderes para criar vilas.
Como a permissão régia para transformar povoações em vilas no Brasil só foi dada, pela
primeira vez, aos capitães-donatários em 1534, o então capitão-mor Martim Afonso de
Sousa só poderia ter criado duas povoações em 1532, contrariando a tese usual que atribui
o título de primeira “vila” a São Vicente.228 O ato solene de sua fundação foi inclusive
retratado pelo pintor brasileiro Benedito Calixto, em 1900. Reproduzido na Figura 15, o
quadro mostra o altar e a cruz erguida na praia, onde o pároco Gonçalo Monteiro e os
franciscanos celebraram o ofício divino. Os chefes Tibiriça e Caiuby, que fizeram uma
aliança de sangue com os portugueses João Ramalho e Antônio Rodrigues confraternizam
com os colonizadores, enquanto o cacique Piqueroby e seus índios observam de longe.
Após recusar a proposta de paz do emissário Tibiriça, sogro de João Ramalho e portador
da seta quebrada como garantia de cordialidade, Piqueroby foi para o sertão com sua
tribo e nunca quis fazer uma aliança com os lusitanos.229
Figura 15: Fundação da “vila” de São Vicente por Martim Afonso de Sousa, em 1532.

Óleo sobre tela, Benedito Calixto, 1900. Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, Santos, São Paulo, 2003.
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Me alinho aqui com Washigton Luís – o único autor encontrado a fazer esta mesma observação. E
considero equivocada a versão de que Martim Afonso de Sousa criou o Concelho, construiu Casa de
Câmara e Cadeia e ergueu Pelourinho em São Vicente, como defendem Jorge Couto e outros autores, por
serem requisitos próprios de vilas e não de povoações. Ver Washington Luís, Na Capitania de São Vicente,
Brasília, Edições do Senado Federal, Volume 24, 2004, pp. 93-101; e Couto, op. cit., p. 216.
229
Carlos Malheiro Dias (dir.), op. cit., Volume III, p. XXXIII. Segundo Dias, Martim Afonso de Sousa entrou
na barra de São Vicente e desembarcou no porto de Tumiarú, onde residia o português Antônio Rodrigues,
companheiro de João Ramalho. E neste local, fundou a primeira “vila” na pequena praia situada entre a
Ilha do Sol (hoje Ilha Porchat) e a ponta do morro de Tumiarú ou de Santo Antônio. Esta primeira povoação
durou pouco tempo, sendo destruída e submergida pelo mar doze anos mais tarde. E só depois de 1545,
a vila foi trasladada para o sítio atual, junto do morro de Santo Antônio, onde já estava erguida a igreja.
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A importância de ser vila residia no fato de que só os lugares com estatuto mínimo
de vila podiam sediar Câmaras Municipais. E as Câmaras dirigiam o Município ou Termo
- a menor divisão administrativa de Portugal. Como bem observou Caio Prado Jr.,
É nas vilas, sedes dos termos e das comarcas, que se concentram as
autoridades: ouvidores, juízes, câmaras e as demais. (...) Ou se
tratava de uma vila, e então todas aquelas autoridades deviam estar
presentes, ou não era vila, e não tinha nada.230
Em suma, uma povoação era simplesmente um aglomerado de moradores, sem nenhuma
jurisdição administrativa ou judicial. Não tinha câmara, nem termo, tampouco pelourinho
– o marco da jurisdição e da justiça na área municipal. Já uma vila era “uma povoação
grande, numerosa, superior a uma aldeia, e que tivesse Juiz, Senado [da Câmara] e
pelourinho, com os mais distintivos de jurisdição civil, e criminal”.231
Moldada pela Municipalidade Romana denominada Curia, cujos membros eram
chamados Decuriões, a Municipalidade Portuguesa passou a chamar Curia de Câmara,
Concelho, Assembléia do Município ou Mesa da Vereação, e Decuriões de Vereadores,
escolhidos entre os homens mais ricos e poderosos ou “homens-bons” de cada localidade.
Assim como a Curia Romana, a Câmara Portuguesa desempenhava funções judiciárias e
administrativas, em defesa dos interesses locais. A palavra Câmara designava tanto a
reunião de vereadores, como o edifício onde os vereadores se reuniam. E o termo
Vereador derivava do verbo verear - uma contração de verificar, isto é, “vigiar sobre a
boa polícia da terra, reger, e cuidar do bem público”.232
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Caio Prado Jr., Formação do Brasil contemporâneo: colônia, p. 321. Enquanto “termos” eram divisões
administrativas, “comarcas” eram divisões judiciais das capitanias.
231
Viterbo, Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoje
regularmente se ignoram, p. 270. Vale esclarecer que Viterbo usou o termo “Senado”como sinônimo de
“Câmara”, apesar de nem todas as câmaras terem recebido o título meramente honorífico de “Senado da
Câmara”. Mas tal uso não traz prejuízo ao seu conceito de “vila”, na medida em que o título de “Senado
da Câmara” não implicava em atribuições e competências administrativas diferentes daquelas concedidas
e desempenhadas pelas demais Câmaras Municipais do Brasil. Ver, também, Graça Salgado (coord.),
Fiscais e meirinhos, p. 70. Em relação ao Pelourinho, cabe sempre lembrar que este marco da justiça não
era utilizado pelos senhores para castigar seus escravos e sim pelo poder público para punir desonestos
e criminosos. Daí a sua definição como uma “coluna levantada em sítio público nas cidades e vilas,
ordinariamente em frente dos paços municipais, sobre a qual se expunham antigamente os criminosos à
ignomínia, ou se prendiam para se lhes infligir algum castigo”. Maximiano Lemos, Encyclopedia
Portugueza Illustrada: diccionário univeral, Volume VIII, Porto, Lemos e C.A, Successor, Typographia A
Vapor, [s.d.], p. 428.
232
Código Filipino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal recopiladas por mandado D’el-Rey D. Philippe
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Além de constar no Diário, o termo vila também aparece no final da carta de semaria
passada pelo capitão-mor a Rui Pinto: “Dada na Vila de São Vicente, ao derradeiro dia
do mês de fevereiro – Pero Capico escrivão a fez, ano de 1533”. Mas não consta em outras
duas cartas de sesmaria conhecidas: a de Pero de Góis, dada em Piratininga (10 de outubro
de 1532), e a de Francisco Pinto, dada em São Vicente (04 de março de 1533).233 No
primeiro caso, o uso da palavra “vila”, em vez de “povoação”, pode ser atribuído ao fato
de o diário de Pero Lopes ser uma cópia incompleta baseada num diário de bordo original,
que se perdeu no tempo. Como a obra sofreu emendas e foi escrita na segunda metade do
século XVI, é possível supor que o termo “vila” tenha sido inserido mais tarde, quando
já se sabia da doação da Capitania de São Vicente ao próprio Martim Afonso de Sousa.234
No segundo caso, o escrivão local pode ter atribuído o estatuto de vila a São Vicente por
erro, ou por considerar que aquela povoação merecia tal título. Vale lembrar que, antes
mesmo da chegada dos irmãos Sousa, São Vicente já era um porto conhecido e funcionava
como uma pequena feitoria portuguesa, de iniciativa particular, onde os europeus podiam
obter alimentos, contratar “línguas” da terra e construir bergantins.
Uma vez fundados os dois núcleos de povoamento português no ultramar, encerrando
a terceira missão da viagem, Pero Lopes saiu de São Vicente em 22 de maio de 1532 e
chegou no Reino em janeiro de 1533. Martim Afonso continuou em São Vicente até pelo
menos o início de março de 1533. Não se sabe o que o capitão-mor realizou nesse período,
nem quando zarpou do Brasil, para desembarcar em Portugal em agosto de 1533. Antes
de voltar a Lisboa, deixou Gonçalo Monteiro como capitão-mor e seu lugar-tenente, com

I, Livro Primeiro, edição fac-similar da 14ª edição, de 1870, com introdução e notas de Cândido Mendes
de Almeida, Brasília, Edições do Senado Federal, Volume 38-A, 2004, p. 144, nota (1).
233
“Doação de Martim Afonso a Ruy Pinto em Fevereiro de 1533”, Revista Trimestral do IHGEB, Tomo
XXIV, p. 88; e Freitas, “A expedição de Martim Afonso de Sousa”, em Dias (dir.), op. cit., Volume III, pp.
147-148. Frei Gaspar da Madre de Deus ainda apresenta uma licença dada por Martim Afonso a Pero de
Góis para enviar ao Reino 17 escravos em navios d’El Rei; e a data só diz: “Feito em São Vicente aos 3 de
março de 1533”. Madre de Deus, op. cit., pp. 75-76, nota 2.
234
Jordão de Freitas explica que o manuscrito do Diário, descoberto e publicado por Varnhagen em 1839,
“é antes uma truncada relação do itinerário e viagem de Pero Lopes de Sousa, capitão de um dos navios
da armada de seu irmão Martim Afonso de Sousa – relação, narrativa ou crônica baseada muito embora
num Diário de bordo, que não chegou até nós”. E conclui: “Escrito em letra do século XVI, o Códice não é
todavia original, mas sim cópia, aliás bastante incompleta, além de pouco cuidada”. Sem tirar o mérito e
a autenticidade das informações contidas no Diário, o autor comenta as anomalias cronológicas da obra,
as omissões de certos períodos da viagem, as emendas de “diversas penas” e as mudanças de título nas
publicações do Códice da Biblioteca da Ajuda. Ao analisar a autoria caligráfica do título e da narrativa da
expedição, Freitas ressalta que a letra do texto é da segunda metade do século XVI; e a letra do título é
do início do século XVII, indicando que alguns trechos da obra foram emendados depois da viagem.
Freitas, “A expedição de Martim Afonso de Sousa (1530-1533)”, em Dias (dir.), op. cit., Volume III, pp. 126133. Ver, também, Francisco Adolfo de Varnhagen, Revista Trimestral do IHGEB, Tomo XXIV, pp. 03-08.
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todos os poderes a ele conferidos pelas cartas régias de 1530.235 Em dezembro de 1533,
Martim Afonso foi escolhido para ocupar o posto de “capitão-mor do mar dessas partes
da Índia”. E assim como os demais funcionários régios da época preferiu servir na Índia,
onde assumiu o posto de capitão-mor do mar (1534 e 1539) e o de governador (1541 e
1546). Na viagem de 1534 para a Ásia, arribou na Bahia, mas não se interessou em voltar
a São Vicente. Ao descrever seus serviços prestados no Brasil, o comandante também não
fez nenhuma menção ao local e apenas resumiu:
Por el-rey ter novas que no Brasil havia muitos franceses me
mandou lá em uma armada, onde lhes tomei quatro naus, que todas
se defenderam muito valentemente, e me feriram muita gente e
assim nisto como no descobrimento de alguns rios, que me el-rei
mandou descobrir, tardei perto de três anos, passando muitos
trabalhos e muitas fomes, e muitas tormentas, até por derradeiro me
dar uma tão grande, que se perdeu a nau em que eu ia, e escapei em
uma tábua, e mandou-me el-rei vir de lá a cabo de três anos.236
A expedição de Martim Afonso de Sousa repercutiu de maneira diversa na França e
em Portugal. Das três naus gaulesas tomadas na chegada da armada ao Brasil, a primeira
foi queimada em Pernambuco, a segunda foi enviada ao Reino e a terceira foi usada pelos
portugueses na viagem. Despachada para Portugal sob o comando de João de Sousa
(fevereiro de 1531), a nau transportava 2.768 toros (cerca de 927 quintais ou 54,5
toneladas) de pau-brasil, presos franceses e cartas do capitão-mor para D. João III. Uma
vez descarregada na alfândega de Vila Nova de Portimão (julho de 1531), a madeira
brasileira foi vendida por lotes a diferentes pessoas, ao preço médio de 850 réis o quintal,
somando uma perda de aproximadamente 787 mil e 950 réis para os franceses. Isto sem
contar o prejuízo da nau apreendida, que foi posta “em seco e em monte” para ser
desaparelhada (julho de 1532). Quanto aos prisioneiros trazidos do Brasil, ainda
continuavam detidos em Lisboa, pelo menos até fevereiro de 1532.237

235

Freitas, “A expedição de Martim Afonso de Sousa”, em Dias (dir.), op. cit., Volume III, p. 106, nota 61,
p. 107, nota 76 e p. 148.
236
Idem, ibidem, pp 106-115; e Brevíssima e Sumária Relação dos Serviços de Martim Afonso de Sousa,
Biblioteca de Coimbra, apud Washington Luís, Na Capitania de São Vicente, pp. 85-87.
237
Freitas, “A expedição de Martim Afonso de Sousa”, em Dias (dir.), op. cit., Volume III, pp. 138-141. O
feitor da alfândega de Vila Nova, Diogo de Oliveira, foi encarregado de vender a carga apreendida de paubrasil que estava a bordo da nau. Ao prestar contas na Casa dos Contos do Reino em Évora ficou devendo
17 quintais de pau-brasil, declarando serem de quebra, “por ao tempo do recebimento dele ser
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O maior descontentamento dos franceses com a expedição de 1530 decorreria das
ações de Pero Lopes em Pernambuco. Uma vez capturadas mais duas embarcações em
Santo Aleixo, o capitão afundou uma nau e levou a outra para o Reino, entrando no porto
de Faro com “duas naus francesas com trinta e tantos franceses”, em janeiro de 1533.238
De imediato, D. João III ordenou que “as ditas naus com a gente que nelas estão e os ditos
franceses se trouxessem logo a essa cidade”, onde os prisioneiros seriam metidos “no
limoeiro”. Também mandou levar as duas naus para Lisboa e ordenou a venda “a quem
por elas mais der” por estarem muito danificadas, conseguindo a quantia de 70 mil réis
pelos dois navios.239 De todas as “boas novas” trazidas do Brasil por Pero Lopes, a mais
comemorada pelo rei foi a destruição da feitoria francesa, construída pelos integrantes da
La Pèlerine na ilha de Santo Aleixo. Na reclamação feita ao Tribunal em Bayonne, o
barão de Saint-Blancard incluiu ações contra D. João III e Pero Lopes, além do protesto
feito contra D. Martinho de Portugal e Antônio Corrêa. Mas a ação nunca foi julgada.240
Descontente com o sucesso dos irmãos Sousa, Francisco I deu novas cartas de marca
a seus corsários, multiplicando os ataques de franceses à América Portuguesa. Em 1534,
D. João III solicitou que o governo da França sustasse as cartas de corso, até que fossem
apuradas as reclamações dos dois lados. E propôs a criação de um Tribunal “das presas”
para julgar as queixas de súditos de ambos os lados, instituído em março de 1535, mas
sem resultado imediato.241 Diante da insistência francesa e do insucesso da diplomacia,
D. João III promoveu a primeira tentativa de povoar, de fato, o Brasil, doando capitanias
a terceiros. Introduzido cem anos antes nas ilhas atlânticas, o sistema de capitanias foi
mais uma medida transplantada do lado oriental para o ocidental do Atlântico, juntamente
com a lavoura da cana e a produção de açúcar utilizando mão-de-obra escrava.

verde e molhado”. Em relação aos presos, Diogo de Gouveia escreveu a D. João III (17-18 de novembro
de 1531) rogando ao monarca que mandasse “soltar estes homens se para outra coisa não são presos
mais que por serem achados carregados de brasil”. E voltou a interceder pelos prisioneiros franceses em
01 de março de 1532, numa carta inspiradora do sistema de capitanias hereditárias no Brasil.
238
“Carta de D. João III para D. Antônio de Ataíde, conde da Castanheira, vedor da fazenda régia. Évora,
20 de janeiro de 1533”. Coleção do conde da Castanheira, Volume III, folha 163. Transcrita em Freitas, “A
expedição de Martim Afonso de Sousa”, em Dias (dir.), op. cit., Volume III, p. 156. As duas naus francesas
levadas para o Reino por Pero Lopes foram: a nau apreendida em 04 de agosto de 1532 e a nau apresada
em 04 de fevereiro de 1531, ambas na ilha de Santo Aleixo.
239
“Carta de D. João III para o conde da Castanheira. Évora, 21 de janeiro de 1533”. Coleção do conde da
Castanheira, Volume III, folhas 166-166 verso; e “Carta de D. João III para Dr. João Rebelo, do Desembargo
do Paço e juiz dos feitos da Guiné e Índia. Évora, 05 de junho de 1533”. Transcritas em Jordão de Freitas,
“A expedição de Martim Afonso de Sousa”, em Dias (dir.), op. cit., Volume III, p. 157.
240
Gomes de Carvalho, D. João III e os Francezes, p. 62.
241
Idem, ibidem, pp. 67 e 73-77. Sobre o Tribunal, ver Gomes de Carvalho, op. cit., pp. 97-113.
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Figura 16: Mapa do Brasil, mostrando as capitanias de mar e a pirataria francesa, da Baía de Todos os
Santos ao Rio da Prata, entre 1502 e 1534.

Oliveira Marques e Dias, Atlas Histórico de Portugal e do Ultramar Português, p. 233.
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2.2. O sistema de capitanias
Não se pode falar da implantação do sistema de capitanias hereditárias no Brasil, a
partir de 1534, sem fazer referência ao Dr. Diogo de Gouvêa. Conhecido pelo seu papel
conciliador nos conflitos entre portugueses e franceses, este sacerdote português era reitor
do Colégio de Santa Bárbara em Paris, no qual estudaram Inácio de Loyola e os primeiros
jesuítas. Amigo pessoal de D. João III, o religioso defendia a colonização permanente do
território brasileiro, como estratégia para reprimir o contrabando francês no além-mar.242
Ao saber da prisão de franceses por Pero Lopes na América, Diogo de Gouvêa escreveu
ao monarca lusitano (01 de março de 1532) criticando tal conduta e sugerindo que D. João
III desse terras no Brasil aos seus vassalos. Justificava que “quando lá houver sete ou oito
povoações, estes serão os bastantes para defenderem aos da terra que não vendam brasil
a ninguém e não o vendendo as naus não hão de querer lá ir para virem de vazio. Depois
disto aproveitarão a terra na qual não se sabe se há minas de metais, como pode haver, e
converterão a gente à fé, que é o principal intento que deve ser de Vossa Alteza”.243
Convencido da necessidade de povoar de vez o ultramar americano, D. João III enviou
uma carta (28 de setembro de 1532) para Martim Afonso em São Vicente, comunicando
a sua decisão de dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Cada capitania teria 50 léguas
de costa, demarcadas “de Pernambuco até o Rio da Prata”, e seriam doadas a algumas
pessoas com a obrigação de “levarem gente e navios à sua custa em tempo certo”. O rei
também informou ter separado 100 léguas de terras para o capitão-mor e 50 para o seu
irmão, “nos melhores limites dessa costa por parecer de pilotos, e de outras pessoas”.244
A iniciativa dos reis de Portugal de doar capitanias hereditárias não era novidade. Em
1440, a Coroa criou a primeira donataria em Machico, na Madeira. Estendido aos demais
arquipélagos atlânticos e, depois, ao Brasil (1534), Angola (1571) e Serra Leoa (1606),
esse modelo de colonização por meio da concessão de terras só foi extinto em 1770.245
242

Gomes de Carvalho, D. João III e os Francezes, pp. 31-37.
“Carta do Dr. Diogo de Gouveia ao Rei D. João III. Ruão, 01 de março de 1532”. ANTT, Corpo
Cronológico, Parte I, maço 46, documento 64. Transcrita em Ivan Alves Filho, op. cit., p. 41.
244
“Carta de D. João III a Martim Afonso de Sousa. Lisboa, 28 de setembro de 1532”. Transcrita em RIHGB,
Tomo Especial, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1916, pp. 323-324, nota (1).
245
António Vasconcelos de Saldanha, As capitanias do Brasil: antecedentes, desenvolvimento e extinção
de um fenômeno atlântico, Lisboa, CNCDP, 2001, pp. 21-23. O autor identifica dois processos simultâneos
das capitanias atlânticas: o “período dos Grandes Donatários”, no qual os monarcas de Avis doavam vastos
territórios recém-descobertos e amplos poderes sobre eles a seus irmãos e sobrinhos, inclusive o de criar
capitanias. Esta primeira etapa começou em 1433, quando o rei D. Duarte doou a ilha da Madeira ao seu
irmão; e terminou em 1495, com a subida ao trono do último Grande-Donatário, o Duque de Beja, com o
243
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No Brasil, a doação de capitanias como “sistema tradicional de colonização” começou
com a criação das capitanias ditas “primárias” por D. João III.246 Entre 1534 e 1536, o rei
criou 14 capitanias hereditárias, divididas em 15 quinhões de terra doados a 12 donatários.
Escolhidos entre militares e funcionários da Fazenda Régia, quase todos os capitães donatários eram fidalgos da Casa Real, por nascimento ou por serviços prestados a Coroa
lusitana. Mais do que um título de nobreza, essa qualidade lhes garantia rendimentos e
privilégios para exercer funções de comando no além-mar. Dos doze escolhidos, apenas
três já conheciam o Brasil: Martim Afonso de Sousa, Pero Lopes de Sousa e Pero de Góis
(ver Tabela 16).
Demarcadas do Maranhão até Santa Catarina - e não “de Pernambuco até o Rio da
Prata”, como D. João III havia anunciado anteriormente, as capitanias hereditárias de
1534-1536 foram dispostas entre o Atlântico, a leste, entrando com a mesma largura até
o limite estabelecido no Tratado de Tordesilhas, a oeste. Os limites norte e sul nem sempre
foram expostos de maneira precisa nas Cartas de Doação e de Foral. Três donatarias foram
divididas em dois ou mais quinhões descontínuos e todas avançavam até dez léguas sobre
o mar das suas respectivas faixas costeiras (ver Tabela 17a). As capitanias do Norte da
América Portuguesa apresentavam variações de nome, tamanho, localização geográfica
e limites territoriais, a depender do autor e do mapa (ver Figuras 17 e 18).
Tabela 16: Capitães-donatários do Brasil, entre 1534 e 1536.
CAPITÃO-DONATÁRIO
TÍTULO
PROFISSÃO
1
Duarte Coelho
Fidalgo da Casa Real
Capitão-mor e militar
2
Pero de Góis
Fidalgo da Casa Real
Militar
3
Francisco Pereira Coutinho
Fidalgo da Casa Real
Soldado na Índia
4
Pero do Campo Tourinho
Navegador e comerciante
5
Vasco Fernandes Coutinho
Fidalgo da Casa Real
Militar
6
Martim Afonso de Sousa
Do Conselho do Rei
Capitão-mor e militar
7
Pero Lopes de Sousa
Fidalgo da Casa Real
Militar
8
Aires da Cunha
Fidalgo da Casa Real
Comandante e militar
9
João de Barros
Fidalgo da Casa Real
Escritor, Feitor e Tesoureiro
10
Jorge de Figueiredo Corrêa
Fidalgo da Casa Real
Escrivão da Fazenda Régia
11
Antônio Cardoso de Barros
Fidalgo da Casa Real
?
12
Fernão Álvares de Andrade
Do Conselho do Rei
Tesoureiro-Mor do Reino
Fontes: Maria José Chorão, Doações e Forais das Capitanias do Brasil: 1534-1536, pp. 43, 91, 97, 103, 109,
115 e 121; e Pedro de Azevedo, “Os Primeiros Donatários”, em Dias (dir.), op. cit., Volume III, pp. 189-216.
nome de D. Manuel I. E o segundo processo, no início do século XVI, no qual a Coroa revogou privilégios
e impôs limitações ao poder dos donatários da Madeira, Açores e, principalmente, do Brasil, com a criação
do Governo-Geral, visando assim restringir ao máximo a autonomia dos capitães em zonas de crescente
interesse para a Coroa; e estimular a criação de capitanias em zonas de colonização inicial ou inexistente.
246
Vale lembrar que, antes de 1534, o Brasil já havia abrigado “capitanias de mar”, mas que não formavam
um sistema com o objetivo de povoar o Brasil. Daí a expressão “como sistema tradicional de colonização”
de Paulo Merêa, “A solução tradicional da colonização do Brasil”, em Dias (dir.), op. cit., Volume III, p. 167.
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Tabela 17a: Capitanias Hereditárias do Brasil, entre 1534 e 1536.
CAPITANIA
DONATÁRIO
LÉGUAS
LIMITE NORTE
1

Pernambuco

Duarte Coelho

60

Rio de Santa Cruz

2

*São Tomé

Pero de Góis

30

Baixios do Pargo

3

Bahia de Todos
os Santos

Francisco Pereira
Coutinho

50

“Ponta do Rio de
São Francisco”

4

Porto Seguro

Pero do Campo
Tourinho

50

5

Espírito Santo

Vasco Fernandes
Coutinho

50

6

São Vicente
(1º quinhão)
Rio de Janeiro
(2º quinhão)

Martim Afonso de
Sousa
Martim Afonso de
Sousa

45

Santo Amaro
(1º quinhão)
Santana
(2º quinhão)

Pero Lopes de
Sousa
Pero Lopes de
Sousa

10

Fim das 50 léguas
doadas a Jorge
Figueiredo Corrêa
Fim das 50 léguas
doadas a Pero do
Campo Tourinho
Rio de São
Vicente
“Treze léguas ao
Norte do Cabo
Frio”
Rio de Curparê

**Itamaracá
(3º quinhão)
(1)
Pará

Pero Lopes de
Sousa
***Aires da Cunha

30

João de Barros

50

Jorge de Figueiredo
Corrêa

50

7

8
9

10
11
12

(2)

13

Ilhéus

14

(3)

Pará

Piauí

55

40

50

LIMITE SUL
Rio de São Francisco
“Treze léguas além
do Cabo Frio” para o
norte onde termina a
Capitania de Martim
Afonso de Sousa
“Ponta da Baía de
Todos os Santos”
incluindo toda a baía
Onde completarem
50 léguas para o sul a
partir do limite norte
Onde completarem
50 léguas para o sul a
partir do limite norte
“Doze léguas ao Sul
da Ilha de Cananea”
Rio de Curparê

Rio de São Vicente

“Doze léguas ao
Sul da Ilha de
Cananea”
Baía da Traição

Terra de Santa Ana

Abra de Diogo
Leite
Angra dos Negros

Cabo de Todos os
Santos
Baía da Traição

“Ponta da Bahia
de Todos os
Santos da banda
do Sul”
Rio da Cruz

Até “quanto couber
nas ditas cinquenta
léguas” a partir do
limite norte
Angra dos Negros

Rio de Santa Cruz

Antônio Cardoso de
40
Barros
(4)
15
Maranhão
Fernão Álvares de
35
Cabo de Todos os
Rio da Cruz
Andrade
Santos
* Também conhecida como Capitania da Paraíba do Sul ou do Campo dos Goitacazes. ** Formada pelas
30 léguas acrescidas às 50 léguas doadas em 1532. *** Aires da Cunha se associou a João de Barros.
Em comparação com o mapa clássico das capitanias primárias do Brasil elaborado por Manoel Maurício
de Albuquerque para o Atlas Histórico Escolar do MEC de 1977, foram encontradas as seguintes variações:
(1)
A capitania de Aires da Cunha é denominada Maranhão 1 e não Pará; (2) A capitania de João de Barros
é denominada Rio Grande [do Norte] e não Pará, e teria 100 léguas; (3) A capitania de Antonio Cardoso de
Barros é denominada Ceará e não Piauí; (4) A capitania de Fernão Álvares de Andrade é denominada
Maranhão 2 e teria 75 léguas na costa. Fontes: Maria José Mexia Bigotte Chorão, Doações e Forais das
Capitanias do Brasil: 1534-1536, Lisboa, Torre do Tombo, 1999, pp. 11-12, 27-28, 43-44, 59, 75, 103, 109
e 121; Documentos Históricos, Volume XIII, Rio de Janeiro, BNRJ, 1929, pp. 137-138 e 158; Madre de Deus,
op. cit., pp. 144-161; Jorge Pimentel Cintra, “Reconstruindo o Mapa das Capitanias Hereditárias”, Anais
do Museu Paulista, Volume 21, nº 02, São Paulo, jul-dez, 2013, pp. 30 e 36; e Manoel Albuquerque, mapa
reproduzido em Hélio Vianna, História do Brasil, Volume I, São Paulo, Melhoramentos, 1970, pp. 66-68.
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Figura 17: Mapa clássico das capitanias do
Brasil, 1534-1536.

Reproduzido de Dias (dir.), op. cit.,
Volume III, extratexto.
Figura 18: Mapa redesenhado em 2013 das
capitanias do Brasil, com as capitanias do
Norte (Maranhão 1 e 2, Piauí, Ceará e Rio
Grande do Norte 1 e 2) dispostas na vertical
e não da forma clássica, em paralelo.

Jorge P. Cintra, “Reconstruindo o Mapa das
Capitanias Hereditárias”, 2013, p. 39.
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Os dois diplomas fundamentais das capitanias hereditárias eram as Cartas de Doação
e as Cartas de Foral. Segundo Paulo Merêa,
As cartas de doação e os forais das capitanias constituem, como é
sabido, a principal fonte para o conhecimento do regime jurídico do
Brasil no período anterior ao governo-geral. Pela carta de doação
fazia el-rei mercê da capitania de determinada porção de território,
abrangendo nessa mercê hereditária a concessão de importantes
atributos da autoridade soberana. Posteriormente era dada à
capitania um foral, no qual se fixavam, consoante o próprio
formulário desses diplomas, os direitos, foros, tributos e coisas que
na respectiva terra se haviam de pagar ao rei e ao capitão
donatário.247
De modo geral, as Cartas de Doação continham os objetivos da divisão territorial em
capitanias; os serviços prestados pelo donatário; a delimitação geográfica da doação; a
concessão do título de Capitão e Governador ao donatário e seus sucessores; o repasse da
jurisdição civil e criminal para o donatário; a permissão para transformar qualquer
povoação em vila; as normas para doação de sesmarias e distribuição das rendas
arrecadadas da capitania; o direito real sobre o pau-brasil; as regras para envio de escravos
ao Reino; as normas de sucessão; e o privilégio da isenção de correição dos donatários.
O item que impulsionou a transição do Brasil de feitorias e povoações para o Brasil de
vilas concedia aos capitães-donatários poderes para,
Fazer vilas todas e quaisquer povoaçoes que se na dita terra fizerem
e lhes a eles parecer que o devem ser as quais se chamarão vilas e
terão termo e jurisdição liberdades e insígnias de vilas segundo foro
e costume de meus Reinos e isto porém se entenderá que poderão
fazer todas as vilas que quiserem das povoações que estiverem ao
longo da costa da dita terra e dos rios que se navegarem porque por
dentro da terra firme pelo sertão as não poderão fazer menos espaço
de seis léguas de uma a outra para que possam ficar ao menos três
léguas de terra de termo a cada uma das ditas vilas e ao tempo que
se fizerem as tais vilas ou cada uma delas lhe limitarão e assinarão
247
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logo termo para elas e depois não poderão da terra que assim tiverem
dada por termo fazer mais outra vila sem minha licença.248
Havia, portanto, algumas restrições ao poder dos donatários e seus sucessores, uma vez
que eles só poderiam criar vilas livremente ao longo da costa ou de rios navegáveis. No
interior, as vilas deveriam ter pelo menos três léguas de termo e seis léguas de distância
de outra vila. Caso contrário, os Capitães deveriam pedir uma licença ao rei de Portugal.
As Cartas de Foral do Brasil pressupunham a existência prévia das Cartas de Doação
e complementavam o seu conteúdo, confirmando a doação da capitania; a finalidade do
foral; a obrigação do donatário de dar sesmarias a qualquer cristão e a proibição de tomar
estas terras para si ou seus herdeiros; o direito do quinto (20%) sobre ouro, prata, pedras
preciosas e outros metais da Coroa e da dízima (décima parte) calculada sobre este do
Capitão; o monopólio real do pau-brasil e das drogas e especiarias; a dízima do pescado;
a dízima da Coroa e a redízima (1% sobre o décimo) do Capitão sobre o transporte de
mercadorias; a isenção do Capitão e dos súditos cristãos sobre a compra e venda de armas,
mantimentos, pólvora ou qualquer outra munição de guerra; a proibição de comercializar
diretamente com os índios; a necessidade de licença do Capitão para carregar navios e
zarpar da capitania; a liberdade de comércio entre as capitanias; os tributos devidos aos
alcaides-mores; a taxação sobre a passagem de barcas nos rios; a pensão anual devida ao
Capitão pelos tabeliães do público e judicial; e a obrigação dos moradores da capitania
de prestar serviço militar ao capitão-donatário em tempo de guerra, se necessário.249
O sistema de capitanias podia dispor de mais dois instrumentos: Apostilas e Alvarás
de Lembrança. As apostilas eram notas escritas imediatamente depois ou à margem de
um registro ou diploma, assinadas por um responsável da Chancelaria Régia e que
passavam a integrar tais documentos. Os alvarás de lembrança eram promessas régias
escritas “para o rei mais tarde se lembrar de fazer a mercê respectiva” (ver Tabela 17b).250
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Tabela 17b: Cartas de Doação, Cartas de Foral e outros documentos das capitanias do Brasil, 1534-1536.
Fonte
CAPITANIA
CARTA DE DOAÇÃO
CARTA DE FORAL
OUTROS
Évora, 10 de março
Évora, 24 de
Apostila de 25 de
(a)
Pernambuco
de 1534
setembro de 1534
setembro de 1534
Évora, 28 de janeiro
Évora, 29 de
Alvará de Lembrança
(b)
São Tomé
de 1536
fevereiro de 1536
de 10 de março de
1534
Baía de Todos os
Évora, 05 de abril
Évora, 26 de agosto
Apostila de 26 de
(c)
Santos
de 1534
de 1534
agosto de 1534
Évora, 27 de maio
Évora, 23 de
Apostila de 07 de
(d)
Porto Seguro
de 1534
setembro de 1534
outubro de 1534
Évora, 01 de junho
Évora, 07 de
Apostila de 25 de
(e)
Espírito Santo
de 1534
outubro de 1534
setembro de 1534
São Vicente e Rio de Évora, 20 de janeiro
Évora, 06 de
Carta Régia de 28 de
(f)
Janeiro
de 1535
outubro de 1534
setembro de 1532
Santo Amaro,
Évora, 21 de janeiro
Évora, 06 de
Carta Régia de 28 de
(g)
Santana e Itamaracá
de 1535
outubro de 1534
semtembro de 1532
Évora, 08 de março Évora, 11 de março
(h)
Pará
de 1535
de 1535
?
Évora, 08 de março Évora, 11 de março
(i)
Pará
de 1535
de 1535
?
Évora, 26 de julho
Évora, 01 de abril
(j)
Ilhéus
de 1534
de 1535
?
Évora, 19 de
Évora 20 de
Alvará de Lembrança
(l)
Piauí
novembro de 1535
novembro de 1535
de 13 de setembro de
1535
Évora, 18 de junho
(m)
Maranhão
de 1535 (?)
?
?
Fontes: (a) ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 7, fols. 83-85 e 182v-183v; (b) ANTT, Chancelaria de D.
João III, Livro 21, fols. 65-67 e Livro 22, fols. 141-142; (c) ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 7, fols.
110v-112v e 146v-147v; (d) ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 7, fols. 103-105v e 181-183v; (e) ANTT,
Chancelaria de D. João III, Livro 7, fols. 113-115 e 187-188; (f) Documentos Históricos, Volume XIII, pp.
136-149 e ANTT, Confirmações Gerais, Livro 9, fol. 121; (g) Frei Gaspar da Madre de Deus, Memórias para
a História da Capitania de São Vicente, pp. 147-161 e ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 10, fols. 1819v; (h) e (i) J. F. de Almeida Prado, Pernambuco e as Capitanias do Norte do Brasil (1530-1630), Tomo I,
São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1939, p. 27 e ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 10, fols. 8586; (j) Accioli e Amaral, Memórias Históricas e Políticas da Bahia, Volume I, pp. 212-216 e ANTT,
Chancelaria de D. João III, Livro 10, fols. 70-71; (l) ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 21, fols. 187v189v e Livro 22, fols. 108v-109; (m) Almeida Prado, Pernambuco e as Capitanias do Norte do Brasil, p. 27.

Ainda em relação aos instrumentos oficiais do sistema de capitanias hereditárias do
Brasil, cabe esclarecer que, diferentemente dos forais constitutivos dos municípios no
Portugal medieval, as cartas de foral das capitanias do Brasil não estabeleciam regras para
a direção dos municípios pelas câmaras municipais. De fato, até o reinado de D. Manuel,
a criação de um município era feita mediante a outorga de um foral específico para cada
localidade, por meio do qual
Se reconhecia a existência de uma comunidade fixada num
determinado território, concedendo-lhe um certo grau de autonomia,
e se definiam as regras fundamentais que deviam ser observadas no
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governo dos interesses comuns e nas relações dos seus membros
entre si, com os outros indivíduos que viviam no exterior e com a
mais alta autoridade, de que estavam dependentes.251
Porém, com a reforma manuelina dos forais (1497-1520), a Coroa recolheu estes antigos
documentos e concedeu cartas de foral reformadas, que deixaram de conter as regras de
administração e do Direito particular antes definidas para cada localidade. Daí em diante,
todos os municípios passaram a ser regidos por normas gerais publicadas nas Ordenações
do Reino, que contribuíram para universalizar “o modelo concelhio como unidade
administrativa e judicial de primeira instância”.252 Primeiro, nas Ordenações Manuelinas,
publicadas na versão definitiva em 1521 – o mesmo ano da morte de D. Manuel. Depois,
nas Ordenações Filipinas, promulgadas em 1603, no reinado de Felipe II (1598-1621),
durante a União Ibérica, unindo regras da legislação anterior e das Leis Extravagantes
vigentes.253 Como a criação de vilas e o transplante da municipalidade portuguesa para o
Brasil começou em 1534, depois da reforma, todos os municípios do ultramar americano
foram dirigidos por normas das Ordenações e não mais dos Forais, tal qual sugere o nome
inadequado de “Foral de Olinda” ao documento de doação do patrimônio público da Vila
de Olinda, outorgado ao local por Duarte Coelho, em 12 de março de 1537.254
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Antônio Matos Reis, op. cit., p. 49.
Ver Rui Ramos (coord.), Bernardo Vasconcelos e Sousa e Nuno Gonçalo Monteiro, História de Portugal,
7ª edição, Lisboa, A esfera dos livros, 2012, pp. 228-231. Sobre município e poder concelhio em Portugal,
ver, também, José Mattoso (dir.), História de Portugal: a monarquia feudal (1096-1480), Volume II, Lisboa,
Editorial Estampa, 1997, pp. 169-198; Alexandre Herculano, História de Portugal, Volume II, Lisboa,
Bertrand Editora, 2008, Livro VIII, pp. 321-641; Mafalda Soares da Cunha e Teresa Fonseca (eds.), Os
municípios no Portugal Moderno: dos forais manuelinos às reformas liberais, Lisboa, Edições Colibri
/CIDEHUS- Universidade de Évora, 2005; e Maria Helena da Cruz Coelho e Joaquim Romero Magalhães, O
poder concelhio: das origens às cortes constituintes, Coimbra, Tipografia Guerra, 2008.
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Ordenações Manuelinas 500 anos depois: os dois primeiros sistemas (1512-1519), Lisboa, BNP, Centro de
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fazia esgotar o conteúdo da figura. Na realidade, o conjunto único dos forais das primeiras capitanias
brasileiras resulta de uma série de atos unilaterais do monarca, imperativos e destinados essencialmente
a definir desse momento para o futuro as condições não apenas de assentamento mas de exploração dos
recursos naturais de toda a Capitania, quer pela generalidade dos moradores quer por um, em particular,
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No final da década de 1540, o governo metropolitano fez um balanço do processo de
colonização do Brasil e concluiu que somente as capitanias de São Vicente e Pernambuco
haviam prosperado. Beneficiadas pela presença anterior de núcleos populacionais e
entrepostos comerciais portugueses, essas duas donatarias conseguiram desenvolver a
cultura da cana-de-açúcar e estabelecer ou ampliar povoações, apesar da indisciplina dos
colonos e dos frequentes ataques de índios contra os colonizadores.255
Mesmo sem nunca ter governado pessoalmente a sua capitania, Martim Afonso havia
providenciado a construção de um engenho de açúcar em São Vicente desde 1532, “por
conhecer, que sem negócio, e agricultura, nenhuma colônia se aumenta”. Naquele ano, o
futuro capitão-donatário do local também separou terreno para os colonos construírem
suas casas na povoação, introduziu animais domésticos e mandou “vir da Ilha da Madeira
a planta de canas doces”. Em seguida, foram surgindo novas povoações na área, como a
de Santos, cujo porto substituiria o de São Vicente.256
Ao contrário de Martim Afonso, Duarte Coelho veio logo assumir a sua capitania e
arcou sozinho com os altos custos da viagem e do povoamento de suas terras no ultramar.
Além das qualidades excepcionais de seu primeiro donatário, a Capitania de Pernambuco
estava mais próxima da Europa e dispunha de clima e de solo mais favoráveis ao cultivo
da cana-de-açúcar do que São Vicente. Em 1535, ao chegar no local com esposa, parentes,
funcionários régios, alguns fidalgos, religiosos, colonos de boa procedência e capatazes
experientes na lavoura e indústria açucareira, Duarte Coelho começou a plantar canaviais,
produzir alimentos, montar engenhos e doar sesmarias. Apelidada de “Nova Lusitânea”,
a Capitania de Pernambuco abrigou suas primeiras vilas nas imediações da antiga feitoria
de Cristóvão Jacques, uma em Olinda e outra em Iguarassú, separadas por cinco léguas e
ambas distantes do porto local, depois chamado de Recife.257

mangues e terras da sua capitania para “serventia e para serventia da Vilae povo [de Olinda]. “Foral de
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Apesar do sucesso de sua empresa, Duarte Coelho também passou por dificuldades
que levaram ao fracasso de outras capitanias. Numa carta enviada da Vila de Olinda a D.
João III (27 de abril de 1542), o donatário dizia estar “muito gastado e endividado”, sem
poder “suportar tanta gente de soldo como até aqui suportei”. Por outro lado, endossava
a importância da colonização do ultramar para combater o assédio francês, ao dizer ser
Necessário deixar aqui tudo provido e a bom recado, por todas as
vias, em especial por os franceses, os quais se sentirem não estar eu
na terra, começarão a fazer das suas velhacarias, pois há quatorze
dias aqui quiseram fazer o que costumavam, mas não puderam.258
Além do grande investimento pessoal, Duarte Coelho registrou outros “inconvenientes e
estorvos” da colonização do Brasil. Em 20 de dezembro de 1546, lembrou que o paubrasil estava “muito longe pelo sertão a dentro e é muito trabalhoso e perigoso de obter,
e muito custoso, e os índios fazem-no de má vontade”; e que a dispersão dos engenhos
inviabilizava a defesa da sua capitania, pois ninguém teria “tanto dinheiro para pólvora e
pelouros, artilharia e armas e as outras cousas necessárias”. Sobre a desordem na colônia,
reclamou dos degredados e dos próprios súditos e vassalos do Reino, alegando que alguns
portugueses agiam como franceses ou castelhanos em terras lusitanas, a depender de seus
interesses. Decepcionado com o descaso régio diante de seus reiterados pedidos de apoio,
Duarte Coelho finalmente advertiu, em 22 de março de 1548: “Não tenha Vossa Alteza
em tão pouco estas terras do Brasil, em especial esta Nova Lusitânia, como mostra ter”.259
A despeito dos fracassos e reclamações, o sistema de capitanias hereditárias ampliou
significativamente a presença portuguesa no Brasil. Contudo, não conseguiu acabar com
as incursões de franceses na costa brasileira, apoiadas por vários povos indígenas. Além
de dispendiosas e insuficientes, as expedições guarda-costa também não surtiram o efeito
fiscalizador e militar desejado pela Coroa. Sobre os prejuízos causados aos cofres régios
pela experiência colonizadora inicial do Brasil, Frei Luiz de Sousa alertou, ao descrever
as despesas extraordinárias de D. João III desde o início de seu reinado (1521) até o ano
de 1544, que “o Brasil não somente não rendeu de vinte anos até agora (...), mas tem
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José Antônio Gonsalves de Mello e Cleonir Xavier de Albuquerque, Cartas de Duarte Coelho a El Rei, 2ª
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custado a defender e povoar mais de 80 mil cruzados [32 milhões de réis]”.260
No começo de 1547, D. João III ordenou a Fernando Álvares de Andrade, conhecedor
dos “negócios do Brasil” na Corte, que armasse logo um navio para dar socorro ao alémmar americano, praticamente abandonado e assolado por corsários da França.261 Em maio
de 1548, Luís de Góis escreveu da Vila de Santos para o rei, alertando o monarca “dos
perigos que corre o Brasil com as assolações dos franceses”. Solicitava de D. João III
socorro urgente “a estas capitanias e costa do Brasil”, alegando que “ainda que nós
percamos as vidas e fazendas, vossa Alteza perderá a terra” para os franceses. 262 Na
tentativa de solucionar definitivamente o problema do corso francês e da ocupação de seu
território na América, D. João III criou, em 17 de dezembro de 1548, o Governo-Geral
do Brasil, com sede na Bahia de Todos os Santos.
Os primeiros doze anos da Capitania da Bahia foram marcados pela morte trágica de
seu primeiro (e último) capitão-donatário, Francisco Pereira Coutinho. Descoberta pelos
portugueses em 01 de novembro de 1501, a grande baía local, rebatizada de “Bahia de
Todos os Santos”, foi logo empossada pela Coroa mediante a colocação de um padrão na
sua entrada, em uma saliência para o mar que ficou conhecida como “Ponta do Padrão”,
onde atualmente se encontra o Forte e Farol de Santo Antônio da Barra.263 Na prática,
porém, a Kirimurê dos tupinambás foi a princípio frequentada livremente por espanhóis
e franceses, em busca de pau-brasil. A grande baía local era usada como ponto de troca
de produtos tropicais por produtos europeus com os índios e ancoradouro seguro para
reabastecimento, reparo e descanso dos navios.264 O pau-brasil podia ser resgatado em
dois locais na Bahia: no lagamar do Iguape, junto da foz do Paraguaçu, no Recôncavo
baiano; e no sertão de Tatuapara, hoje Praia do Forte, no atual município baiano de Mata
de São João. Cientes da existência de pau-brasil nesses dois locais antes dos portugueses,
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os franceses teriam inclusive feito um posto de resgate junto ao Iguape, numa ilha ainda
hoje conhecida como “Ilha dos Franceses”.265
No fim de 1536, quando chegou na Bahia para tomar posse da sua capitania, Coutinho
escolheu um terreno localizado a menos de um quilômetro à direita e adentro da Ponta do
Padrão para estabelecer a sua vila. Este sítio, ora compreendido entre o Rio dos Seixos e
a câmboa a beira-mar, atual Porto da Barra, era vizinho da área onde já vivia, há muitos
anos, Diogo Álvares, o Caramuru.266
Contada em diferentes versões por cronistas dos séculos XVII e XVIII, a história de
Caramuru continua envolta em lendas e suposições.267 Nascido supostamente em Castela
e não em Viana, Portugal, há uma única referência a Diogo Álvares no Livro de Receita
e Rendimento da Alfândega de Viana de 1504, no qual o seu nome aparece como
representante de seu irmão, João Álvares do Cabo, mercador de panos finos. Depois de
1504, talvez tenha ido para a França, de onde provavelmente embarcou para o Brasil.268
Diogo Álvares chegou na Bahia entre os anos de 1509 e 1511, “talvez como náufrago,
mas possivelmente como tripulante de nau francesa”.269 Segundo Simão de Vasconcelos,
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chamados de mair pelo gentio e aponta o golfo do Iguape, no Rio Paraguaçu, como o local do violento
combate travado pela esquadra de Cristóvão Jacques contra três naus da Bretanha, no início de 1527. O
autor lembra que, na ocasião, Jacques aprisionou 300 franceses e os levou para a feitoria de Pernambuco,
onde teriam sido tratados de maneira cruel pelo comandante português. De fato, o tratamento dado aos
prisioneiros franceses provocou a ira do rei da França, Francisco I, que reclamou justiça ao rei de Portugal
através de uma carta entregue ao soberano lusitano pelo rei de armas francês Glyas Hallie, de Angoulême.
Ver, Baião e Dias, “A expedição de Cristóvão Jacques”, em Dias (dir.), op. cit., Volume III, pp. 74-76.
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na Bahia no final de 1536, pois em agosto de 1536 ele estava em Portugal e em 20 de dezembro de 1536,
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respectivamente, Frei Vicente do Salvador, História do Brasil: 1500-1627, São Paulo, Melhoramentos,
1965, pp. 160-161; Simão de Vasconcelos, Crônica da Companhia de Jesus, Volume I, Petrópolis, Editora
Vozes Ltda., 1977, pp. 192-195; Sebastião da Rocha Pitta, História da América Portugueza, 1730, pp. 5661; Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão, Novo Orbe Serafico Brasilico, Lisboa, 1761, IHGB, Volume I, Rio
de Janeiro, Typografia Brasiliense de Maximiniano Gomes Ribeiro, 1858, pp. 35-55; e José de Santa Rita
Durão, Caramuru: poema épico do descobrimento da Bahia, São Paulo, Martins Fontes, 2000.
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Sobre a origem de Diogo Álvares, me baseio em Manuel Antônio Fernandes Moreira, “Subsídios para
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44, Viana do Castelo, Câmara Municipal, 2010, pp. 147-163. Francisco Adolpho de Varnhagen também
questiona a origem vianense de Caramuru, por falta de fundamento. Varnhagen, “O Caramuru perante a
História”, Revista do IHGB, Tomo X, Rio de Janeiro, Typographia de João Ignácio da Silva, 1870, p. 133.
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Sobre a chegada de Diogo Álvares na Bahia, me baseio em Artur Neiva, “Diogo Álvares Caramurú e os
Franceses”, Revista Brasileira, ano I, nº 3, ABL, pp. 207-209. Ao contrário de Fernandes Moreira, Neiva
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Caramuru “foi dar em os baixos que hoje vemos junto à barra da Bahia à parte norte,
chamados do gentio Mairagiquiig” ou “naufrágio dos franceses”, na língua tupi, que teria
originado o topônimo “Mariquita”, no atual bairro do Rio Vermelho, em Salvador.270
De certo, porém, só é possível explicar o intervalo de tempo acima proposto para a
sua chegada em terras baianas, proveniente de três registros quinhentistas da sua presença
no Brasil. O de 1526, quando a nau espanhola San Gabriel, sob o comando de D. Rodrigo
de Acuña, arribou a Bahia de Todos os Santos. Depois da morte de alguns homens que
cortavam pau-brasil em terra pelos índios, o piloto Francisco d’Ávila registrou que “halló
a la boca de la bahía un cristiano que decia que había 15 años que se había perdido alli
con una nau”.271 O de 1531, por ocasião da primeira passagem da expedição de Martim
Afonso pela Bahia (13 a 17 de março de 1531). Ignorada pelos portugueses até então, a
presença de Diogo Álvares no Brasil só foi conhecida pela Coroa portuguesa por meio do
seguinte registro do diário de Pero Lopes de Sousa: “Nesta bahia, achamos um homem
português, que havia vinte e dois anos que estava nesta terra; e deu rezam larga do que
nela havia”.272 E o registro de 1535, do capitão Juan de Mori, um dos 20 sobreviventes
da nau espanhola Madre de Dios, cuja tripulação foi massacrada na ilha de Boipeba,
próxima de Morro de São Paulo, na Bahia. Recolhido pela nau espanhola San Pedro, surta
na Bahia de Todos os Santos, Mori registrou ter encontrado ali “un cristiano, que se disse
Diego Álvarez, que há veinte y seis años está en el, casado, con mujer y hijos ”.273

considera Caramuru português e lembra que o próprio Diogo Álvares se dizia português aos portugueses
e espanhóis com quem teve contato na Bahia.
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94, nota 150; e Simão de Vasconcelos, op. cit., p. 192. Sobre o controverso vocábulo Mair, ver Artur Neiva,
op. cit., pp. 189-192. Simão de Vasconcelos nasceu na Cidade do Porto (c. 1596) e veio adolescente para
o Brasil. Em 1615, entrou na Companhia de Jesus e fez profissão solene na Bahia, em 03 de maio de 1636.
Mestre em Artes, Pregador, Professor de Humanidades e de Teologia Especulativa e Moral, sabia a língua
brasílica e também foi administrador e cronista. Ocupou os cargos de Vice-Reitor do Colégio da Baía e
Reitor do Colégio do Rio de Janeiro, além de Procurador a Roma (1662) e Provincial (1655). Criador do
“ufanismo” brasileiro, com a teoria do “Paraíso na América”, Vasconcelos teve influência considerável no
Brasil, atuando como confessor de vice-reis e pacificador de conflitos. Apreciador da ostentação, gastava
muito com as obras do culto e os pobres, sendo o principal promotor da construção da Igreja do Colégio
da Bahia, atual Catedral Basílica de Salvador. Faleceu no Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1671.
Serafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo IX , pp. 173-174.
271
“Información recibida em la Coruña a instancias de Bernardino Meléndez, tesorero de sua Majestad,
sobre haver arribado a Bayona, em Galicia, em 28 de mayode 1527, el navio San Gabriel, uno de la armada
del Comendador Loaysa – Información de Francisco d’Ávila sobressaliente da la”, 4 de junio de 1527.
Trecho transcrito em Luiz Alberto Moniz Bandeira, O feudo: a Casa da Torre de Garcia d’Ávila: da conquista
dos sertões à independência do Brasil, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2000, p. 34.
272
“Diário da navegação de Pero Lopes de Sousa (de 1530 a 1532)”, Revista do IHGEB, Tomo XXIV, p. 24.
273
Apud Moniz Bandeira, op. cit., pp. 34-35.

148

Sobre a alcunha de Caramuru dada a Diogo Álvares pelos tupinambás, Luiz Alberto
Moniz Bandeira aceita a tese usual da sua referência a um peixe comprido que vivia entre
as pedras, denominado moréia ou caramuru para os nativos, numa alusão ao surgimento
do europeu nos arrecifes do Rio Vermelho, de onde teria sido resgatado por uma índia. O
autor acrescenta que tal apelido também poderia ser uma corruptela de carai-mururu, que
significava “um homem branco naufragado” em tupi. Conhecido como Diogo Álvares ou
Diogo Álvares Caramuru, o sobrenome Correia só foi adicionado ao seu nome no século
XVIII, e já constava na obra de Rocha Pitta (1730). Em relação ao suposto tiro de arcabuz
dado por Caramuru ao sair do mar, acertando uma ave e assustando os nativos, conforme
ilustrado na Figura 19, Bandeira acredita ter sido um episódio real, contrariando a maioria
dos historiadores. Ao lembrar que, na mesma época, os cafres do litoral da África também
fugiam apavorados quando náufragos da Carreira da Índia davam tiros com arcabuzes, o
autor sugere que o mesmo pode ter ocorrido na Bahia, com Caramuru e os índios. Ainda
supõe que o disparo com arma de fogo teria livrado Diogo Álvares da morte pelos índios,
ao demonstrar “superioridade”, suscitando o respeito e a obediência dos Tupinambá.274
Figura 19: Diogo Álvares, o Caramuru, e
a suposta lenda do tiro de arcabuz na
Bahia.

“Edição
do
Arquivo
Histórico
Ultramarino, Coleção de Iconografia para a Semana do Estoril/Portugal na
Baía – MAIO 1981”.
274

Moniz Bandeira, op. cit., pp. 40-45; e Rocha Pitta, op. cit., pp. 57 e 60.
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Lenda ou realidade, Caramuru sobreviveu e passou a viver entre os nativos na Bahia.
Situada entre o Rio dos Seixos (depois Rio das Pedras), a leste; a Ponta do Padrão, a oeste;
o Outeiro Grande - onde hoje estão os bairros da Vitória e da Graça, ao norte; e o mar, ao
sul, a aldeia de Diogo Álvares ocupava a melhor posição da zona da entrada da Bahia de
Todos os Santos.275 Respeitado pelos principais chefes da região e cobiçado para “aceitar
suas filhas por mulheres”, Caramuru ganhou fama “por todos os sertões” e “em breve
tempo subiu de cativo a senhor, que tudo governava”.276 Vivendo por cerca de vinte anos
no Brasil sem o conhecimento da Coroa portuguesa, Caramuru dispôs de uma liberdade
de ação singular na Bahia, antes da chegada de Tomé de Souza. Até 1548, atuou no local
como agente comercial dos contrabandistas franceses de pau-brasil na América, além de
prestar eventuais socorros “aos cristãos que ali passassem”.277 Teve doze filhos com
diversas índias, sendo quatro deles com a índia com quem veio a se casar na França.278
Batizada em Saint Malo, na Bretanha (29 de julho de 1528), tendo por madrinha
Catherine des Granches, esposa do descobridor do Canadá, Jacques Cartier, a esposa índia
de Diogo Álvares recebeu o nome de Katherine du Brézil. No século XVI, era chamada
Catarina Álvares ou Catarina Caramuru; o nome indígena Paraguaçu só foi acrescido ao
seu nome de batismo no século XVII, e já constava na obra de Simão de Vasconcelos
(1663).279 Sua história também registra um fato lendário, retratado na Figura 20. Por
várias noites, Catarina teria tido a visão de uma “mulher branca, esplendorosa e bela”,
que “lhe dizia que a mandasse buscar para junto a si.” Procurada por Diogo Álvares em
todas as aldeias sem sucesso, a “mulher que lhe aparecia e falava” foi reconhecida por
Paraguaçu na imagem de Nossa Senhora resgatada dos destroços da nau Madre de Deus,
em Boipeba. Catarina pediu ao marido que “lhe mandasse fazer uma Ermida”, para onde
a imagem de Nossa Senhora “foi tresladada e venerada com o título da Graça”.280 Para
além de lendas e suposições, importa que o casal Catarina e Diogo Álvares deu origem
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aos ramos familiares mais influentes da Bahia colonial. Da filha Genebra Álvares, surgiu
a Casa da Torre, e da filha Apolônia Álvares, surgiu a Casa da Ponte. Concentrando terras,
prestígio político e poder econômico, os descendentes das duas Casas formaram a classe
dominante da Bahia até o princípio do período republicano e também ocuparam inúmeros
cargos públicos na primeira capital do Brasil.
Figura 20: Representação cristã de Catarina Álvares e a
sua suposta visão de Nossa Senhora.

Pintura de Manoel Lopes Rodrigues, 1881. Teto da Igreja
de Nossa Senhora da Graça, Acervo do Mosteiro de São
Bento da Bahia.

Um ano antes do desembarque de Francisco Pereira Coutinho no Porto da Barra, a
povoação de Caramuru e Catarina abrigava cerca de mil índios, que viviam espalhados
em 300 cabanas típicas dos tupinambás.281 Logo ao chegar na Bahia, o capitão-donatário
lavrou uma carta de sesmaria, em 20 de dezembro de 1536, passando a Diogo Álvares
“quatrocentas varas de terra de Largo e quinhentas de comprimento”, incluindo a camboa
(ou Porto da Vila). A Figura 21 mostra a desproporção entre a sesmaria doada ao antigo
morador da região e a Vila do Pereira, imprensada entre os domínios de Caramuru, tanto
por terra quanto por mar.282
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Figura 21: A Vila do Pereira e a Sesmaria de Diogo Álvares, em 1536.

Mapa do acervo do Mosteiro de São Bento da Bahia.

A relação de Diogo Álvares com Coutinho parece ter sido amistosa, porém duvidosa.
Certamente não interessava a Caramuru a presença de outro mandatário na Bahia, ainda
mais um súdito fiel do rei de Portugal. Conhecido como “Rusticão” pelo seu modo rude
de tratar, este antigo soldado das partes da Índia tinha larga vivência militar, mas nenhuma
experiência administrativa. Um dos últimos a chegar no Brasil, já velho e sem família, o
capitão-donatário da Bahia construiu casas para cem moradores, estabeleceu comércio
amigável com os nativos, implantou dois engenhos de açúcar e doou outras sesmarias.283
Em 1545, um castelhano que visitou o Brasil descreveu assim a capitania de Coutinho:
La otra governacion de Francisco Pereira tiene una buena
poblacion, en esta un ingenio junto de la vila. Está la poblacion

1945, pp. 76-93; e Dom Clemente Maria da Silva Nigra, “Francisco Pereira Coutinho e o seu documento”,
Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, doravante IGHB, Volume 63, Salvador, IGHB, 1937,
pp. 211-226. Uma vara equivalia a cinco palmos ou 1,10 metros. Com a fundação da Cidade do Salvador
em outro sítio, Tomé de Souza doou a área da antiga vila, agora Vila Velha, a Diogo Álvares. Essa segunda
sesmaria, passada a Catarina pelo terceiro governador-geral do Brasil, Mem de Sá, em 12 de janeiro de
1568, abarcava do “Caminho do Conselho ao norte até o origem do Ribeiro do Bosque”, mas não incluia
a antiga Fortaleza de Coutinho, construída na Colina de Santo Antônio da Barra. Em 16 de julho de 1586,
Paraguaçu deixou grande parte das sesmarias de 1536 e de 1568 para o Mosteiro de São Bento da Bahia,
ainda hoje guardião do seu testamento.
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dentro de la vaya de todos santos (...) Tiene 400 hombres y 500
esclavos. Altura s ½. E ay mucho algodon, muchos puercos, y vacas
y cañaverales de açúcar.284
Sobre São Vicente, relatou que a capitania abrigava duas vilas, “com 200 cristãos e 300
escravos, dois engenhos produzindo por ano três mil arrobas de açúcar de qualidade
inferior ao do Norte”, além de muitas fazendas de cana, mantimentos e criação de gado.
O castelhano também atestou o êxito da Capitania de Pernambuco, com suas duas vilas:
“Olinda, a maior de toda a Colônia com 150 homens, dois engenhos”, e “muitas vacas,
porcos e algodão”; e Santa Cruz ou Iguaraçú, “com 30 cristãos e onde se começava a
fazer engenho”.285
No entanto, a paz inicial não tardou a acabar na Bahia. O roubo nas roças, as invasões
de terras, as tentativas de escravização e o desrespeito aos costumes tribais cometidos por
parte de alguns colonos começaram a revoltar o gentio. Em 1545, os Tupinambá sitiaram
os moradores da Vila do Pereira na Ponta do Padrão, possivelmente sem a intervenção de
Caramuru em favor dos colonizadores. Isolados, os portugueses ficaram sem alimento e
precisaram mandar buscar água em Ilhéus, por mar. Para piorar a situação do capitãodonatário, um clérigo chamado João Bezerra desembarcou na Bahia portando um alvará
falso para prender Coutinho, em nome do rei de Portugal. Levado para a Capitania de
Porto Seguro pelos colonos que não haviam fugido, o Rusticão ficou por cerca de um ano
fora da Bahia, enquanto os franceses aportavam na sua vila.286
Sobre a investida francesa na Vila do Pereira e a passividade do capitão-donatário da
Bahia diante do ocorrido, Pero do Campo Tourinho escreveu a seguinte narrativa para o
monarca lusitano (28 de julho de 1546):
SENHOR. - A Bahia, capitania de Francisco Pereira Coutinho, se
despovoou por razão do gentio dela lhe dar guerra haverá um ano, e
ele se veio aqui onde ora está, sem nunca por nenhuma diligência
acerca de a povoar; e ora sou informado por um Diogo Álvares, o
Galego, língua que lá era morador (que daqui foi em um caravelão
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Colonial, Salvador, Livraria Progresso Editora, 1958, p. 7.
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à dita Bahia), que se fora daí [da Bahia] uma nau de França havia
dois ou três dias, os quais fizeram amizade com os Brasis, e levou
toda a artilharia e fazenda que aí [na Vila do Pereira] ficou.287
Tourinho ainda advertiu o rei sobre a promessa dos franceses aos Tupinambá de retornar
a Bahia “com quatro ou cinco naus armadas, e muita gente a povoar a terra por causa do
brasil e algodões que nela há, e reedificarem as fazendas e engenhos que eram feitos”.288
O capitão-donatário de Porto Seguro não foi o único a reprovar a conduta de Coutinho.
Em uma carta enviada a D. João III da Vila de Olinda (20 de dezembro de 1546), Duarte
Coelho disse que Francisco Pereira Coutinho não sabia “governar sua gente como bom
capitão” e era “mole para resistir às doidices e aos demandos dos doidos e mal ensinados,
que fazem e causam levantamentos e partidos de que ele não se pode escusar de culpa”.289
Convencido por Diogo Álvares a voltar para a sua capitania, Pereira Coutinho e seus
companheiros acabaram devorados pelos índios na viagem de volta para a Bahia, depois
do naufrágio da nau que os transportava na costa da Ilha de Itaparica. Só Caramuru se
salvou. Dos nove anos da administração donatarial na Bahia de Todos os Santos (15361545), nada restou. Em 1627, Frei Vicente do Salvador resumiu: “e desta maneira acabou
Francisco Pereira Coutinho com todo o seu valor e esforço, e a sua capitania com ele”.290
Sobre o destino da capitania hereditária da Bahia de Todos os Santos, depois da morte
trágica de seu primeiro donatário, Gabriel Soares de Sousa escreveu (1584):
Como El-Rei D. João III de Portugal soube da morte de Francisco
Pereira Coutinho, sabendo já das grandes partes da Bahia, da
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fertilidade da terra, bons ares, maravilhosas águas e da bondade dos
mantimentos dela, ordenou de a tomar à sua conta para a fazer
povoar, como meio e coração de toda esta costa, e ajudar e socorrer
todas as mais capitanias e povoações dela como a membros seus.291
A escolha da Bahia para sede do Governo-Geral não decorreu somente das boas condições
locais. O lugar também ficou mais livre para recompra pela Coroa lusitana, ao contrário
de Pernambuco, ora dominado pelos Albuquerque Coelho, e do Rio de Janeiro, onde os
Correia de Sá exerciam ampla jurisdição.292 A Capitania da Bahia foi recomprada através
de um acordo feito com Manoel Pereira, filho de Francisco Pereira Coutinho, averbado
em 06 de agosto de 1576. Pelo contrato, os herdeiros desistiram das 50 léguas de terra no
Brasil em favor do rei de Portugal, e receberam em troca um padrão de 400 mil réis de
juro por ano, denominado “Morgado do juro”, a ser pago pela redízima da capitania.293
No mapa quinhentista da Figura 22, a Bahia de Todos os Santos já aparece como “De Sua
Magestade”. O texto lateral descreve a Bahia e Pernambuco como as capitanias “melhores
e mais ricas” e “as que mais engenhos tem de açúcar e ali tem mais trato de mercadores”.
Figura 22: Mapa do Brasil dividido em
capitanias hereditárias, fim do século XVI.

Biblioteca da Ajuda, códice IV 51/38, Lisboa,
Portugal. Reproduzido de A Grande Salvador:
posse e uso da terra, Salvador, Bureau Gráfica e
Editora Ltda., 1978, extratexto.
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Quanto aos outros onze capitães-donatários de 1534-1536, só dois ficaram no Brasil:
Duarte Coelho (Pernambuco) e Pero do Campo Tourinho (Porto Seguro). Martim Afonso
de Sousa, Pero Lopes de Sousa, Jorge de Figueiredo Correia, Antonio Cardoso de Barros,
Fernando Álvares de Andrade e João de Barros nunca vieram assumir pessoalmente as
suas capitanias. Aires da Cunha morreu como náufrago no Maranhão, e Pero de Góis e
Vasco Fernandes Coutinho desistiram de seus direitos no Brasil.294
Por fim, vale lembrar que, com a criação do Governo-Geral, o sistema de capitanias
hereditárias não foi extinto. O próprio D. João III afirmou, no Regimento de Tomé de
Souza, que uma das razões que o levaram a instalar uma capital ultramarina foi justamente
o seu desejo de “conservar e enobrecer as capitanias e povoações das terras do Brasil”.295
Ainda no século XVI, foram criadas mais três capitanias: a da Ilha da Trindade (1539),
doada a Belchior Camacho; a da Ilha de Itaparica (15 de março de 1558), antes uma
sesmaria, entregue a D. Antônio de Athayde, 1° conde de Castanheira; e a do Paraguaçu
(29 de março de 1566), também chamada do Recôncavo, concedida a Álvaro da Costa,
filho do segundo governador-geral, Duarte da Costa. Mais onze capitanias foram
estabelecidas no século XVII: a do Rio Grande, doada a Francisco Barreto; a de Cumá, a
Antônio Coelho de Carvalho; a de Caeté, a Álvaro de Sousa, filho do décimo governadorgeral, Gaspar de Sousa; a de Cametá, a Feliciano Coelho de Carvalho; a de Campos dos
Goitacazes, a descendentes de Salvador Correia de Sá e Benevides; a de Nossa Senhora
da Conceição de Itanhaém, a Dona Mariana de Sousa, condessa de Vimieiro; a do Cabo
do Norte, a Bento Maciel Parente; a da Ilha de Marajó, a Antônio Sousa de Macedo; a da
Ilha de Santa Catarina, a Agostinho Barbalho de Bezerra; e, em 1685, a do Xingú, a última
capitania hereditária doada no Brasil, a Gaspar de Abreu de Freitas.296
Em compensação, a Coroa portuguesa recomprou outras capitanias, por meio do
pagamento de indenizações aos herdeiros conforme acordado nas Cartas de Doação. A de
Francisco Pereira Coutinho foi a primeira, em virtude das suas condições favoráveis e da
decisão régia de construir a cidade-sede do Governo-Geral do Brasil na Bahia de Todos
os Santos. Em 1730, a América Portuguesa abrigava onze capitanias “realengas” da Coroa
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J. Capistrano de Abreu, Caminhos antigos e povoamento do Brasil, Belo Horizonte, Itatiaia; São Paulo,
Editora da USP, 1988, pp. 30-31
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“Regimento do Governador e Capitão General Tomé de Souza”, FGM, p. 11.
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Vicente Tapajós, O Regime de Capitanias Hereditárias, São Paulo, Companhia Editora Nacional, s/a, pp.
25 e 63-64; e Dias Tavares, História da Bahia, pp. 90-98.
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e somente três de particulares: a de Porto Seguro, da Casa de Aveiro; a de Itamaracá, da
Casa de Cascaes; e a de Ilhéus, do Almirante de Portugal.297

2.3. O Governo-Geral do Brasil
Acostumado com a autonomia e os poderes majestáticos dos capitães-donatários na
fase inicial da colonização do Brasil, Duarte Coelho logo se manifestou contra as políticas
centralizadoras do Governo-Geral. Por isso Pernambuco ficou, provisoriamente, fora da
alçada do governador-geral na Bahia. Após reclamar da invasão de seus direitos sobre a
capitania pelo novo modelo administrativo implantado por D. João III no Brasil, Duarte
Coelho agradeceu ao rei de Portugal, em 24 de novembro de 1550, a mercê recebida, “que
é estar eu como estava e respeitar minhas doações, e que não se entenda comigo o que
tinha mandado a Tomé de Souza, nem ele venha cá nem interfira em minha jurisdição”.298
As queixas de Duarte Coelho podem ser justificadas pelas mudanças implementadas
no Brasil com a inclusão, a partir de 1548, de uma nova instância administrativa, reunindo
as esferas de Governo, Defesa e Fazenda, além da área de Justiça.299 Em nível local, entre
1530 e 1548, a administração era exercida por duas instâncias de poder: a dos Municípios,
a cargo da Câmara Municipal composta pelos vereadores eleitos, tesoureiro, escrivães,
almotacés, meirinhos, tabeliães do público e do judicial, procurador e juízes ordinários,
uma vez que as câmaras municipais também desempenhavam funções judiciais, de acordo
com as Ordenações do Reino; e a das Capitanias, a cargo do capitão-donatário nomeado
pelo rei (Governo), do alcaide-mor nomeado pelo capitão-donatário no Brasil (Defesa), e
do feitor ou almoxarife provido pelo rei (Fazenda), além do ouvidor, tabeliães do público
e do judicial, escrivães e meirinhos (Justiça). A Figura 23a retrata o período de 1530 a
1548, quando a instância local do Governo-Geral do Brasil ainda não existia. O topo da
hierarquia administrativa portuguesa era ocupado pela Coroa, seguida logo abaixo pelas
instituições da Fazenda e Justiça no Reino. Assim como as instâncias locais da América
Portuguesa, a instância administrativa-judicial de Lisboa passou por diversas alterações
e adaptações ao longo dos séculos, mas sempre encabeçada pelos soberanos de Portugal.
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Rocha Pitta, op. cit., p. 134.
Gonsalves de Mello e Xavier de Albuquerque, Cartas de Duarte Coelho a El Rei, p. 117.
299
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Figura 23a: Instâncias administrativas e judiciais da América Portuguesa, de 1530 a 1548, antes do
Governo-Geral.

Quadro sinóptico adaptado de Graça Salgado (coord.), Fiscais e Meirinhos, extratexto.
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A partir de 1548, a administração em nível local passou a contar com três instâncias:
a dos Municípios, a cargo da câmara municipal, acrescida de ordenanças, tropa auxiliar,
juiz de vintena, rendeiro, porteiro, carcereiro, inquiridor e alcaide; a das Capitanias, a
cargo do capitão-mor/governador provido pelo rei (Governo), do alcaide-mor nomeado
pelo donatário na sua capitania ou de forma não explicitada nas capitanias da Coroa
(Defesa), e do provedor/juiz de alfândega nomeado pelo rei ou pelo governador-geral com
parecer do provedor-mor até nomeação régia, auxiliados pelos almoxarifes e escrivães
providos pelo governador-geral, porteiro, rendeiros/contratadores e guarda (Fazenda,
Alfândega e Contos), além da área da Justiça; e a nova instância do Estado do Brasil, que
se sobrepôs às outras duas existentes, sob o comando do governador-geral nomeado pelo
rei (Governo), do capitão-mor da costa (Defesa), e do provedor-mor escolhido pelo rei,
contador, tesoureiro provido pelo rei, escrivão, juízes dos feitos da Fazenda nomeados
pelo governador-geral até nomeação régia e procurador dos feitos da Coroa nomeado pelo
rei (Fazenda). A mais alta autoridade da Justiça passou a ser o ouvidor-geral, auxiliado
pelos tabeliães do Público e do Judicial, escrivães e meirinhos.300
A Figura 23b ilustra o primeiro período depois da criação do Governo-Geral, de 1548
a 1580, enquanto a Figura 23c mostra as instâncias de poder de 1580 a 1608, já durante o
período da dominação espanhola em Portugal. Na União Ibérica, as principais mudanças
na organização administrativa-judicial da América foram baseadas no conjunto de leis
das Ordenações Filipinas, aplicadas no Reino e seus domínios a partir de 1603.301 Sobre
as instâncias de poder de 1580 a 1608, cabe observar a retirada do cargo de capitão-mor
da costa abaixo do governador-geral e o acréscimo do setor de administração das minas
(1603) na Fazenda. Em comparação com a Figura 23a, as Figuras 23b e 23c ilustram o
aumento da burocracia e da superposição de jurisdições no Brasil, entre 1548 e 1608. As
instâncias de poder entre 1608 e 1770 serão analisadas no tópico seguinte, intitulado “Um
Brasil de duas cabeças” por abarcar as principais divisões governativas ocorridas no alémmar luso americano. No momento, cabe examinar as continuidades e rupturas nos cargos
de Governo das capitanias e do governo-geral do Brasil, visto que a resistência interna de
capitães-mores/governadores aos governadores-gerais exerceu forte influência sobre os
caminhos da capitalidade na Bahia nos séculos XVI e XVII, principalmente por parte dos
governadores de Pernambuco no Norte e do Rio de Janeiro no Sul.
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Graça Salgado (coord.), Fiscais e Meirinhos, pp. 144-170.
Idem, ibidem, p. 55.
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Figura 23b: Instâncias administrativas e judiciais da América Portuguesa, de 1548 a 1580.
A divisão do Brasil em dois governos, de 1572 a 1577, será retratada no tópico seguinte.

Quadro sinóptico adaptado de Graça Salgado (coord.), Fiscais e Meirinhos, extratexto.
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Figura 23c: Instâncias administrativas e judiciais da América Portuguesa, de 1580 a 1608.

Quadro sinóptico adaptado de Graça Salgado (coord.), Fiscais e Meirinhos, extratexto
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Entre 1530 e 1548, o governo das capitanias “primárias” do Brasil era disponibilizado
para os seus respectivos capitães-donatários, a maioria fidalgos da Casa Real, escolhidos
entre militares e altos funcionários da Fazenda Régia, conforme visto no tópico anterior.
Entre 1548 e 1759, o posto de capitão-mor/governador de capitania no Brasil era ocupado
pelos próprios donatários nas capitanias hereditárias, e por nomeados do rei nas capitanias
régias. Em 1759, com a compra de Porto Seguro pela Coroa lusitana - a última capitania
hereditária do Brasil, incorporada à da Bahia, o ultramar americano passou a abrigar
somente capitanias régias e um único critério de escolha de seus governantes: o da
nomeação de capitães-mores/governadores pelo rei de Portugal.302 Essa dupla designação
decorre do fato de que, em alguns casos, o título de “governador” era acrescentado ao de
“capitão-mor”. De acordo com Mafalda Soares da Cunha e Nuno Monteiro, entre 1578 e
1700, dos 386 mandatos individuais do Brasil (e Maranhão), 111 eram de governadores
e 275 de capitães-mores e capitanias subordinadas, sugerindo, a princípio, a “prevalência
de competências de foro militar” sobre as “funções de governo” nas capitanias do Brasil.
Entretanto, os autores advertem que,
Os regimentos outorgados a alguns capitães-mores explicitam
demoradamente um âmbito jurisdicional muito alargado, quer no
que respeitava à justiça, quer aos assuntos da Fazenda, religiosos,
assistência, aprovisionamentos,

obras,

etc..,

que configura

claramente funções de governo. Para mais, apresentam semelhanças
evidentes com os regimentos atribuídos aos governadores no início
do século XVII. Assim, o complemento de governador introduzido
na titularia no dealbar do período filipino parece indicar sobretudo
(...) a extensão física e a importância do território, identificando um
espaço com algum nível de organização político-administrativa
interna que englobava unidades orgânicas subordinadas.303
Outro indicativo da importância atribuída pela Coroa a uma determinada capitania
na América Portuguesa parece ter sido a origem social de seus governantes. A Tabela 18a
resume o perfil social dos governadores-gerais e dos governadores do Rio de Janeiro e de
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Nuno Monteiro e Mafalda Soares da Cunha, “Governadores e capitães-mores do império atlântico
português nos séculos XVII e XVIII”, em Monteiro, Pedro Cardim e Cunha (orgs.), Optima Pars. Elites IberoAmericanas do Antigo Regime, Lisboa, ICS/UL, 2005, pp. 199 e 201.
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Pernambuco, entre 1598 e 1703. Os resultados mostram que, no século XVII, os
governadores-gerais eram quase todos oriundos da 1ª nobreza, enquanto os governadores
das duas capitanias eram predominantemente “brasílicos” (locais) ou fidalgos de origem
menos aristocrática do que os selecionados para a Bahia. Ademais, os governadoresgerais eram escolhidos pelo rei e seus conselheiros próximos, sem passar pela consulta
do Conselho Ultramarino. Ao passo que os governantes de capitanias só eram finalmente
escolhidos pelo soberano de Portugal depois de apresentarem suas candidaturas em um
“concurso” prévio, seguido de consulta ao Conselho Ultramarino e, depois, ao Conselho
de Estado, quando este funcionava como orgão central de decisão política no Reino.304 A
Tabela 18b resume a origem social dos governantes do Brasil no século XVIII, no qual a
escolha de capitães-mores/governadores sem “concurso” nem provimento do Conselho
Ultramarino foi substituindo o método seiscentista nas principais capitanias, como Minas
Gerais (1724), Rio de Janeiro (1739) e Pernambuco (1751). Nuno Monteiro observa “um
claro processo de aristocratização ou elitização dos recrutados entre os séculos XVII e
XVIII” em todas as capitanias, além de “uma clara redução do número de brasílicos e
naturais da terra nomeados”, em especial no Rio de Janeiro.305 De fato, diante da crescente
importância da capitania fluminense nos anos setecentos, o percentual de governantes da
1ª nobreza e fidalgos no Rio de Janeiro subiu de 48,48% no século XVII para 83,33% de
1702 a 1763, sem contar os governadores-gerais/vice-reis residentes no local após 1763.
Tabela 18a: Origem social dos governadores-gerais do Brasil na Bahia e dos governadores das capitanias
do Rio de Janeiro e de Pernambuco, 1591-1703.
GOVERNOS
PERÍODOS 1ª NOBREZA FIDALGOS
NOBRES LOCAIS OUTROS TOTAIS
BAHIA
1591-1702
21
3
2
2
28
RIO DE JANEIRO 1598-1702
7
9
3
10
4
33
PERNAMBUCO 1598-1703
8
7
1
7
3
26
Fonte: Mafalda Soares da Cunha, “Governo e governantes do Império português do Atlântico (século XVII),
em Bicalho e Ferlini (orgs.), Modos de governar, p. 92.
Tabela 18b: Origem social dos governadores-gerais do Brasil e dos governadores das capitanias da Bahia,
Rio de Janeiro e Pernambuco, 1701-1808.
GOVERNOS
PERÍODOS 1ª NOBREZA FIDALGOS
NOBRES LOCAIS OUTROS TOTAIS
BAHIA
1766-1809
9
1
10
RIO DE JANEIRO 1702-1763
4
6
2
12
PERNAMBUCO 1703-1817
9
7
1
3
20
BRASIL*
1702-1808
18
18
Fonte: Monteiro, “Governadores e capitães-mores do Império Atlântico português no século XVIII, em
Bicalho e Ferlini (orgs.), Modos de governar, p. 114. *Na Bahia até 1763 e, depois, no Rio de Janeiro.
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Em relação ao cargo em si de Governo das capitanias do Brasil, a Tabela 19a compara
as atribuições dos capitães-donatários das capitanias hereditárias, de 1530 a 1548, com as
atribuições dos capitães-mores/governadores de capitanias, de 1548 a 1580. O resultado
aponta uma subordinação dos governantes de capitanias ao governador-geral do Brasil, e
uma limitação dos poderes conferidos aos capitães-donatários nas cartas de doação e nos
forais, a partir de 1548. De fato, muitos dos poderes senhoriais a eles conferidos foram
diminuídos, transferidos ou extintos pela Coroa portuguesa. Um exemplo dessa redução
de privilégios foi a limitação da jurisdição dos capitães-donatários do Brasil pela lei
extravagante de 05 de março de 1557, que lhes retirou a isenção de correição da sua
autoridade dentro da capitania, permitindo a entrada de corregedor e alçada em todas as
capitanias do ultramar, quando o monarca lusitano achasse necessário ao seu serviço.306
Tabela 19a: Comparação entre as atribuições dos capitães-donatários de 1530 a 1548 e as atribuições dos
capitães-mores/governadores das capitanias de 1548 a 1580.
ATRIBUIÇÕES DO CAPITÃO-DONATÁRIO
ATRIBUIÇÕES DO CAPITÃO/GOVERNADOR DE
(1530-1548)*
CAPITANIA (1548-1580) **
1. Nomear ouvidor
1. Enviar auxílios de toda natureza ao novo
governador-geral do Brasil
2. Nomear tabeliães do Público e do Judicial
2. Informar ao governador-geral das armas e
munições existentes na capitania e se estão
necessitando de sua ajuda
3. Ter jurisdição nas causas crimes da capitania, 3. Decidir, juntamente com o governador-geral e o
juntamente com o ouvidor
provedor-mor, sobre o tratamento a ser dado aos
índios e sobre a forma de governo e segurança das
capitanias
4. Presidir, com o ouvidor, a eleição dos juízes
4. Conceder licença aos cristãos que tiverem
ordinários e oficiaisde Justiça (escrivães e
necessidade de comprar alguma coisa dos índios,
meirinhos), além de passar cartas de
menos nos dias de feira
confirmação
5. Exercer por si a Alcaidaria-mor ou nomear
5. Conceder licença, na ausência do governadoralcaides-mores para as vilas e povoações da
geral ou do provedor-mor, às pessoas que
capitania
quiserem ir de uma a outra capitania
6. Dar estatuto de vila a todas e quaisquer
6. Taxar, juntamente com o governador-geral e
povoações da capitania, tendo cada uma por
oficiais, os preços das mercadorias existentes na
termo três léguas sertão adentro
terra, assim como as do reino e mais partes, a fim
de que tenham preços certos e justos
7. Conceder sesmarias a cristãos e demarcá-las,
7. Evitar que pessoa alguma, de qualquer
recebendo a redízima do dízimo
qualidade e condição, vá saltear ou fazer guerra
aos índios, sem sua licença ou do governador-geral
8. Ter o comando militar
8. Fiscalizar se os senhores de engenhos e demais
moradores da terra possuem a artilharia e as
armas obrigatórias
9. Vistoriar barcos e fiscalizar o comércio na
_
capitania
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Duarte Nunes do Lião, Leis Extravagantes e Repertório das Ordenações, reprodução fac-símile da
edição de 1569, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, Segunda Parte, Título VI, Lei II, p. 90.
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10. Ter o monopólio da navegação fluvial,
cobrando direitos taxados em Câmara e
confirmados pelo rei
11. Ter o monopólio das moendas e engenhos

_

--

12. Receber quinhentos réis por ano de pensão
_
de cada um dos tabeliães do Público e Judicial
* Segundo Graça Salgado, algumas prerrogativas de 1530 a 1548 “têm mais característica de privilégios
do que atribuições, pelo fato de essa administração ter um caráter duplo: o público e o privado”. ** “A
partir de 1557 a nomeação dos ouvidores de capitania poderia ser feita ou pelo rei (nas capitanias da
Coroa) ou pelo capitão-donatário (nas capitanias onde seus privilégios não houvessem sido derrogados)”.
Fontes: “Foral de Duarte Coelho”, “Carta de Doação da Capitania de Pernambuco” e “Regimento de Tomé
de Souza”. Listas reproduzidas de Salgado(coord), op. cit., pp. 128 e 146-149.

Já a Tabela 19b compara as atribuições dos capitães-mores/governadores de capitanias
de 1580 a 1640, com as atribuições dos capitães-mores/governadores nomeados pelo rei
nas capitanias da Coroa ou exercidas pelos próprios donatários nas capitanias hereditárias,
de 1640 a 1750. É possível constatar um aumento inexpressivo das disposições do cargo
durante a União Ibérica e uma subordinação ainda maior das capitanias ao Governo-Geral
do Brasil, de 1640 em diante. Inclusive o Regimento que se mandou aos Capitães-mores
das Capitanias deste Estado, de 01 de outubro de 1663, afirmava claramente:
Terá o Capitão-mor entendido, que nenhuma Capitania das do
Estado, ou seja Del-Rei meu Sr. ou Donatário é subordinada ao
Governo de outra Capitania de que seja vizinha: e todas são
imediatas e sujeitas a este geral: por cujo respeito só dele há de
aceitar o Capitão-mor as ordens.307
Tabela 19b: Comparação entre as atribuições dos capitães-mores/governadores de capitanias de 1580 a
1640 e as atribuições dos capitães-mores/governadores de capitanias do Estado do Brasil de 1640 a 1750.
ATRIBUIÇÕES DO CAPITÃO-MOR/
ATRIBUIÇÕES DO CAPITÃO-MOR/
GOVERNADOR DE CAPITANIA
GOVERNADOR DE CAPITANIA
(1580-1640)
(1640-1750)
1. Visitar as fortalezas e armazéns existentes
na capitania, com o provedor da Fazenda e
I. ATRIBUIÇÕES MANTIDAS DE 1548-1580
escrivão, bem como fazer um levantamento
sobre o estado das instalações, equipamentos
e reparos necessários, dando de tudo notícia
ao governador-geral do Estado do Brasil
2. Informar ao governador-geral das armas e
2. Passar em revista os habitantes da
munições existentes na capitania e se estão
capitania, obrigando os que forem aptos a
necessitando de sua ajuda
servir militarmente assim o façam, enviando
uma lista destes ao governador-geral do
Estado do Brasil
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“Regimento que se mandou aos Capitães-mores das Capitanias deste Estado. 01 de outubro de 1663”,
em Documentos Históricos, Volume III, Rio de Janeiro, BNRJ, Augusto Porto & C, 1928, pp. 374-380.
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3. Decidir, juntamente com o governador-geral e o
provedor-mor, sobre o tratamento a ser dado aos
índios e sobre a forma de governo e segurança das
capitanias
4. Conceder licença aos cristãos que tiverem
necessidade de comprar alguma coisa dos índios,
menos nos dias de feira
5. Conceder licença, na ausência do governadorgeral ou do provedor-mor, às pessoas que quiserem
ir de uma a outra capitania
6. Taxar, juntamente com o governador-geral e
oficiais, os preços das mercadorias existentes na
terra, assim como as do reino e mais partes, a fim
de que tenham preços certos e justos
7. Evitar que pessoa alguma, de qualquer qualidade
e condição, vá saltear ou fazer guerra aos índios,
sem sua licença ou do governador-geral

8. Fiscalizar se os senhores de engenhos e demais
moradores da terra possuem a artilharia e as armas
obrigatórias
II. NOVAS ATRIBUIÇÕES DE 1580-1640
1. Ter alçada até vinte mil réis, nas causas cíveis,
sem apelação e agravo

3. Fazer alardos anuais para o adestramento
militar dos moradores

4. Aplicar o dinheiro arrecadado com as multas
(que deverão ser leves) por não cumprimento
das obrigações militares na compra de
munições para a capitania
5. Subordinar-se diretamente ao governadorgeral do Estado do Brasil
6. Responsabilizar-se pela defesa e segurança
da capitania

7. Mandar aviso ao governador-geral do
Estado do Brasil, quando vagar algum ofício de
Justiça ou Fazenda, para o provimento do
cargo. Enquanto isto não ocorrer, o capitãomor passará provisão a pessoa benemérita a
fim de servir no ofício, durante dois meses, nas
capitanias do Espírito Santo para o norte e, por
seis meses, nas do espírito Santo para o sul
8. Não tomar parte na administração da
Fazenda Real da capitania

9. Evitar que haja suborno nos dízimos
10. Advertir os oficiais da Fazenda e da Justiça
quando não cumprirem suas obrigações e, em
caso de reincidência, avisar o governador-geral
do Estado do Brasil das culpas e erros destes
oficiais para que o mesmo tome a resolução
mais conveniente
11. Favorecer os oficiais das Câmaras no que
for benéfico para a administração, respeitando
a sua autonomia
12. Não consentir que seja dada apelação ou
agravo em qualquer pleito que vier à Relação
do estado do Brasil, exceto nas causas da
Fazenda, que irão imediatamente á
provedoria-Mor do Estado do Brasil

2. Dar apelação e agravo ao ouvidor-geral, nos
casos crimes, às partes que quiserem apelar e
agravar; não o havendo, apelar por parte da Justiça
3. Nas capitanias em que o ouvidor-geral não
estiver, ter alçada nos feitos crimes:
- de pena de açoite ou cortamento de orelhas, nos
casos em que forem acusados escravos ou índios;
- de pena de açoite e até três anos de degredo, no
caso de peões cristãos livres;
- de pena de até um ano de degredo, fora da
capitania, no caso de pessoas de maior qualidade
[notar a diferença de penas em função da chamada
“qualidade da pessoa”]
4. Dar apelação e agravo ao ouvidor-geral em todos
13. Não doar terras em sesmarias nas
so casos que não os acima citados, ou apelar, por
capitanias reais
parte da Justiça, quando não houver parte apelante
Fontes: “Regimento de Tomé de Souza (17/12/1548)”; “Regimento de Francisco Giraldes (08/03/1588)”;
“Regimento de Gaspar de Sousa (06/10/1612)”; “Regimento do ouvidor-geral do Brasil (14/04/1628)”;
“Regimento do ouvidor-geral do Brasil (02/04/1630); e “Regimento que se mandou aos capitães-mores
das capitanias do Estado do Brasil (01/10/1663)”. Listas reproduzidas de Salgado (coord.), op. cit., pp. 182183 e 243-244.
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A Tabela 19c lista as atribuições específicas dos capitães/governadores de capitanias
que sediavam Intendências do Ouro, entre 1750 e 1808, uma vez que as disposições do
Regimento que se mandou aos Capitães-mores das Capitanias deste Estado, apresentadas
na Tabela 19b para a fase de 1640-1750, parecem ter vigorado, total ou parcialmente, em
todas as capitanias do Estado do Brasil até 1808. Com a criação das Intendências do Ouro
(28 de janeiro de 1736), a alçada administrativa sobre as minas do território brasileiro foi
limitada à instância da capitania ou da comarca, sob o comando de um Intendente do Ouro
provido pelo rei e subordinado ao governador-geral do Brasil. Em 1750, foi criado o cargo
de Intendente-Geral do Ouro, exercido por dois “letrados” nomeados pelo rei, ambos com
a mesma alçada e competência, um na cidade do Rio de Janeiro e outro em Salvador.308
Por sua vez, esse compartilhamento de poder sugere o prestígio e o reconhecimento régio
da relevância das duas cidades-sedes escolhidas pelo monarca e não só de São Sebastião,
em meados do século XVIII.
Tabela 19c: Atribuições específicas dos capitães-mores/governadores de capitanias-sedes de Intendências
do Ouro no Estado do Brasil, entre 1750 e 1808.
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CAPITÃO-MOR/GOVERNADOR DE CAPITANIAS DO ESTADO DO
BRASIL COM INTENDÊNCIA DO OURO (1750-1808)
1. Tomar providências quanto aos descuidos dos oficiais das intendências, dando parte ao rei
2. Dar toda ajuda e favor pedidos pelos intendentes, ordenando aos soldados, oficiais militares e das
justiças ordinárias que obedeçam e cumpram os mandados dos intendentes, quanto a evitar o
descaminho do ouro e arrecadar o direito dos quintos
3. Dar escolta para o transporte do ouro arrecadado à Casa dos Contos do Rio de Janeiro; daí então
será levado a Lisboa pelos capitães-de-mar-e-guerra
4. Proceder à derrama [cobrança dos quintos em atraso ou de um imposto extraordinário na região
das minas], quando necessário
5. Fiscalizar as desordens nas intendências e na arrecadação dos quintos
6. Suspender e proceder contra os fiscais culpados; sendo as culpas de qualidade, somente o rei
poderá julgar [novamente, culpas diferenciadas em função da “qualidade da pessoa”]
7. Estabelecer a quantidade de moeda provincial de prata e cobre necessária a ser cunhada nas Casas
da Moeda do Rio de Janeiro e Salvador, para maior facilidade do comércio interior
8. Fiscalizar qualquer omissão quanto ao julgamento de réus em casos de descaminho do ouro,
dando parte ao rei
Fonte: “Regimento para a nova forma de cobrança do direito senhorial das quintos dos moradores das
Minas Gerais, abolida a da capitação, que antes se praticava, de 03/12/1750”. Lista reproduzida de Graça
Salgado (coord.), Fiscais e Meirinhos, p. 343.

Quanto ao cargo de Governo do Estado do Brasil, Francisco Carlos Cosentino sugere
que “os governadores-gerais exerciam um ofício régio superior com funções delegadas
de jurisdição inferior”. Superior por exercerem “alguns poderes próprios do ofício régio”
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Graça Salgado (coord.), Fiscais e Meirinhos, pp. 293-295 e 373-374.
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e inferior porque as suas funções “eram exercidas por delegação temporária e tinham suas
decisões submetidas, em última instância, ao monarca”.309 O autor ainda lembra que,
A delegação de poderes não excluía o soberano que mantinha um
extenso poder de intervenção, pois a concessão de jurisdição não
implicava sua perda, mas criava uma simultaneidade de jurisdições:
o rei continuava a exercer a jurisdição doada, em conjunto com o
donatário dela. Além disso, dispunha o soberano de amplos poderes
de revogação da jurisdição concedida, pois o rei encarregava do
ofício alguém da sua confiança, por um tempo delimitado por sua
vontade ou a dos seus sucessores.310
Apesar de provisória e sujeita ao crivo real, a delegação de poderes aos representantes
régios no além-mar consistia na base da administração ultramarina dentro de um Império
tão disperso e multifacetado. Preservava não só a centralidade da Coroa lusitana no alémmar, como permitia o governo a distância dos soberanos de Portugal nos seus territórios
espalhados pela Ásia, África e América. Maria de Fátima Gouvêa ressalta que a delegação
de poderes era “particularmente importante no que se refere aos cargos de governadorgeral e ou vice-rei, que com grande frequência tinham de nomear governadores interinos
sob sua jurisdição”. Também destaca os regimentos passados aos governadores-gerais do
Brasil, considerados pela autora “os instrumentos que conferiam sentido e significado aos
objetivos e à forma do modo de ser da governação”, e que davam o “suporte de toda essa
complexa engrenagem governativa”.311
No século XVI, o Governo-Geral do Brasil foi dirigido por dois regimentos: o de 1548
e o de 1588. A Tabela 20a resume as 46 instruções metropolitanas contidas no Regimento
de Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil. Escrito a partir de informações
recebidas sobre uma terra distante e ainda pouco conhecida pelos portugueses e pelo resto
do mundo, o Regimento de Tomé de Souza foi passado em 17 de dezembro de 1548, em
Almeirim, Portugal, junto com outros dois regimentos: o Regimento de Antônio Cardoso
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Francisco Carlos Cardoso Cosentino, “Hierarquia política e poder no Estado do Brasil: o governo-geral
e as capitanias, 1645-1681”, Topoi (Rio de Janeiro), Volume 16, nº 31, julho/dezembro, 2015, p. 524.
310
Francisco Carlos Cosentino, “Governo-Geral do Estado do Brasil: governação, jurisdições conflitos
(séculos XVI e XVII), em João Fragoso e Maria de Fátima Gouvêa (orgs.), Na trama das redes: política e
negócios no império português, séculos XVI-XVII, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2010, pp. 407-408.
311
Maria de Fátima Gouvêa, “Redes governativas portuguesas e centralidades régias no mundo
português, c. 1680-1730, em Fragoso e Gouvêa (orgs.), Na trama das redes, pp. 180-181.
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de Barros, provedor-mor da Fazenda; e o Regimento dos Provedores da Fazenda Real
nas Capitanias do Brasil. Voltado para o povoamento, a defesa e a exploração econômica
da América Portuguesa, assim como a conversão do gentio ao Catolicismo, o documento
repete alguns pontos das cartas de foral passadas aos capitães-donatários, mas com uma
autoridade superior que buscava estabelecer limites aos donatários e à própria Coroa no
Brasil. Logo de início, D. João III esclarece que uma “fortaleza e povoação grande e forte”
deveria ser construída em um lugar conveniente da Bahia de Todos os Santos, “para daí
se dar favor e ajuda às outras povoações e se ministrar a justiça e prover nas coisas que
cumprirem a meu serviço e os negócios de minha Fazenda e a bem das partes”.312 Estava,
assim, determinada a missão inicial da futura Cidade do Salvador. O regimento de 1548
vigorou por quarenta anos e serviu aos governadores-gerais Tomé de Souza (1549-1553),
Duarte da Costa (1553-1557), Mem de Sá (1557-1572), Luiz de Brito de Almeida (15731578), Diogo Lourenço da Veiga (1578-1581) e Manuel Teles Barreto (1583-1587).
Tabela 20a: Atribuições dos governadores-gerais do Estado do Brasil, de 1548 a 1588.
ATRIBUIÇÕES DO GOVERNADOR-GERAL DO BRASIL
CONFORME O REGIMENTO DE TOMÉ DE SOUZA (1548)
1. Ir à Bahia como capião-mor de uma armada com gente, artilharia, armas, munições e tudo que for
necessário para lá erguer uma fortaleza, bem como uma povoação grande e forte em lugar
conveniente, a fim de prestar ajuda às outras povoações, ministrar justiça e prover nas coisas que
cumprirem ao serviço do rei e da sua Fazenda*
2. Favorecer os índios que sustentarem a paz e fazer guerra contra os insurretos, dando-lhes castigo
que sirva de exemplo a todos
3. Fazer saber da sua chegada aos capitães das capitanias para que lhe enviem toda a ajuda possível
4. Conceder sesmarias aos interessados, seguindo as condições e obrigações de foral estabelecidas no
livro quarto das Ordenações; as destinadas ao engenho de açúcar deveriam ser concedidas a pessoas
com possibilidades para a sua construção; dar parte ao rei de todas essas doações: a quem, quanto e
em que condições
5. Mandar construir os navios necessários ao serviço da terra e à defesa do mar
6. Visitar as outras capitanias com o provedor-mor, deixando na Bahia, como capitão, pessoa
conveniente com regimento do que deve fazer na sua ausência
7. Decidir, em cada uma das capitanias, juntamente com os seus capitães, provedores-mores,
ouvidores, oficiais da Fazenda e alguns homens principais da terra, a melhor maneira de se governar
e manter a segurança das mesmas
8. Ordenar que, nas vilas e povoações, se faça feira onde os índios possam comprar e vender, em pelo
menos um dia de cada semana
9. Impedir que qualquer pessoa comercie em terra firme sem licença sua ou do provedor-mor, dos
capitães e dos provedores de capitanias; o mesmo para os que quiserem ir de uma capitania para
outra
10. Taxar, juntamente com os capitães e oficiais, os preços das mercadorias existentes na terra, assim
como as do Reino e mais partes, a fim de que tenham seus preços certos e justos
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“Regimento de Tomé de Souza. Almeirim, 17 de dezembro de 1548”, em Marcos Carneiro de
Mendonça, Raízes da Formação Administrativa do Brasil, Tomo I, Rio de Janeiro, IHGB, Conselho Federal
de Cultura, 1972, pp. 31-51.
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11. Informar-se, em cada uma das capitanias, se há nelas oficiais da Fazenda e por que provisões
servem; caso não haja e sendo necessário, provê-los com o parecer do provedor-mor a fim de
prestarem serviço até o rei nomear
12. Informar ao rei, juntamente com o provedor-mor, das rendas e direitos reais em cada capitania,
bem como o modo de sua arrecadação e dispêndio
13. Evitar que pessoa alguma, de qualquer qualidade e condição, faça guerra aos índios sem sua
licença ou do capitão da capitania
14. Evitar que se construa, nas terras do Brasil, navio ou caravelas sem licença sua ou do provedor da
capitania
15. Proibir que pessoa alguma, de qualquer condição, de aos índios armas e munições, sob pena de
morte e perda de todos os bens
16. Ordenar que os capitães das capitanias, senhores de engenho e demais moradores tenham as
armas necessárias à defesa da terra, notificando-os para a aquisição dessas armas dentro de um
prazo máximo de um ano
17. Combater os corsários ou designar algum funcionário para que o faça
18. Prover em oficiais de Justiça e Fazenda os degredados que prestarem bons serviços nas armadas
ou em terra, à exceção dos condenados por furto ou falsidade
19. Agraciar com o grau de cavaleiro das ordens militares os que servirem em situação de guerra,
passando provisão disto
20. Atuar para que os índios convertidos morem junto às povoações das capitanias
* Atribuição específica do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, encarregado de fundar a
Cidade do Salvador para servir de sede do Governo-Geral do Brasil. Fonte: “Regimento de Tomé de Souza,
de 17.12.1548”. Lista reproduzida de Graça Salgado (coord.), Fiscais e meirinhos, pp. 144-145.

A Tabela 20b resume as 53 instruções do Regimento de Francisco Giraldes, de 08
de março de 1588, incluindo as disposições mantidas do regimento de 1548. O regimento
de 1588 foi o primeiro da legislação filipina aplicada ao ultramar americano e indica a
necessidade constante de adaptação das atribuições do cargo de Governo do Estado do
Brasil aos diferentes contextos locais. A intenção da Coroa espanhola de criar na Bahia
um Tribunal da Relação já aparece entre as novas disposições. O Regimento de Francisco
Giraldes ordenava que o governador-geral residisse em Salvador e continuasse a visitar
outras capitanias para se informar “da maneira que se tem na governança da terra, e
defensão e segurança dela”. Diante de uma dinâmica interna do Brasil cada vez mais
variada e complexa, o regimento de 1588 expõe novas preocupações da Coroa em relação
ao além-mar, como a melhoria da comunicação entre as capitanias, a exploração do salitre
para fabricação de pólvora, o fim dos conflitos de jurisdição entre o Governo-Geral e a
Igreja, a punição de maus oficiais e a instalação de um Tribunal da Relação na Bahia, só
ocorrida em 1609. Marcos Carneiro de Mendonça adverte ainda que o regimento de 1588
“representa um marco de progresso na legislação colonial principalmente no que se refere
ao tratamento do gentio”.313 Embora Francisco Giraldes nunca tenha assumido o cargo na
313

“Regimento de Francisco Giraldes, Lisboa, 08 de março de 1588 e apostila de 30 de março de 1588”,
em Carneiro de Mendonça, Raízes da Formação Administrativa do Brasil, Tomo I, pp. 257-277.
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Bahia, ao qual renunciou em 1589, o seu regimento orientou o seu sucessor, D. Francisco
de Sousa (1591-1602), e os governadores-gerais Diogo Botelho (1602-1607) e Diogo de
Menezes (1608-1612). O regimento de 1588 foi substituído pelo Regimento de Gaspar
de Sousa em 1612, o segundo passado no período da União Ibérica no Brasil.314

Tabela 20b: Atribuições dos governadores-gerais do Estado do Brasil, de 1588 a 1612.
ATRIBUIÇÕES DO GOVERNADOR-GERAL DO BRASIL
CONFORME O REGIMENTO DE FRANCISCO GIRALDES (1588)
I. ATRIBUIÇÕES MANTIDAS DO REGIMENTO DE TOMÉ DE SOUZA (1548)
2. Favorecer os índios que sustentarem a paz e fazer guerra contra os insurretos, dando-lhes castigo
que sirva de exemplo a todos
6. Visitar as outras capitanias com o provedor-mor, deixando na Bahia, como capitão, pessoa
conveniente com regimento do que deve fazer na sua ausência
7. Decidir, em cada uma das capitanias, juntamente com os seus capitães, provedores-mores,
ouvidores, oficiais da Fazenda e alguns homens principais da terra, a melhor maneira de se governar
e manter a segurança das mesmas
8. Ordenar que, nas vilas e povoações, se faça feira onde os índios possam comprar e vender, em pelo
menos um dia de cada semana
9. Impedir que qualquer pessoa comercie em terra firme sem licença sua ou do provedor-mor, dos
capitães e dos provedores de capitanias; o mesmo para os que quiserem ir de uma capitania para
outra
10. Taxar, juntamente com os capitães e oficiais, os preços das mercadorias existentes na terra, assim
como as do Reino e mais partes, a fim de que tenham seus preços certos e justos
11. Informar-se, em cada uma das capitanias, se há nelas oficiais da Fazenda e por que provisões
servem; caso não haja e sendo necessário, provê-los com o parecer do provedor-mor a fim de
prestarem serviço até o rei nomear
12. Informar ao rei, juntamente com o provedor-mor, das rendas e direitos reais em cada capitania,
bem como o modo de sua arrecadação e dispêndio
15. Proibir que pessoa alguma, de qualquer condição, de aos índios armas e munições, sob pena de
morte e perda de todos os bens
16. Ordenar que os capitães das capitanias, senhores de engenho e demais moradores tenham as
armas necessárias à defesa da terra, notificando-os para a aquisição dessas armas dentro de um
prazo máximo de um ano
17. Combater os corsários ou designar algum funcionário para que o faça
18. Prover em oficiais de Justiça e Fazenda os degredados que prestarem bons serviços nas armadas
ou em terra, à exceção dos condenados por furto ou falsidade
19. Agraciar com o grau de cavaleiro das ordens militares os que servirem em situação de guerra,
passando provisão disto
20. Atuar para que os índios convertidos morem junto às povoações das capitanias

II. NOVAS ATRIBUIÇÕES CONFORME O REGIMENTO DE FRANCISCO GIRALDES (1588)
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Francisco Giraldes zarpou de Lisboa para assumir o governo-geral na Bahia em companhia de naus da
Índia em março de 1588. Navegou até a Ilha da Madeira, andou quarenta dias pela Costa da Guiné, passou
o Equador, fez “volta da nova Espanha” e, por fim, alcançou a Ilha Terceira. De lá, retornou a Lisboa com
as mesmas naus da Índia, ancorando no Tejo no final de setembro de 1589. Após um ano e meio de viagem
sem assumir o cargo de Governador-Geral do Brasil na Bahia, renunciou ao posto em favor de D. Francisco
de Sousa, que chegou na Cidade do Salvador em 1591. José Antônio Caldas, Notícia Geral de toda esta
Capitania da Bahia desde o seu Descobrimento até o Prezente Anno de 1759, 2ª edição, pp. 156-157.
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1. Informar-se da situação geral das capitanias, das relações dos índios com os portugueses e do
andamento da Fazenda Real, determinando o que for necessário
2. Fazer saber da sua chegada aos capitães das capitanias para que lhe avisem da situação de cada
uma delas: do estado das armas e munições, dos seus moradores e demais questões a elas relativas
3. Propagar a fé católica e fazer guardar as provisões sobre os índios, isentando do pagamento de
dízimos aos que se fizerem cristãos, por tempo de 15 anos, dando-lhes terras para que façam roças
de mantimentos
4. Favorecer os índios já batizados, não consentindo que se façam agravos nem a uns nem a outros
5. Favorecer os eclesiásticos encarregados da conversão dos índios e ajudá-los em tudo o que for
necessário, com particular respeito aos padres da Companhia de Jesus, dando-lhes um bom
pagamento por conta da Fazenda Real
6. Manter a paz com os índios e, em caso de levante, cuidar da pacificação, tentando evitar a guerra
7. Zelar pela boa manutenção dos armamentos existentes nas capitanias
8. Executar obras de fortificações para defesa da terra
9. Ordenar que os donos de engenhos de açúcar das capitanias contribuam com armamentos
necessários para os soldados e marinheiros
10. Ordenar que índios e negros rebelados sejam feitos escravos de galés
11. Ordenar, para que seja melhor a comunicação entre as capitanias, a fabricação de fragatas
ligeiras, à custa das Câmaras das cidades
12. Tomar as providências necessárias à defesa da cidade de Salvador, ordenando aos soldados a
forma como deverão servir
13. Estabelecer boas relações com os tapuias, visando à obtenção de informações sobre a qualidade e
quantidade do salitre existente e exportar para o Reino tudo o que se conseguir
14. Proibir na costa do Brasil a presença de navios estrangeiros, mesmo os que vêm dos portos do
Reino, exceto os que mostraem provisão régia
15. Delimitar um lugar nas capitanias para os degredados provenientes do Reino
16. Zelar pela preservação da jurisdição real, não interferindo na eclesiástica; caso alguma
excomunhão intente sobre esta matéria, conhecer o seu agravo, da mesma forma que o juiz dos
feitos da Coroa e da Fazenda da Relação
17. Suspender os ordenados dos desembargadores da Relação (com parecer do chanceler), caso
tenham cometido algum delito grave, mandar que se façam autos, sem se dar neles sentença, e
remetê-los ao Reino
18. Comprar ou mandar fazer uma casa, à custa da Fazenda Real, junto da residência dos
governadores, para nela funcionar o Tribunal da Relação
19. Proibir a entrada de cristãos-novos, sem licença régia no Estado do Brasil
20. Tratar com algumas pessoas abastadas a construção de um engenho para fundição de ferro,
concedendo-lhes ajuda e favor, bem como os direitos para exploração do ferro durante alguns anos
21. Prover as serventias de ofícios de Fazenda e Justiça (ou quaisquer outros providos pelo rei) em
caso de vacância, passando provisões, com declaração de servirem até o rei prover tais cargos
22. Advertir e repreender os oficiais omissos e negligentes, suspendendo-os por tempo
indeterminado; em caso de culpa mais grave, encaminhá-los para a Relação
23. Decidir sobre os casos não previstos por este regimento, juntamente com o bispo, chanceler da
Relação e com o provedor-mor da Fazenda
24. Conceder mercês às pessoas que prestarem bons serviços, até a quantia de mil cruzados cada ano
[ou 400 mil réis], dando conta ao rei
25. Perdoar, em nome do rei e com parecer dos desembargadores da Relação, os mamelucos
fugitivos isentos de culpas graves
Fontes: “Regimento de Tomé de Souza (1548)” e “Regimento de Franciso Giraldes (1588)”. Lista
reproduzida de Graça Salgado (coord.), Fiscais e meirinhos, pp. 170-172.
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Os quatro últimos regimentos conhecidos de governadores-gerais do Estado do Brasil
foram passados no século XVII, nos anos de 1612, 1621, 1638 e 1677. Fora o regimento
especial de 1638, todos os outros evidenciam a maior complexidade do Governo-Geral
na Bahia e o seu crescente poder de intervenção nas demais capitanias. O Regimento de
Gaspar de Sousa, de 06 de outubro de 1612, reunia 59 atribuições, incluindo as que foram
mantidas dos dois regimentos anteriores, como mostra a Tabela 20c. O regimento de 1612
confirmava a morada do governador-geral do Brasil na “cidade do Salvador, Bahia de
Todos os Santos”, de onde “ordenareis as coisas de maneira que em nenhum caso possa
suceder o contrário”, e autorizava a intervenção direta do governador-geral no governo
das capitanias, em caso de suspensão de qualquer capitão de capitania que “cometa
alguma força, violência ou extorsão pública e notória”. Em relação aos constantes
conflitos de jurisdição entre essas duas instâncias de poder na América Portuguesa,
alertava o governador-geral que,
Assim como convém a meu serviço, não deixardes tomar aos
Donatários mais Jurisdição da que lhes pertence por suas doações;
e terdes nisso muita vigilância e advertência; assim mesmo hei por
bem que Vós se lhes não tomeis o seu, nem consintais que os meus
Oficiais de Justiça lha tomem, nem quebrem seus privilégios e
doações; antes, em tudo o que lhe pertence, lhes fareis cumprir e
guardar.
Também enfatizava que “a principal causa porque os Senhores Reis meus predecessores
mandaram povoar aquelas partes do Brasil, foi para que as gentes delas viessem em
conhecimento de nossa Santa fé católica”, e autorizava dar toda a ajuda possível aos que
exercessem o “ministério da conversão”. Muitos pontos tratavam da defesa dos portos,
povoações e engenhos das capitanias, em especial os da cidade da Bahia, e outros tantos
abordavam questões econômicas e judiciais daquela época, como a venda de lenha para
os engenhos, o aumento de gastos só em caso de guerra e o provimento de cargos vagos
na Relação da Bahia pelos governadores-gerais, conforme determinado no Regimento da
Relação do Estado do Brasil, de 07 de março de 1609. Vale destacar a exigência expressa
do rei de Portugal de fazer cumprir o regimento sobre o corte do pau-brasil, “porque o
pau do Brasil é uma das Rendas de maior importância que minha Fazenda tem naquele
Estado”, de promover a pesca da baleia e a plantação de palmeiras para a fabricação de
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azeite, e de proibir o comércio com o estrangeiro, punindo os infratores.315 O regimento
de 1612 coincidiu com a extinção da “Repartição do Sul” (1608-1612) pelo rei Felipe II
e a reunificação do Brasil sob um único governo estatal sediado na Bahia. Foi substituído
em 1621, depois de reger os governos de Gaspar de Sousa (1613-1617) e Luís de Sousa,
o 2° conde do Prado (1618-1621).316
Tabela 20c: Atribuições dos governadores-gerais do Estado do Brasil, de 1612 a 1621.
ATRIBUIÇÕES DO GOVERNADOR-GERAL DO BRASIL
CONFORME O REGIMENTO DE GASPAR DE SOUSA (1612)
I. ATRIBUIÇÕES MANTIDAS DO REGIMENTO DE TOMÉ DE SOUZA (1548)
8. Ordenar que, nas vilas e povoações, se faça feira onde os índios possam comprar e vender, em pelo
menos um dia de cada semana
10. Taxar, juntamente com os capitães e oficiais, os preços das mercadorias existentes na terra, assim
como as do Reino e mais partes, a fim de que tenham seus preços certos e justos
12. Informar ao rei, juntamente com o provedor-mor, das rendas e direitos reais em cada capitania,
bem como o modo de sua arrecadação e dispêndio
15. Proibir que pessoa alguma, de qualquer condição, de aos índios armas e munições, sob pena de
morte e perda de todos os bens
16. Ordenar que os capitães das capitanias, senhores de engenho e demais moradores tenham as
armas necessárias à defesa da terra, notificando-os para a aquisição dessas armas dentro de um
prazo máximo de um ano
17. Combater os corsários ou designar algum funcionário para que o faça
18. Prover em oficiais de Justiça e Fazenda os degredados que prestarem bons serviços nas armadas
ou em terra, à exceção dos condenados por furto ou falsidade
19. Agraciar com o grau de cavaleiro das ordens militares os que servirem em situação de guerra,
passando provisão disto
II. ATRIBUIÇÕES MANTIDAS DO REGIMENTO DE FRANCISCO GIRALDES (1588)
2. Fazer saber da sua chegada aos capitães das capitanias para que lhe avisem da situação de cada
uma delas: do estado das armas e munições, dos seus moradores e demais questões a elas relativas
3. Propagar a fé católica e fazer guardar as provisões sobre os índios, isentando do pagamento de
dízimos aos que se fizerem cristãos, por tempo de 15 anos, dando-lhes terras para que façam roças
de mantimentos
4. Favorecer os índios já batizados, não consentindo que se façam agravos nem a uns nem a outros
5. Favorecer os eclesiásticos encarregados da conversão dos índios e ajudá-los em tudo o que for
necessário, com particular respeito aos padres da Companhia de Jesus, dando-lhes um bom
pagamento por conta da Fazenda Real
6. Manter a paz com os índios e, em caso de levante, cuidar da pacificação, tentando evitar a guerra
7. Zelar pela boa manutenção dos armamentos existentes nas capitanias
10. Ordenar que índios e negros rebelados sejam feitos escravos de galés
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“Regimento de Gaspar de Sousa, de 06 de outubro de 1612”, em Marcos Carneiro de Mendonça, op.
cit., pp. 413-436. O texto integral do Regimento da Relação da Casa do Brasil passado em Lisboa no dia 7
de março de 1609 pode ser lido em Mendonça, op. cit., pp. 385-399.
316
Todos os períodos de governo e nomes de governadores-gerais/vice-reis do Brasil aqui apresentados
foram extraídos da obra de Conde de Campo Bello, Governadores Gerais e Vice-Reis do Brasil, Porto, Artes
Gráficas, 1940, 29-130.
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15. Delimitar um lugar nas capitanias para os degredados provenientes do Reino
16. Zelar pela preservação da jurisdição real, não interferindo na eclesiástica; caso alguma
excomunhão intente sobre esta matéria, conhecer o seu agravo, da mesma forma que o juiz dos
feitos da Coroa e da Fazenda da Relação
21. Prover as serventias de ofícios de Fazenda e Justiça (ou quaisquer outros providos pelo rei) em
caso de vacância, passando provisões, com declaração de servirem até o rei prover tais cargos
22. Advertir e repreender os oficiais omissos e negligentes, suspendendo-os por tempo
indeterminado; em caso de culpa mais grave, encaminhá-los para a Relação
24. Conceder mercês às pessoas que prestarem bons serviços, até a quantia de mil cruzados cada ano
[ou 400 mil réis], dando conta ao rei
25. Perdoar, em nome do rei e com parecer dos desembargadores da Relação, os mamelucos
fugitivos isentos de culpas graves
III. NOVAS ATRIBUIÇÕES CONFORME O REGIMENTO DE GASPAR DE SOUSA (1612)
1. Visitar as capitanias do Rio Grande do Norte, Paraíba, Itamaracá e Pernambuco, antes de
estabelecer-se em Salvador
2. Dar procuração, com todos os poderes necessários, para o chanceler da Relação e o provedor-mor
da Fazenda assumirem o governo em seu nome, durante a sua ausência
3. Fazer executar e cumprir a lei sobre a liberdade dos índios
4. Cuidar da manutenção das casas de Misericórdia e hospitais, ordenando o pagamento de dívidas e
legados que lhes pertencerem, a fim de preservar o seu funcionamento
5. Restabelecer a ordem administrativa na capitania do Rio Grande, dando conta ao rei
6. Fazer a demarcação das terras entre as capitanias do Rio Grande e Paraíba, a fim de dirimir a
questão de limites entre elas, de modo que possam desenvolver-se isoladamente
7. Manter o cuidado e vigilância na guarda e defesa dos portos de todo o Estado, como também das
fortificações e armamentos.
8. Examinar os fortes da Bahia, extinguindo as praças nos que forem considerados desnecessários,
exceto nos de Santo Antônio e Itapajipe
9. Ordenar que os moradores da cidade da Bahia e das demais capitanias deste Estado tenham
armas, segundo a possibilidade de cada um, e se exercitem nos treinos militares, conforme o
regimento geral das ordenanças, advertindo-os de que não receberão soldo nem ordenado, à custa
da Real Fazenda
10. Pagar pontualmente a gente de guerra, fiscalizando sempre se possuem as armas obrigatórias
11. Mandar construir galeotas, fragatas e embarcações menores, utilizando as madeiras existentes
12. Mandar fazer e imprimir um vocábulo da língua indígena, a fim de facilitar a sua compreensão e
por ser este um dos meios utilizáveis para a “domesticação” do gentio
13. Promover a cultura e povoamento das terras, bem como a edificação de engenhos de açúcar,
mantendo os privilégios concedidos aos donos destes; tirar as terras de quem não as cultiva para
entrega-las a quem faça
14. Conservar as matas a fim de que não faltem madeiras de construção e lenha para os engenhos
15. Proibir que se assentem aldeias de índios ou se faça roça para mantimentos a menos de uma
légua de distância dos engenhos
16. Ordenar que os donos de terras com matas vendam as lenhas aos dos engenhos por preço
conveniente, taxados pela Câmara e pelo provedor da capitania onde tais engenhos estiverem
localizados
17. Ordenar que não se ergam novos engenhos demasiadamente perto uns dos outros, fazendo para
isso, em primeiro lugar, diligência através do provedor da capitania
18. Informar ao rei, ouvindo a Relação, tudo sobre a questão dos engenhos
19. Fazer cumprir e guardar o regimento sobre o corte do pau-brasil, para evitar a sua extinção
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20. Mandar cumprir o regimento de 15 de agosto de 1603, passado em Valladolid, sobre a guarda nos
portos de acesso às minas, a fim de se evitar possíveis inimigos
21. Promover a pesca da baleia e a plantação de palmeiras, ambas destinadas à fabricação de azeite
22. Ordenar, por conta do rendimento das dízimas, o pagamento da gente de guerra, ministros
eclesiásticos, oficiais de Justiça, além de despesas extraordinárias, sem jamais tocar nos cofres dos
defuntos e dos órfãos; nos casos urgentes, tomar emprestado a quem o possa, através de
consignação, efetuando o pontual pagamento
23. Mandar fazer e aprovar a folha de despesa e receita, com o parecer do provedor-mor da Fazenda,
só permitindo o aumento dos gastos em caso de guerra
24. Cuidar que os bispos e mais prelados recebam pontualmente seus ordenados e ordinárias que
constam na folha eclesiástica
25. Mandar arrematar, pelos oficiais de Fazenda, o serviço de cobrança dos dízimos, guardando
aqueles pertencentes à Real Fazenda
26. Prover pessoas de confiança na guarda e na governança das capitanias, enquanto os capitães
estiverem sob suspeição, dando conta ao rei
27. Impedir que os donatários tomem mais jurisdição do que a eles pertence, preservando a sua e
fazendo-lhes guardar a própria
28. Com parecer da Relação, passar alvarás: de libertação a culpados em alguns crimes; de busca a
carcereiros; para se lançarem fintas até cem mil réis às obras públicas dos concelhos; para se entregar
fazendas de ausentes até a quantia de duzentos mil réis; autorizando apelação e agravo após vigência
do prazo; de contratos, até a quantia de cem mil réis; de fiança, como no Desembargo do Paço
29. Conceder provisão, juntamente com o chanceler e desembargadores da Relação, ao procurador
da Coroa para que se guardem os interesses da Fazenda Real na jurisdição deste governo
30. Prover as serventias dos ofícios vagos na Relação, como de todas as outras de Justiça, Guerra e
Fazenda, de todo o Estado e capitanias do Sul, de cuja governação está encarregado, até o rei
ordenar o contrário
31. Não criar ofícios novos de Justiça, Fazenda ou Milícia nem aumentar ordenados, salvo em caso de
guerra
32. Fazer observar as leis relativas à administração da justiça e vigiar o procedimento dos letrados
julgadores, admoestando-os e tirando seus ordenados; no caso de delito grave, mandar formar autos,
sem se dar neles sentença, remetendo-os ao Reino. Isto, porém, não se aplicará aos que servirem na
Relação
33. Mandar fazer diligência nos navios que levam degredados do Reino e informar ao rei, por carta
particular, através do Conselho da Índia
34. Proibir o comércio com o estrangeiro, castigando os infratores
35. Fazer caminho por terra, entre a Bahia e Pernambuco, colocando até dez casais de índios entre
cinco e seis léguas uns dos outros, para facilitar o caminho e não deixar passar quem não tenha sua
licença ou a do capitão
36. Organizar a estatística civil, militar e eclesiástica do Estado, com especificação dos empregos, seus
vencimentos, receita e despesa da Fazenda Real, praças, fortalezas e capitanias; reformar, a cada ano,
o que se alterar durante o seu curso e registrar tudo no livro do Estado, sempre com o envio de cópia
ao rei.
37. Decidir sobre os casos não previstos por este regimento, juntamente com o chanceler, ouvidorgeral e provedor-mor da Fazenda
Fontes: “Regimento de Tomé de Souza (1548)”, “Regimento de Franciso Giraldes (1588)” e “Regimento
de Gaspar de Sousa (1612)”. Lista reproduzida de Salgado (coord.), Fiscais e meirinhos, pp. 172-176.

O Regimento de Diogo de Mendonça Furtado, de 16 de janeiro de 1621, foi o terceiro
passado durante a União Ibérica e reunia 44 prerrogativas do cargo de governador-geral
retiradas dos três regimentos anteriores, e outras 11 novas atribuições (ver Tabela 20d).
Além de reafirmar o seu compromisso com a Justiça e a conversão dos índios, o rei de
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Portugal incentivava a exploração de metais preciosos, exigia maior fiscalização sobre a
arrecadação e utilização das rendas da Coroa nas capitanias e reconfirmava a Cidade do
Salvador como morada da maior autoridade política local, dada a preferência por alguns
governadores-gerais de residir em Pernambuco, especialmente no período que antecede a
chegada dos holandeses naquela capitania (1630). Além de servir a Diogo de Mendonça
Furtado (1621-1624), feito prisioneiro e enviado para a Holanda no final de seu mandato
por ocasião da invasão holandesa da Cidade do Salvador, o regimento de 1621 ainda regeu
os governos de D. Francisco de Moura Rolim (1625-1626), Diogo Luiz de Oliveira (16261635) e Pedro da Silva, o 1º conde de São Lourenço (1635-1638) na Bahia.
Tabela 20d: Atribuições dos governadores-gerais do Estado do Brasil, de 1621 a 1677.
ATRIBUIÇÕES DO GOVERNADOR-GERAL DO BRASIL
CONFORME O REGIMENTO DE DIOGO DE MENDONÇA FURTADO (1621)
I. ATRIBUIÇÕES MANTIDAS DO REGIMENTO DE TOMÉ DE SOUZA (1548)
8. Ordenar que, nas vilas e povoações, se faça feira onde os índios possam comprar e vender, em pelo
menos um dia de cada semana
15. Proibir que pessoa alguma, de qualquer condição, de aos índios armas e munições, sob pena de
morte e perda de todos os bens
16. Ordenar que os capitães das capitanias, senhores de engenho e demais moradores tenham as
armas necessárias à defesa da terra, notificando-os para a aquisição dessas armas dentro de um
prazo máximo de um ano
17. Combater os corsários ou designar algum funcionário para que o faça
18. Prover em oficiais de Justiça e Fazenda os degredados que prestarem bons serviços nas armadas
ou em terra, à exceção dos condenados por furto ou falsidade
19. Agraciar com o grau de cavaleiro das ordens militares os que servirem em situação de guerra,
passando provisão disto
II. ATRIBUIÇÕES MANTIDAS DO REGIMENTO DE FRANCISCO GIRALDES (1588)
6. Manter a paz com os índios e, em caso de levante, cuidar da pacificação, tentando evitar a guerra
7. Zelar pela boa manutenção dos armamentos existentes nas capitanias
10. Ordenar que índios e negros rebelados sejam feitos escravos de galés
12. Tomar as providências necessárias à defesa da cidade de Salvador, ordenando aos soldados a
forma como deverão servir
15. Delimitar um lugar nas capitanias para os degredados provenientes do Reino
16. Zelar pela preservação da jurisdição real, não interferindo na eclesiástica; caso alguma
excomunhão intente sobre esta matéria, conhecer o seu agravo, da mesma forma que o juiz dos
feitos da Coroa e da Fazenda da Relação
21. Prover as serventias de ofícios de Fazenda e Justiça (ou quaisquer outros providos pelo rei) em
caso de vacância, passando provisões, com declaração de servirem até o rei prover tais cargos
22. Advertir e repreender os oficiais omissos e negligentes, suspendendo-os por tempo
indeterminado; em caso de culpa mais grave, encaminhá-los para a Relação
24. Conceder mercês às pessoas que prestarem bons serviços, até a quantia de mil cruzados cada ano
[ou 400 mil réis], dando conta ao rei
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25. Perdoar, em nome do rei e com parecer dos desembargadores da Relação, os mamelucos
fugitivos isentos de culpas graves
III. ATRIBUIÇÕES MANTIDAS DO REGIMENTO DE GASPAR DE SOUSA (1612)
3. Fazer executar e cumprir a lei sobre a liberdade dos índios
4. Cuidar da manutenção das casas de Misericórdia e hospitais, ordenando o pagamento de dívidas e
legados que lhes pertencerem, a fim de preservar o seu funcionamento
5. Restabelecer a ordem administrativa na capitania do Rio Grande, dando conta ao rei
6. Fazer a demarcação das terras entre as capitanias do Rio Grande e Paraíba, a fim de dirimir a
questão de limites entre elas, de modo que possam desenvolver-se isoladamente
7. Manter o cuidado e vigilância na guarda e defesa dos portos de todo o Estado, como também das
fortificações e armamentos.
8. Examinar os fortes da Bahia, extinguindo as praças nos que forem considerados desnecessários,
exceto nos de Santo Antônio e Itapajipe
9. Ordenar que os moradores da cidade da Bahia e das demais capitanias deste Estado tenham
armas, segundo a possibilidade de cada um, e se exercitem nos treinos militares, conforme o
regimento geral das ordenanças, advertindo-os de que não receberão soldo nem ordenado, à custa
da Real Fazenda
11. Mandar construir galeotas, fragatas e embarcações menores, utilizando as madeiras existentes
12. Mandar fazer e imprimir um vocábulo da língua indígena, a fim de facilitar a sua compreensão e
por ser este um dos meios utilizáveis para a “domesticação” do gentio
13. Promover a cultura e povoamento das terras, bem como a edificação de engenhos de açúcar,
mantendo os privilégios concedidos aos donos destes; tirar as terras de quem não as cultiva para
entrega-las a quem faça
14. Conservar as matas a fim de que não faltem madeiras de construção e lenha para os engenhos
19. Fazer cumprir e guardar o regimento sobre o corte do pau-brasil, para evitar a sua extinção
20. Mandar cumprir o regimento de 15 de agosto de 1603, passado em Valladolid, sobre a guarda nos
portos de acesso às minas, a fim de se evitar possíveis inimigos
21. Promover a pesca da baleia e a plantação de palmeiras, ambas destinadas à fabricação de azeite
22. Ordenar, por conta do rendimento das dízimas, o pagamento da gente de guerra, ministros
eclesiásticos, oficiais de Justiça, além de despesas extraordinárias, sem jamais tocar nos cofres dos
defuntos e dos órfãos; nos casos urgentes, tomar emprestado a quem o possa, através de
consignação, efetuando o pontual pagamento
23. Mandar fazer e aprovar a folha de despesa e receita, com o parecer do provedor-mor da Fazenda,
só permitindo o aumento dos gastos em caso de guerra
24. Cuidar que os bispos e mais prelados recebam pontualmente seus ordenados e ordinárias que
constam na folha eclesiástica
26. Prover pessoas de confiança na guarda e na governança das capitanias, enquanto os capitães
estiverem sob suspeição, dando conta ao rei
27. Impedir que os donatários tomem mais jurisdição do que a eles pertence, preservando a sua e
fazendo-lhes guardar a própria
28. Com parecer da Relação, passar alvarás: de libertação a culpados em alguns crimes; de busca a
carcereiros; para se lançarem fintas até cem mil réis às obras públicas dos concelhos; para se entregar
fazendas de ausentes até a quantia de duzentos mil réis; autorizando apelação e agravo após vigência
do prazo; de contratos, até a quantia de cem mil réis; de fiança, como no Desembargo do Paço
29. Conceder provisão, juntamente com o chanceler e desembargadores da Relação, ao procurador
da Coroa para que se guardem os interesses da Fazenda Real na jurisdição deste governo
30. Prover as serventias dos ofícios vagos na Relação, como de todas as outras de Justiça, Guerra e
Fazenda, de todo o Estado e capitanias do Sul, de cuja governação está encarregado, até o rei
ordenar o contrário
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31. Não criar ofícios novos de Justiça, Fazenda ou Milícia nem aumentar ordenados, salvo em caso de
guerra
32. Fazer observar as leis relativas à administração da justiça e vigiar o procedimento dos letrados
julgadores, admoestando-os e tirando seus ordenados; no caso de delito grave, mandar formar autos,
sem se dar neles sentença, remetendo-os ao Reino. Isto, porém, não se aplicará aos que servirem na
Relação
33. Mandar fazer diligência nos navios que levam degredados do Reino e informar ao rei, por carta
particular, através do Conselho da Índia
34. Proibir o comércio com o estrangeiro, castigando os infratores
35. Fazer caminho por terra, entre a Bahia e Pernambuco, colocando até dez casais de índios entre
cinco e seis léguas uns dos outros, para facilitar o caminho e não deixar passar quem não tenha sua
licença ou a do capitão
36. Organizar a estatística civil, militar e eclesiástica do Estado, com especificação dos empregos, seus
vencimentos, receita e despesa da Fazenda Real, praças, fortalezas e capitanias; reformar, a cada ano,
o que se alterar durante o seu curso e registrar tudo no livro do Estado, sempre com o envio de cópia
ao rei.
IV. NOVAS ATRIBUIÇÕES CONFORME O REGIMENTO DE DIOGO DE MENDONÇA FURTADO (1621)
1. Morar na cidade de Salvador e só visitar a capitania de Pernambuco sob expressas ordens do rei
2. Verificar pessoalmente, assim que assumir o cargo, as fortalezas da cidade, os armazéns e as
tercenas, bem como ordenar ao escrivão da Fazenda fazer o inventário de todos os bens
pertencentes a elas, remetendo uma cópia ao rei
3. Dar especial atenção à conversão dos índios, guardando-lhes os privilégios concedidos e não
permitindo que lhes façam agravos ou vexames
4. Favorecer, em todo o necessário, os ministros que cuidam da conversão dos índios
5. Informar-se sobre as rendas pertencentes à Fazenda Real, em todas as capitanias de sua jurisdição,
e de como cuidam o provedor-mor e provedores das capitanias de sua arrecadação e aplicação,
conforme seus regimentos
6. Mandar arrematar pelos oficiais de Fazenda, o serviço de cobrança dos dízimos, guardando aqueles
pertencentes à Real Fazenda, além de remeter ao Reino o que sobrar das rendas, depois de cobertas
as despesas, para o proviento do governo e para a conquista do Maranhão
7. Zelar pela administração da Justiça
8. Ser avisado, em primeiro lugar, das prisões de oficiais das tropas pagas quando estas ocorrerem
sem o devido flagrante delito
9. Não avocar a si, como capitão-general, os feitos ou pendências em qualquer juízo e não conhecer
de nenhum crime por denúncia, devassa ou querela contra ministros da Justiça
10. Decidir sobre os casos não previstos por este regimento juntamente com o ouvidor-geral e o
provedor da Fazenda
11. Fazer cumprir o regimento das minas e incentivar sua exploração.
Fontes: “Regimento de Tomé de Souza (1548)”, “Regimento de Franciso Giraldes (1588)”, “Regimento de
Gaspar de Sousa (1612)” e “Regimento de Diogo de Mendonça Furtado (1621)”. Lista reproduzida de
Salgado (coord.), Fiscais e meirinhos, pp. 176-177.

O regimento de 1638 trazido por D. Fernando Mascarenhas, o 1º conde da Torre, foi
o quarto (e último) passado no período da União Ibérica e só vigorou no Brasil do começo
de 1639 até janeiro de 1640, quando a armada do conde da Torre foi derrotada por forças
holandesas em uma série de batalhas travadas entre Itamaracá e o Rio Grande do Norte.
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Diferentemente dos demais, reunia 28 atribuições específicas de cunho militar,

resumidas na Tabela 20e, e voltadas para a guerra contra a Holanda no Nordeste do Brasil.
Logo de início, o rei Filipe IV levava em conta “a grande importância de que é lançar os
rebeldes holandeses dos lugares que têem ocupado no Estado do Brasil, e conservar e
defender os demais”. Em seguida, detalhava o “que se há de usar e guardar na despesa da
Fazenda Real do Estado do Brasil com a gente de guerra daquele Estado”. O regimento
do conde da Torre reforçava, mais uma vez, a centralidade política e militar da Bahia, ao
determinar que “sem ordem do governador-geral se não disporá das fazendas” para a
guerra, e que “em tempo de guerra viva” a assistência de munições e mantimentos cabia
ao almoxarife da Cidade do Salvador, de onde deveriam ser enviadas “muitas fazendas,
materiais, armas e munições a fim de se intimar a guerra de sustentarem os oficiais dela
e soldados”.318 Além disso, o próprio D. Fernando Mascarenhas, em sua vasta
correspondência sobre a situação do Brasil em 1639, ressaltou a importância militar e
política da cidade da Bahia como “praça d’armas de todo este estado e cabeça dele, e toda
a esperança de se poder recuperar o perdido enquanto ela se conserva”.319
Tabela 20e: Atribuições específicas do governador-geral do Estado do Brasil, de 1638 a 1640.
ATRIBUIÇÕES DO REGIMENTO DE FERNANDO MASCARENHAS (1638)
1. Ter sob sua guarda uma das chaves do cofre onde se encontram todos os valores arrecadados, bem
como os livros de receita e despesa; nomear pessoa de sua confiança, caso não possa estar presente
durante a abertura e fechamento de tal cofre
2. Mandar fazer a mostra geral de todos os oficiais e soldados embarcados no Reino a caminho do
Brasil
3. Convocar o provedor-mor, o tesoureiro/pagador-geral e o escrivão da Fazenda a estarem
presentes durante o pagamento das gentes de guerra
4. Conceder licença a soldados e oficiais a fim de viajarem ao Reino, o que será registrado nos livros
da Provedoria
Fonte: “Regimento de D. Fernando Mascarenhas (1638)”. Lista reproduzida de Salgado (coord.), Fiscais e
meirinhos, pp. 177-178.
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Nomeado “capitão geral do mar e da guerra” por carta patente de 25 de julho de 1638, D. Fernando
Mascarenhas, o 1° conde da Torre, zarpou de Lisboa em setembro de 1638 rumo ao Recife. Entretanto, a
armada demorou em Cabo Verde devido à perda de cerca de 3.000 homens vítimas de doenças durante
a viagem e precisou buscar reforços em Salvador. Só em novembro de 1639, o conde da Torre partiu da
Bahia para Recife, comandando uma armada de 87 velas, “entre galeões espanhóis e portugueses e navios
mercantes armados”, levando centenas de marinheiros e 5.000 soldados, podendo “ser considerada a
mais poderosa a haver surgido no litoral brasileiro”. Mesmo assim, foi derrotada em janeiro de 1640, após
uma série de batalhas travadas com 41 navios e 2.800 soldados holandeses no litoral do Brasil. Evaldo
Cabral de Mello, “Prefácio”, em Cartas do 1º Conde da Torre, Volume I, Lisboa, CNCDP, 2001, pp. 12-13.
318
“Registro de um traslado do regimento que a êste Estado trouxe o Conde da Torre Dom Fernando
Mascarenhas, tirado do próprio pelo escrivão da Fazenda Real, que foi deste Estado Miguel Pinto de
Freitas”, em Documentos Históricos, Volume LXXIX, Rio de Janeiro, BNRJ, Tipografia Batista de Souza,
1948, pp. 188, 192-194 e 208.
319
“Carta de D. Fernando Mascarenhas, conde da Torre, Bahia, 20 de maio de 1639”, em Cartas do 1º
Conde da Torre, Volume I, pp. 212-213.
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Finalmente, a Tabela 20f resume os 61 capítulos originais do Regimento de Roque
da Costa Barreto, de 23 de janeiro de 1677, o último passado aos governadores-gerais do
Estado do Brasil. Com algumas alterações, supressões ou acréscimos registrados pelo
vice-rei do Brasil, D. Fernando José de Portugal, em cumprimento a uma provisão do
Conselho Ultramarino, de 30 de julho de 1796, o regimento de 1677 vigorou pelo menos
até o ano de 1804. O seu conteúdo e extensão evidenciam uma concentração crescente de
poderes na pessoa do governador-geral do Brasil, ao menos no plano teórico. Também
sugerem um acirramento das rivalidades regionais, a partir do século XVII, envolvendo
a Bahia e as capitanias de Pernambuco e do Rio de Janeiro, uma persistência dos conflitos
de jurisdição no além-mar e uma preocupação maior em disciplinar a administração local
e a conduta dos desembargadores da Relação e dos eclesiásticos no Estado brasileiro.320
Não por acaso, ao comparar as cartas patentes do Governo-Geral do Estado do Brasil no
século XVII, Francisco Carlos Cosentino conclui que todas afirmavam “a supremacia da
autoridade dos governadores-gerais sobre todos os outros servidores providos ou não pela
monarquia portuguesa no Estado do Brasil”.321
Tabela 20f: Atribuições dos governadores-gerais do Estado do Brasil, de 1677 a 1808.
ATRIBUIÇÕES DO GOVERNADOR-GERAL DO ESTADO DO BRASIL
CONFORME O REGIMENTO DE ROQUE DA COSTA BARRETO (1677)
1. Morar na cidade de Salvador, só podendo deixá-la com ordem do rei
(grifo nosso)
2. Verificar pessoalmente, assim que assumir o cargo, as fortalezas da cidade, os armazéns e as
tercenas [ou teracenas, locais de construção de embarcações], bem como ordenar ao escrivão da
Fazenda fazer o inventário de todos os bens pertencentes a elas, remetendo uma cópia para o
Conselho Ultramarino
3. Dar especial atenção à conversão dos índios, guardando-lhes os privilégios concedidos e não
permitindo que se façam agravos ou vexames a eles
4. Favorecer, em todo o necessário, os ministros que cuidam da conversão dos índios
5. Favorecer os oficiais das casas de Misericórdia e hospitais, evitando que por falta de recursos não
cumpram suas obrigações
320

A íntegra do regimento de 1677 com os comentários de D. Fernando José de Portugal foi publicada
pela BNRJ, com o seguinte título: “Regimento que trouxe Roque da Costa Barreto, Mestre de Campo
General do Estado do Brasil em data de 23 de janeiro de 1677 com várias observações feitas pelo atual
Vice-Rei, e Capitão General de mar, e Terra do Estado do Brasil D. Fernando José de Portugal, em
cumprimento da provisão do Conselho Ultramarino de 30 de Julho de 1796, cuja execução se recomenda
por outra de 10 de Abril de 1804 em as quais se apontam as Ordens que tem alterado, ampliado, ou
restringido alguns Capítulos do mesmo Regimento, interpondo-se o parecer sobre os Artigos
presentemente praticáveis”, em Documentos Históricos, Volume IV, BNRJ, Rio de Janeiro, Augusto Porto
& C., 1928, pp. 299-468; e Documentos Históricos, Volume V, BNRJ, Rio de Janeiro, Augusto Porto & C.,
1929, pp. 3-11.
321
Cosentino, “Hierarquia política e poder no Estado do Brasil”, p. 527. O autor desenvolveu uma ampla
pesquisa sobre o Governo-Geral em Governadores Gerais do Estado do Brasil (séculos XVI e XVII): ofício,
regimentos, governação e trajetórias, Niterói, Universidade Federal Fluminense, 2005. Tese de Doutorado
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6. Informar-se sobre os oficiais de Justiça, Guerra e Fazenda, provendo as serventias destes ofícios,
quando vagos, àqueles que neles puderem servir ou a outras pessoas capazes
7. Mandar criar, após o parecer dos governadores, capitães-mores e câmaras, um dia de feira nas
povoações sob sua administração, para que os índios possam vender seus produtos e comprar o que
necessitem
8. Informar-se sobre as rendas pertencentes à Fazenda Real, em todas as capitanias de sua jurisdição,
e de como cuidam o provedor-mor e provedores das capitanias de sua arrecadação e aplicação,
conforme seus regimentos
9. Ordenar, com parecer do provedor-mor, as medidas necessárias para beneficiar a arrecadação e
dispêndio das rendas pertencentes à fazenda Real
10. Ter todo o cuidado e vigilância na guarda e defesa dos portos do Estado do Brasil, estando atento
para as necessidades das fortificações, praças, fortalezas e fortes, fazendo o necessário para atendelas. Mandar aviso aos governadores e capitães-mores do Estado do Brasil no mesmo sentido, pedindo
ainda informações sobre o estado de suas forças militares
11. Socorrer militarmente as capitanias sob sua jurisdição quando necessário, avisando ao rei
12. Dar continuidade à construção da Fortaleza do Mar e outras fortificações em Salvador, bem como
em Recife, e capitanias do Norte, dando conta de tudo ao rei
13. Verificar os fortes edificados na Bahia, dando conta ao rei dos que considerar desnecessários e
inúteis
14. Verificar que oficiais e guarnição se poderá prover com os habitanes da terra para a defesa do
lugar, concedendo-lhes favores e privilégios, que o rei confirmará, aos que se dispuserem a servir nas
guarnições
15. Extinguir as praças dos oficiais e guarnição dos fortes, exceto os da defesa da barra da Bahia e
fortificação da cidade, porto e morro de São Paulo (na Bahia)
16. Tomar todas as providências para o aparelhamento e bom estado das forças militares
17. Ordenar que os moradores do Estado do Brasil sejam repartidos em ordenanças por companhias
e que todos tenham armas, fazendo-os exercitar mensalmente em suas freguesias e trienalmente em
alardos gerais, que devem ser assistidos pelo governador-geral, o qual fará cumprir o regimento geral
das ordenanças
18. Prover e mandar passar patentes militares assinadas, em seu nome, a pessoas principais,
capazes e idôneas, nos postos milicianos de todas as capitanias do Estado do Brasil, exceto
Pernambuco e Rio de Janeiro com suas anexas, pedindo confirmação ao rei em seis meses
(grifo nosso)
19. Ordenar aos providos nos postos milicianos que registrem suas patentes nos livros da Fazenda
Real
20. Fazer cavaleiros aos que servirem em terra ou no mar, passando provisão em que declare a razão
do merecimento
21. Procurar, com especial cuidado, guardar e conservar a paz com os índios, punindo os portugueses
que os maltratarem
22. Dar ordem para a elaboração e impressão de um vocabulário em língua indígena, por ser este um
dos meios que se pode usar para domesticá-los
23. Mandar executar a lei sobre a liberdade dos gentios do Estado do Brasil, avisando ao rei de como
a tem executado
24. Ordenar a visita às praças das capitanias do Estado do Brasil, verificando se têm armas, pólvora e
munições, conforme estabeleciam as cartas de doação de sues capitães-donatários. Caso não as
possuam, avisar ao rei para que este tome as medidas necessárias
25. Ordenar a visita anual aos senhores de engenho para verificar se mantêm as armas obrigatórias à
defesa da terra
26. Cuidar do povoamento da terra com o maior zelo, dando atenção às cultiváveis e à edificação e
reconstrução de engenhos de açúcar
27. Zelar que se cultivem as terras dadas em sesmarias, retirando-as dos que não o fizerem
28. Dar a informação, pedida a governadores anteriores e não atendida, sobre a conservação das
matas
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29. Evitar o contrabando e o corte indiscriminado do pau-brasil
30. Mandar fazer experiências com o salitre descoberto, comunicando ao rei os resultados
31. Cuidar que aumentem as rendas obtidas pelo contrato da pesca das baleias
32. Mandar fazer as despesas das folhas eclesiásticas e secular, gente de guerra e outras, através do
rendimento das dízimas e mais consignações aplicadas a estas despesas
33. Não tocar no dinheiro dos defuntos ou do cofre dos órfãos em qualquer eventualidade
34. Mandar fazer e aprovar a folha de despesa e receita, com o parecer do provedor-mor da Fazenda,
só permitindo o aumento das despesas em caso de guerra
35. Trasladar todos os regimentos, ordens, cartas, alvarás, provisões e decretos existentes até aquela
data
36. Enviar ao Conselho Ultramarino todos os papéis, relações, pés de listas e folhas a que se referem
os itens 33 e 34
37. Ordenar que as despesas feitas em embarcações que se dirijam à Índia ou de lá venham e que
atraquem em portos do Brasil sejam cobertas pelo Donativo de Inglaterra e Paz da Holanda
38. Mandar arrecadar pelos oficiais de Fazenda do Estado do Brasil, assistindo-os, os arrendamentos
das dízimas, rendas reais e donativos das capitanias deste Estado, remetendo ao Reino, através do
Conselho Ultramarino, o que sobrar das rendas depois de cobertas as despesas
39. Guardar o regimento da Relação do Estado do Brasil na parte que lhe toca e fazer os demais
desembargadores cumprirem suas obrigações
40. Não invadir a jurisdição dos donatários e evitar que os oficiais da Fazenda, Justiça e Guerra o
façam
41. Passar, com o parecer da Relação, algumas modalidades de alvarás
42. Prover as serventias de ofícios de Justiça, Fazenda e Guerra (exceto, nesta última função, as que
se referirem aos terços) no caso de morte ou impedimento do titular, informando imediatamente ao
rei
43. Subordinar os governadores de capitanias de Pernambuco e Rio de Janeiro (grifo nosso)
44. Não criar qualquer ofício novo nem acrescentar ordenado ou soldo a qualquer dos já existentes,
exceto no caso de guerra, quando criará os ofícios de milícia necessários. Ao término da guerra,
depor e reformar as pessoas que servirem nos ofícios criados
45. Avisar ao rei quando julgar necessário criar um ofício ou aumentar salário, para que este possa
ordenar ou não a sua efetuação
46. Confirmar as nomeações feitas pelos capitães e aprovadas pelos mestres-de-campo aos postos de
sargentos e alferes
47. Não reformar nem aceitar a saída dos alferes ou sargentos sem que tenham servido três anos
nesses postos
48. Cuidar que os bispos e mais prelados recebam pontualmente seus ordenados e ordinárias,
incluídos na folha eclesiástica
49. Fiscalizar a atuação dos eclesiásticos nos seus ofícios e igrejas
50. Não se intrometer na jurisdição eclesiástica nem permitir que o bispo se intrometa na sua
51. Fiscalizar a atuação dos desembargadores da Relação, adotando medidas punitivas, quando
necessário
52. Ordenar que se levem os degredados enviados ao Estado do Brasil para as partes indicadas em
suas sentenças
53. Perdoar, em nome do rei, após receber parecer dos ministros da Relação, os mamelucos ausentes
que não tiverem culpas graves nem parte ofendida
54. Dar abrigo, nos portos do Estado do Brasil, aos navios estrangeiros em dificuldades, sem permitir,
porém, que comerciem nestes portos
55. Cuidar que se cumpram as cláusulas relativas ao comércio, firmadas entre Portugal e Espanha
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56. Informar-se sobre o livro do pessoal de guerra e praças fortes, que se ordenara aos governadores
precedentes mandar fazer, enviando uma cópia ao rei, além de dar prosseguimento à feitura dele
durante seu mandato
57. Dar mercês, até a quantia de mil cruzados, a pessoas que servirem no Estado do Brasil, enviando,
anualmente, uma relação ao rei com declaração dos motivos
58. Fiscalizar os mestres dos navios vindos de Portugal, para saber se levam ordens, cartas régias ou
despacho do Conselho Ultramarino
59. Fazer cumprir integralmente o regimento referente ao ouro e prata do Brasil, ajudando e
favorecendo os que desejem explorar as minas
60. Dar conta ao rei, através do Conselho Ultramarino, de todos os negócios de Justiça, Guerra e
Fazenda do Estado do Brasil
61. Guardar as cartas, passadas pelo Desembargo do Paço, das nomeações de chanceler,
desembargadores e ouvidores-gerais do Estado do Brasil
62. Cumprir as provisões e alvarás, passadas pelo Conselho da Fazenda, sobre as licenças dos navios,
enquanto o rei não mandar o contrário
63. Resolver questões não especificadas no regimento, após consultar os desembargadores da
Relação, o provedor-mor da Fazenda e outras pessoas escolhidas. Havendo opiniões diversas, decidir
por si mesmo, comunicando ao rei por escrito e com pareceres dos demais consultados
64. Enviar, por todos os navios que forem ao Reino, informações ao rei sobre o que se passa no
Estado do Brasil
65. Não impedir que as Câmaras, ministros e oficiais de Justiça, Fazenda e Guerra enviem queixas ao
rei
66. Cumprir a provisão que impede governadores e oficiais da Fazenda e Guerra de comerciarem com
lojas abertas em suas casas, intrometerem-se nos lances das rendas reais, desencaminharem os
direitos reais, estabelecerem preços dos gêneros e fretes dos navios, etc...
Fonte: “Regimento de Roque da Costa Barreto (1677)”. Lista reproduzida de Salgado, op. cit., pp. 233-238.

Os itens 1, 18 e 43 grifados da Tabela 20c, referentes aos Capítulos 1, 16 e 39 do
texto original do Regimento de Roque da Costa Barreto, merecem uma atenção especial
pela sua relevância para uma análise da descentralização/centralização administrativa no
Estado do Brasil colonial. Logo no Capítulo 1, o soberano de Portugal reafirmava que,
O Governador, e capitão General, que eu for servido nomear para o
Estado do Brasil, partirá em direitura desta Cidade [de Lisboa] para
a Bahia de Todos os Santos, aonde por meu Serviço fará a sua
assistência enquanto durar o seu Governo, e da dita Bahia não sairá
para nenhuma parte, como o tenho mandado por Provisão que está
registrada nos Livros da Secretaria, e Fazenda daquele Estado.322
Ao contrário do Regimento de Tomé de Souza, que ordenava a saída do governador-geral
da cidade da Bahia para visitar as demais capitanias do Brasil, o Regimento de Roque da
Costa Barreto repetiu a primeira instrução régia do Regimento de Diogo de Mendonça
Furtado de 1621, com o objetivo de evitar “os inconvenientes que resultavam ao Real
322

“Regimento que trouxe Roque da Costa Barreto, Mestre de Campo General do Estado do Brasil em
data de 23 de janeiro de 1677”, em Documentos Históricos, Volume IV, p. 313.
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Serviço de assistirem [os Governadores-Gerais e os Vice-Reis do Estado do Brasil] o
mais tempo do seu Governo na Capitania de Pernambuco”.323 Esclarecia, assim, que o
único centro político no qual o governador-geral deveria residir e exercer o seu ofício
continuava a ser a Cidade do Salvador, na condição de capital oficial do Estado do Brasil.
Os Capítulos 16 e 39 exemplificam uma combinação de autonomia/descentralização
e centralização administrativa utilizada pela Coroa, quando necessária à manutenção do
sistema colonial, assim como o acirramento das rivalidades regionais, a partir do século
XVII, envolvendo a Bahia, Pernambuco e o Rio de Janeiro. No Capítulo 16, o rei lusitano
centralizou a nomeação de pessoas “principais, capazes e idôneas” para ocupar os postos
milicianos da Bahia e demais capitanias no governador-geral, exceto a “de Pernambuco,
e Rio de Janeiro, e suas anexas, a cujos Governadores tenho concedido estes Provimentos
na forma dos seus Regimentos”, oficializando a autonomia da escolha de milicianos dos
dois governadores nas suas capitanias.324 Já no Capítulo 39, o monarca esclareceu:
Hei por bem que por evitar as dúvidas que até agora houve entre o
Governador Geral do Estado [do Brasil], e o de Pernambuco, e do
Rio de Janeiro sobre a independência, que pretendiam ter do
Governador Geral, declarar que os ditos Governadores são
subordinados ao Governador Geral, e que hão de obedecer a todas
as ordens que ele lhes mandar, pondo-lhe o cumpra-se, e
executando-as assim as que lhe forem dirigidas a eles, como aos
mais Ministros de Justiça, Guerra, ou Fazenda, e para que o tenham
entendido lhe mandei passar Cartas que o dito Governador leva em
sua companhia para lhe remeter com sua ordem, e lhes mandará
registrar nos Livros de minha Fazenda, e Câmaras, de que lhes
enviarão Certidões para me dar conta de como assim se executou.325
Porém, como poderia ocorrer uma flexibilização das normas regimentais através de novos
instrumentos legais, a depender dos interesses da Coroa e da dinâmica interna no ultramar,
essa tentativa de definir os limites jurisdicionais no Brasil e de recuperar o prestígio dos
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Trecho da observação sobre o Capítulo 1 do regimento de 1677 feita pelo vice-rei do Brasil, D. Fernando
José de Portugal, em 1804. Ver, Documentos Históricos, Volume IV, p. 314.
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“Regimento que trouxe Roque da Costa Barreto”, em Documentos Históricos, Volume IV, pp. 345-346.
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“Regimento que trouxe Roque da Costa Barreto, Mestre de Campo General do Estado do Brasil em
data de 23 de janeiro de 1677”, Documentos Históricos, Volume IV, pp. 396-397.
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governadores-gerais em 1677 foi, em parte, abandonada. Pedro Puntoni lembrou que, em
1697, os governadores do Rio de Janeiro receberam o título de “governador e capitãogeneral” de forma definitiva, ampliando os seus poderes militares no local. Em 1714, os
governadores de Pernambuco receberam o mesmo título, e os territórios administrados
por ambos os governadores se transformaram em “capitanias gerais”, assim designadas
para distingui-las das demais. Sobre o acirramento da rivalidade entre o governo do Rio
de Janeiro e o governo-geral do Brasil na Bahia, o autor completou: “no início do século
XVIII, já manifesto o ouro no sertão da América, os governadores do Rio de Janeiro
passaram claramente a disputar o controle da região com os governadores-gerais”.326
Já D. Fernando José de Portugal, ao comentar o capítulo acima, identificou outras
medidas que trataram da subordinação das capitanias ao governo-geral, depois de 1677:
as Provisões de 26 de maio de 1716 e de 26 de outubro de 1722 e a Carta Régia de 14 de
novembro de 1724, determinando expressamente que “os Governadores do Brasil devem
cumprir as ordens do Governador Geral, ou do Vice-Rei, exceto se forem contrárias às da
Secretaria de Estado ou do Conselho Ultramarino, ou ao notório interesse do Real
serviço”; a Provisão de 12 de dezembro de 1717, expedida ao governador de São Paulo
e Minas, que pretendia governar também o Rio de Janeiro, na qual se declara que essa
prerrogativa só era dada aos Governadores Gerais do Estado do Brasil, “os quais se saírem
da cabeça principal a qualquer das capitanias do mesmo Estado, as hão de governar, ainda
que estejam nelas os seus Governadores por serem seus subalternos”; e a Provisão de 19
de janeiro de 1729, proibindo os Vice-Reis da Bahia de prover os postos e governar as
capitanias “em que havia Governadores imediatos a Sua Majestade, por ser esta a prática
que sempre houve”. Sobre as capitanias-gerais criadas do final do século XVII em diante,
a exemplo do Rio de Janeiro e Pernambuco, D. Fernando ainda observou, em 1804, que,
Depois que entraram estas a serem governadas por Governadores, e
Capitães Generais com igual jurisdição, e poder em certas matérias
e a reputarem-se como separadas, e distintas deixaram de lhe ficar
sujeitas [ao Governador-Geral ou Vice-Rei do Estado do Brasil],
quanto à sua economia, e governo interior; porém não naquelas
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Pedro Puntoni, “O Governo-Geral e o Estado do Brasil: poderes intermédios e administração (15491720)”, em Stuart Schwartz e Eric Lars Myrup (orgs.), O Brasil no império marítimo português, pp. 71-73.
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coisas que respeitarem principalmente à defesa geral do Estado.327
Quanto ao título de “Vice-Rei do Estado do Brasil”, vale fazer algumas ressalvas. No
século XVII, em caráter excepcional, só dois governadores-gerais foram agraciados com
o título de vice-rei: D. Jorge de Mascarenhas, o 1º marquês de Montalvão (1640-1641) e
D. Vasco Mascarenhas, o 1º conde de Óbidos (1663-1667). O título do 1º Marquês de
Montalvão, dado em 1639 pelo rei Felipe IV da Espanha, coincidiu com a Restauração
de Portugal aos espanhóis por meio de uma insurreição vitoriosa que levou ao trono o
duque de Bragança, com o nome de D. João IV. Uma vez no Brasil, coube ao 1º vice-rei,
segundo Maria de Fátima Gouvêa, a “dificílima tarefa de proceder ao juramento da Coroa
portuguesa no rescaldo da Restauração portuguesa, situação bastante dificultada pela
presença de grandes contingentes de tropas castelhanas na Bahia, bem como em razão
dos possíveis focos de resistência à Restauração”.328 A notícia da Restauração foi recebida
pelo 1º vice-rei na Bahia, em fevereiro de 1641, sendo depois repassada aos governadores
das demais capitanias. O título do 1º conde de Óbidos foi uma deferência especial a um
ilustre representante régio, já agraciado com os títulos de Governador e Capitão General
do Algarve, Vice-Rei do Estado da Índia, Governador das Armas do Alentejo, EstribeiroMor da Rainha D. Maria Francisca de Sabóia, Conselheiro de Estado e da Guerra,
Comendador das Ordens de Cristo e Santiago, Alcaide-Mor de Óbidos e Senhor de Selir
no Porto. O 2º vice-rei conhecia o Brasil desde 1639, quando acompanhou a armada do
1º conde da Torre na qualidade de General de Artilharia e de Mestre de Campo, durante
a guerra contra os holandeses em Pernambuco. Chegou, inclusive, a exercer, como LugarTenente, as funções de Governador-Geral do Brasil (novembro de 1639 a junho de 1640).
De 1714 em diante, a começar por D. Pedro Antônio de Noronha, o 1º marquês de Angeja
(1714-1718), 3º vice-rei do Brasil, todos os governadores-gerais receberam o título de
“Vice-Rei e Capitão General do Mar e Terra do Brasil” até a chegada da família real, em
1808, quando D. Marcos de Noronha e Brito, o 8º conde dos Arcos, encerrou suas funções
como 15º e último vice-rei do Brasil no Rio de Janeiro (1806-1808).329
Ao contrário dos vice-reis da Índia, os vice-reis do Brasil não foram agraciados com
poderes militares, de Justiça e de Fazenda irrestritos e só dispuseram de regalias quase
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decorativas sobre os capitães-generais.330 Da mesma forma, “o Estado do Brasil jamais
se tornaria um vice-reinado com autonomia relativa e poderes amplos, como no caso do
Império colonial espanhol”.331
Como o governador-geral também ocupava o posto de capitão da Bahia de Todos os
Santos e, por isso, não enfrentava a concorrência política interna de um governador da
capitania, a outra instância de poder político local que poderia concorrer com o
governador-geral era a câmara municipal da capital estatal. Iniciada na primeira quinzena
de junho de 1549, a administração municipal da Cidade do Salvador teve uma autonomia
indefinida na segunda metade do século XVI, quando colaborou intimamente com o
Governo-Geral.332 Seus membros podiam reclamar dos integrantes do governo do Estado
para o rei de Portugal, a exemplo da carta de 18 de dezembro de 1555, na qual os oficiais
camerários reclamavam das “perseguições e trabalhos que vieram” com Duarte da Costa,
o segundo governador-geral do Brasil; e da carta de 27 de janeiro de 1610, na qual a
Câmara de Salvador comunicava ao rei de Portugal que “o governador e o ouvidor-geral
tinham juntado forças para eliminar seus adversários políticos na Câmara municipal”.333
O direito de manifestação das câmaras municipais contra os governadores-gerais do
Brasil foi reafirmado no Capítulo 57 do regimento de 1677, trazido por Roque da Costa
Barreto.334
No século XVII, a Câmara de Salvador demonstrou a sua intenção de participar da
administração régia na Capitania da Bahia, “ao reivindicar o seu papel de conselho junto
ao governador-geral e, portanto, ao próprio monarca”. Entretanto, em 12 de dezembro de
1678, essa pretensão foi frustrada pelo Conselho Ultramarino, ao declarar que o soberano
de Portugal não tinha repartido com os vereadores de Salvador “o cuidado de como há de
governar a sua monarquia”.335
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Sobre a convivência do poder estatal com o poder concelhio na Capitania da Bahia
na segunda metade do século XVII, Affonso Ruy resume:
Era o reajuste de uma situação. O governo reforçava a sua
autoridade, retomando, aos poucos, a partícula de poder que deixara
ser compartilhada pelo povo. Ia aos poucos, subreptíciamente,
readquirindo o que dera por etapas. Foi assim em 1663, concedendo
ao governador-geral o direito de reexaminar atos da Câmara e até
derrogá-los, como seria em 1698, incubindo os capitães-mores de
fiscalizar as despesas da vereação. Encerrar-se-ia o século com nova
diminuição de autoridade da Câmara. Em 1696, a Coroa extinguiria
os cargos de juízes ordinários da Bahia, para confiar a presidência
do Senado [da Câmara] aos juízes de fora, (...), com a justificativa
de que Salvador, como cabeça da colônia, não poderia ter tratamento
idêntico aos demais organismos municipais do Brasil.336
O autor também verifica que o prestígio da Câmara começou a declinar nos anos 1720,
quando a Coroa rompeu com a tradicional eleição por pelouros e passou o encargo de
nomear novos camaristas para os desembargadores da Relação. E conclui: “a vereação
tornou-se, daí por diante, um simulacro de corporação executiva, não passando de simples
colaboradora do governo-geral, submissa, inexpressiva” e passiva diante do Reino.337
Discordando de Affonso Ruy, Avanete Pereira Sousa sugere que o poder dos juízes
de fora e dos órgãos régios sobre as câmaras municipais devem ser relativizados. Enaltece
ainda o “papel mediador” do orgão camerário da capital do Brasil que, “sem divergir dos
ditames monárquicos, resguardava e atendia os interesses dos grupos dirigentes locais”.338
Sobre as relações entre a Câmara de Salvador e os altos funcionários do Governo-Geral
na Bahia setecentista, a autora sustenta que,
Os conflitos e as divergências entre as esferas local e central do
referido Estado davam-se muito mais em dimensões cotidianas e
muito menos em plano macroestrutural, ou em assuntos de natureza

336

Affonso Ruy, História da Câmara Municipal da Cidade do Salvador, Salvador, Câmara Municipal, 1953,
p. 34.
337
Idem, ibidem, p. 35.
338
Avanete Pereira Sousa, A Bahia no século XVIII, pp. 58-61.

189

política. Isso por ter a Câmara permanecido, ela própria, como forte
representante régio na cidade (...). Se havia disputas, entre os
diversos órgãos instalados na cidade, pela primazia da representação
do poder régio, a Câmara de Salvador sempre se projetava,
concorrentemente, para afirmar seu pleito de tornar-se, ela própria,
o símbolo da presença real.339
De maneira semelhante, Adriano Bittencourt Andrade diz que “o papel das Câmaras
estava mais ligado à escala local” e, “no embate dos poderes na escala local, as demandas
individuais ou de grupos de interesse pesavam nas decisões”. Isto porque, na definição
do autor, as Câmaras eram “órgãos públicos ocupados pelas elites regionais e, portanto,
ratificadoras do status quo local, pois tendiam a privilegiar os interesses dos grupos
hegemônicos que representavam”.340 No caso específico de Salvador, a Câmara local foi
dominada pelos proprietários de terra ligados ao setor açucareiro até, pelo menos, o
começo do século XVIII. De acordo com Stuart Schwartz,
Tanto quanto a profissão das armas, a atividade política era
considerada pelos senhores de engenho um dever e um privilégio.
Como residentes permanentes na Bahia e “homens bons”- honrados
e abastados - tinham o direito de ocupar cargos na câmara
municipal, o principal orgão de governo local. As diversas funções
das câmaras abrangiam muitas áreas de interesse direto para o setor
açucareiro: construção de estradas, controle dos escravos, fixação
de preços, coleta de impostos e coisas do gênero. Esses órgãos
também atuavam como advogados dos interesses locais, dirigindo
petições aos governadores ou diretamente à Coroa ao tratar-se de
assuntos de interesse imediato.
Entre 1680 e 1729, dos vereadores que integraram a Câmara da cidade, 132 eram senhores
de engenho (50,8%), 35 comerciantes proprietários de terras (13,5%), 33 lavradores de
cana (12,7%) e 8 profissionais proprietários de terras (3,1%). Em suma, 80,1% do total
de vereadores da cidade no período possuíam vínculos diretos com o setor açucareiro.
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Enquanto os outros 19,9% reuniam 12 comerciantes (4,6%), 9 pecuaristas e plantadores
de fumo (3,4%), 7 profissionais (2,7%) e 24 não foram identificados (9,2%). Porém, ao
longo dos setecentos, a tendência foi de aumento da participação da categoria mercantil
na Câmara de Salvador. Entre 1780 e 1821, o percentual de vereadores ligados ao setor
açucareiro havia caído de 80,1% para 40,5% do total, e o de comerciantes subido de 4,6%
para 19,8% do total. Essa mudança refletia as alterações na vereação ocorridas na década
de 1690, que transformaram as câmaras em orgãos mais dependentes e menos atrativos.341
Por fim, Pedro Puntoni resume da seguinte forma a convivência entre o governo da
Cidade do Salvador e o governo do Estado do Brasil na Bahia:
Desde o seu nascimento, a Câmara acabou desempenhando um
papel importante no sistema político do governo-geral, revelandose, muito mais do que a expressão dos poderes locais, um organismo
que permitia enfeixar os interesses das elites econômicas e políticas
de toda a região produtora do açúcar, isto é, de todo o Recôncavo, e
conduzi-los no interior do sistema político superior criado para
administrar e gerenciar o projeto colonial português na América.
(...) Se o regimento dos governadores-gerais estabelecia, desde
1663, “o direito de reexame e impugnação de atos da vereação”, isto
indica apenas a forma como a câmara de Salvador se integrava no
sistema político do Estado do Brasil, isto é, do governo-geral.342

2.4. Um Brasil de duas cabeças
Assim como Tomé de Souza, Mem de Sá ainda conseguiu cumprir grande parte das
atribuições do governador-geral do Brasil. Entre 1557 e 1572, o terceiro governador-geral
socorreu as capitanias do Espírito Santo e de Ilhéus, dominou as insurreições dos índios,
conquistou a Ilha de Villegagnon (1560) e participou da luta contra os tamoios e franceses
na Guanabara (1567), ao lado de Estácio de Sá.343 Com a morte do governador do Rio de
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Janeiro nos combates de 1567, Mem de Sá nomeou seu sobrinho, Salvador Correia de Sá,
para o cargo de capitão-mor de São Sebastião (04 de março de 1568), ainda ameaçada
pelos franceses da região de Cabo Frio e pelos Tamoio ao redor da cidade, ora transferida
por Mem de Sá para um sítio mais protegido no Morro do Castelo (1567).
Entre 1568 e 1571, Salvador Correia de Sá ampliou a área ocupada do Rio de Janeiro
doando cartas de sesmaria, e derrotou quatro naus francesas que planejavam atacar a tribo
de Arariboia, chefe aliado dos portugueses no recôncavo de São Lourenço. Nesse período,
D. Sebastião finalmente nomeou D. Luís Fernandes de Vasconcelos para governadorgeral do Brasil (07 de março de 1570). Entretanto, o novo titular do mais alto cargo de
governo no ultramar americano foi morto por corsários da França a caminho de Salvador
e não chegou a substituir Mem de Sá, que acabou morrendo na Bahia, em 02 de março de
1572.344 Com a morte de Mem de Sá, D. Sebastião resolveu dividir o Governo-Geral do
Brasil entre dois governadores, um residindo em Salvador e outro em São Sebastião, “para
desta maneira os moradores da terra poderem ser melhor governados e à custa de menos
trabalho”.345 Através de carta régia de 10 de dezembro de 1572, o monarca fez saber que,
Considerando eu como por as terras da costa do Brasil serem tão
grandes e tão distantes umas das outras e haver já agora nelas muitas
povoações e esperança de se fazerem muitas mais pelo tempo em
diante, não podiam ser tão inteiramente governadas por um só
governador, com até aqui nelas houve, assentei assim para o que
convem à conversão do gentio daquelas partes, e se dilatar nelas
nossa santa fé, como para mais brevemente se administrar a justiça
e elas se poderem melhor defender, e por outros respeitos, de
mandar dois governadores às ditas partes, um para residir na cidade
do Salvador da capitania da Bahia de Todos os Santos, e outro na
cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, e governar cada um deles
as terras de seus limites, conforme a repartição que para isto mandei
fazer.346
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Desta forma, o governo de Ilhéus para o norte ficou a cargo de Luiz de Brito e Almeida
(1573-1578), com sede em Salvador, enquanto o governo de Porto Seguro para o sul, com
sede em São Sebastião, ficou a cargo do desembargador Antônio de Salema (1574-1577),
da Casa da Suplicação de Lisboa, que já havia sido enviado ao Brasil para fazer correição
na Bahia e Pernambuco. Além de dispor da sua jurisdição estendida sobre as “capitanias
de baixo”, ou seja, Porto Seguro, Espírito Santo e São Vicente naquela ocasião, Salema
suplantaria a autoridade do capitão do Rio de Janeiro e sucessor de Salvador Correia de
Sá, Cristóvão de Barros (1571-1577), que também buscou atrair colonos para a região.347
Segundo Joaquim Veríssimo Serrão, a decisão régia de dividir o governo do Brasil
em 1572 teve três motivações: a defesa da costa contra o ataque dos corsários, a política
religiosa de assimilação dos índios e a necessidade de impor a autoridade do poder central,
já limitada pela enorme distância que separava as capitanias. Sem obter o êxito esperado,
a Coroa portuguesa decidiu, em 1577, pelo retorno de um só governador-geral para todo
o Brasil, com residência na Cidade do Salvador.348 Ao diferenciar essa primeira divisão
governativa das outras duas ocorridas no século XVII, Mônica da Silva Ribeiro lembra
que, na divisão de 1572-1577, o rei de Portugal não criou uma nova unidade no Brasil, a
Repartição do Sul, por isso “dividiu-se a unidade administrativa do Estado do Brasil em
dois governos gerais”. Já nas divisões governativas de 1608-1612 e 1658-1662, conforme
a autora, “houve uma mudança na natureza da divisão, criando-se um governo
independente do Estado do Brasil, a Repartição do Sul, sendo que o motivo central de sua
instalação foi o desejo de se descobrir minas” (ver Figura 24a).349
No século XVII, a capitalidade política da Bahia foi novamente limitada. Em 02 de
janeiro de 1608, durante o domínio espanhol de Portugal, o rei Filipe III, acreditando já
terem sido descobertas minas de ouro em São Vicente, Espírito Santo e Rio de Janeiro,
reuniu essas três capitanias e criou a Repartição do Sul, independente da Bahia.350 Sua
administração foi entregue a Francisco de Sousa, com igual jurisdição e alçada do
governador-geral do Estado do Brasil na Bahia, D. Diogo de Meneses (1608-1612), em
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matéria de Fazenda, Defesa e Justiça. Além de receber o título de “Governador e CapitãoGeral das Capitanias do Sul”, o novo governador foi igualmente agraciado com o cargo
de “Administrador/Superintendente das Minas (que fossem descobertas)”, cuja jurisdição
foi estendida a todas as capitanias do Brasil, em 28 de março de 1608 (ver Tabela 20g).
De acordo com Graça Salgado,
A divisão do Estado do Brasil nesses dois governos autônomos,
ligados diretamente à Metrópole, fez-se por necessidades tanto de
defesa militar (o fator distância dificultava a atuação do governadorgeral nas capitanias do Sul) como de abertura de uma nova frente, a
fim de se ampliarem as bases de exploração econômica, o que
intensificou a atenção da Coroa para aquela área.351
Tabela 20g: Atribuições do governador da Repartição do Sul, de 1608 a 1612.
ATRIBUIÇÕES DO GOVERNADOR DA REPARTIÇÃO DO SUL (1608-1612)
1. Ter o mesmo poder, jurisdição e alçada do governador da Bahia e mais partes do Brasil, com
total independência dele, em tudo o que diga respeito à Justiça, Fazenda e defesa das capitanias de
São Vicente, Espírito Santo e Rio de Janeiro (grifo nosso)
2. Ser encarregado da conquista e administração, por cinco anos ou pelo tempo que o rei determinar,
das minas descobertas ou por descobrir nas capitanias do Sul*
3. Passar mandado para capitães, oficiais de Justiça e de Fazenda de todas as capitanias do Brasil
no que for necessário à administração das minas (grifo nosso)
4. Prover, pelo período de três anos, os ofícios de Justiça e as serventias da Real Fazenda do distrito
das minas, enquanto o rei não os der em propriedade
5. Deixar nomeado substituto para o cargo em caso de sua morte, o qual o exercerá até que o rei
provenha
6. Receber, a título de juro e herdade, como também seus descendentes, trinta mil cruzados, se as
minas renderem seiscentos mil por ano; se a dita renda baixar até quinhentos mil cruzados, receberá
cinco por cento; receber o título de marquês do primeiro lugar povoado, que tenha pelo menos
sessenta vizinhos; receber apenas a renda citada, de cinco por cento, e não o título, caso a renda
anual das minas seja inferior a quinhentos mil cruzados
7. Conceder foro de cavaleiro fidalgo a cem pessoas, que serviram nas minas pelo tempo de dois
anos, e o ofício de moço de Câmara a mais cem pessoas, que o tenham feito durante um ano.
*Ampliada para todo o Brasil em 28 de março de 1608. Fontes: “Alvarás de 2 de janeiro e 28 de março de
1608” e “Carta patente de 2 de janeiro de 1608”. Lista reproduzida de Salgado, op. cit., pp. 181-182.

A Figura 24a mostra as instâncias de poder de 1608 a 1612, com o Governo-Geral do
Estado do Brasil, sediado na Cidade do Salvador, e o Governo-Geral das Capitanias do
Sul ou da Repartição do Sul, com sede em São Sebastião do Rio de Janeiro. Cabe notar a
instalação da Relação do Brasil na Bahia (1609) e a nomeação de um Ouvidor-Geral do
Sul, responsável pela Justiça na Repartição do Sul.
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Figura 24a: Instâncias administrativas e judiciais da América Portuguesa, de 1608 a 1612, com a divisão do Estado
em dois governos: o governo-geral do Brasil (Bahia) e o governo-geral das Capitanias do Sul (Rio de Janeiro).

Quadro sinóptico adaptado de Graça Salgado (coord.), Fiscais e Meirinhos, extratexto.
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Contrariado com a separação das capitanias do Sul, D. Diogo de Meneses escreveu ao
rei de Portugal, em 22 de abril de 1609, reclamando da desonra sofrida com essa divisão
governativa. Logo de início, o governador-geral do Brasil declarou que,
Foi o agravo que Vossa Magestade me fez nesta separação tão
entendido de todos, e de qualidade que por mostrar o entendo assim
não pude dissimular, (...), mas espero na clemência e grandeza de
Vossa Magestade o remedie e me faça as mercês que lhe mereço
restituindo-me minha honra do modo que Vossa Magestade ordenar
e lhe parecer porque assim cuido ficarei com ela mais avantajada do
que nunca a tive. Vossa Magestade me mandou viesse servir a este
estado sem me declarar nenhuma separação senão que eu o viria
governar assim e da maneira que os passados onde o tenho servido
com toda a fidelidade e satisfação.352
Em seguida, apontou alguns “inconvenientes” daquela desunião que, segundo ele, “há de
mostrar cedo a Vossa Magestade a perda que há de ter sua fazenda”. Em primeiro lugar,
D. Diogo de Meneses se opôs à nomeação de Francisco de Sousa como superintendente
de todas as minas descobertas no Brasil. Alegava que, se fossem descobertas minas no
seu distrito, o governador da Repartição do Sul seria forçado a deixar o governo da mina
“de ouro de São Vicente que ele diz tem tanto e cedo se verá”. Justificava que,
São trezentas léguas de uma [São Vicente] a outra [Bahia] e assim
se vem meter no meu distrito deixando o seu desamparado de
governo e sem lhe poder acudir ao necessário de inimigos que
continuadamente andão naquela costa e como esta está ainda tão
despovoada é necessário ele meter-se na terra adentro onde as minas
devem de estar.
Em segundo lugar, pediu ao rei que Francisco de Sousa “não possa mudar de seu governo
nem vir a estas partes” [da Bahia] porque,
Pode haver grandes desconcertos entre nós que não pode ser nunca
serviço de Vossa Magestade pois ele há de querer ter poder no que
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quer meter na cabeça às gentes, e eu o que não for serviço de Vossa
Magestade não lho ei de consentir, e assim é forçado haver
desavenças sem delas nunca resultar serviço de Deus nem de Vossa
Magestade.
Em terceiro lugar, sugeriu que, em vez de minas de ouro, “as verdadeiras minas do Brasil
são açúcar e pau-brasil, de que Vossa majestade tem tanto proveito sem lhe custar de sua
fazenda um só vintém”. Por fim, o governador-geral lembrou que duas cabeças exigiriam
dois gastos iguais com oficiais e tribunal de justiça, advertindo ainda que,
Sendo as três Capitanias que separa por uma parte tão pobres que
por si se não podem valer nem sustentar contra qualquer fraco
inimigo que as cometer e por outra parte é o Rio de Janeiro uma
praça tão desejada dos franceses que se a virem fraca e debilitada
como fica separada já pode ser que tenham ânimo de a cometere
quando eles o não fizerem o poderão fazer os rebeldes de Holanda
e Zelândia.353
No dia 11 de junho de 1611, D. Francisco de Sousa morreu em São Paulo sem ter
descoberto as minas de ouro no Sul. Dentre os privilégios excepcionais a ele concedidos,
constava o direito de designar o seu sucessor, em caso de morte no cargo. Apesar de ter
indicado o seu primeiro filho, D. Antônio, quem assumiu o posto foi o seu segundo filho,
D. Luis de Sousa, em 13 de dezembro de 1611. Contudo, o Conselho de Portugal decidiu
desfazer o compromisso de dar o governo das capitanias do Sul aos filhos de D. Francisco
de Sousa, “por não ter êste cumprido as condições a que se comprometera em relação à
descoberta de mina”. A Repartição do Sul foi extinta pela provisão de 9 de abril de 1612,
quando o Brasil foi novamente reunificado sob um único governo na Bahia.354 A Figura
24b mostra as instâncias de poder entre 1612 e 1626, com todo o Estado do Brasil sob a
jurisdição de um só governo-geral com sede na Bahia, mas com a Justiça das Capitanias
do Sul a cargo do Ouvidor-Geral do Sul e não da Relação na Bahia. Por outro lado, mostra
a divisão da América Portuguesa em dois estados gerais, o do Brasil e o do Maranhão.
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Figura 24b: Instâncias administrativas e judiciais da América Portuguesa, de 1612 a 1626, com a
divisão do ultramar em dois estados: o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão.

Quadro sinóptico adaptado de Graça Salgado (coord.), Fiscais e Meirinhos, extratexto.
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Não se deve confundir a divisão do Estado do Brasil em dois governos, um sediado
na Bahia e outro no Rio de Janeiro (ver Figura 24c), com a divisão da América Portuguesa
em dois estados gerais: o Estado do Brasil, com sede em Salvador; e o Estado do
Maranhão, com sede em São Luís (ver Figura 24d). A necessidade de ocupar e colonizar
o litoral norte do Brasil exigiu uma administração própria na região, evitando, assim, a
perda de controle sobre toda aquela área, em função da limitação da administração estatal
local centralizada na Bahia. Para tanto, por carta régia de 13 de julho de 1621, foi criado
o Estado do Maranhão e Grão-Pará, independente do Estado do Brasil e diretamente
subordinado à Metrópole. Reunindo as capitanias do Ceará, Maranhão e Pará, o novo
estado da América Portuguesa teve como primeiro governador Francisco de Albuquerque
Coelho, nomeado para o cargo em 23 de setembro de 1623.355
Se, por um lado, essas sucessivas fragmentações da unidade administrativa do Brasil
representavam tentativas de maior controle do ultramar americano pela Coroa, por outro
enfraqueciam a capitalidade política da Bahia, como bem ressaltou Russell-Wood,
Novas unidades administrativas, tais como a Repartição do Sul, de
curta existência, e o Estado do Maranhão, mais duradouro, também
fragilizavam o que fôra até então percebido como uma única
entidade denominada Brasil. No caso do Estado do Maranhão e
Grão-Pará poderia ser argumentado que, por causa de sua
localização e da dificuldade de comunicação entre a costa este-oeste
e norte-sul, havia sido e sempre seria periférico ao centro da
administração colonial, quer situada em Salvador, quer no Rio de
Janeiro. (...) A Repartição do Sul, apesar de sua efêmera existência,
representou um caso ainda mais grave, porque as capitanias que a
constituíam eram essenciais para aquilo que até então era
considerado Brasil. (...) Tamanha fragmentação tornava difuso
aquilo que havia se constituído na linha direta de autoridade entre o
rei, ou seus conselheiros, e o governo-geral em Salvador. Na
colônia, de forma correspondente, a centralização da autoridade na
pessoa do governador-geral encontrava-se enfraquecida.356
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Graça Salgado (coord.), Fiscais e meirinhos, pp. 55-56.
Russell-Wood, “Centros e Periferias no Mundo Luso-Brasileiro, 1500-1808”, p. 13.
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Figura 24c: Os dois governos do Estado do
Brasil, 1572-1577, um para a Banda do Norte
e outro para a Banda do Sul do Brasil. Na
divisão governativa de 1608-1612, com a
criação da Repartição do Sul, o limite para o
sul passou a ser o Espírito Santo e não mais
Porto Seguro.

Oliveira Marques e Dias, Atlas Histórico de
Portugal e do Ultramar Português, p. 299.

Figura 24d: Os dois estados da América
Portuguesa, 1621-1652 e 1654-1774.

Oliveira Marques e Dias, Atlas Histórico de
Portugal e do Ultramar Português, p. 300.
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Ainda no século XVII, Salvador Correia de Sá e Benevides assumiu o governo do
Rio de Janeiro pela primeira vez em 1637, e teve a sua competência ampliada por D. Jorge
de Mascarenhas, o 1º vice-rei do Brasil. Em 09 de março de 1641, foi agraciado com o
título de “Almirante da Repartição do Sul”, exercendo essa função especial até 1643, com
“todos os poderes, jurisdição e alçada com que nela foi governador D. Francisco de Sousa
[sétimo governador-geral do Brasil, 1591 a 1602], na guerra, fazenda e justiça, e que lhe
obedeçam como o dito cargo exerça, e goze do soldo de mestre de campo”.357
Em 1645, Salvador Correia de Sá e Benevides reassumiu o seu lugar como membro
do Conselho Ultramarino em Lisboa, ao tempo em que os holandeses disputavam espaço
com os portugueses em Pernambuco e em Angola. Em 1646, ao cogitar o seu retorno ao
Rio de Janeiro, Sá e Benevides sugeriu que fosse feita uma nova divisão governativa no
Brasil, retirando o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e as “capitanias de baixo” do controle
do governador-geral na Bahia. Para tanto, propôs a formação de um governo autônomo
no Sul, sob o seu comando e com sede em São Sebastião. Além de não querer ficar
subordinado ao governador-geral, Antônio Telles da Silva, considerado por ele um cargo
inferior ao de um membro do Conselho Ultramarino, expôs os seguintes argumentos para
justificar outra separação governativa. Em primeiro lugar, o Brasil era grande demais para
ser defendido dos holandeses por apenas um único quartel general situado na Bahia; por
isso a defesa das capitanias do Sul poderia ser mais eficiente se fosse organizada por um
governador investido de amplos poderes, sendo residente no Rio de Janeiro e conhecedor
da região. Em segundo lugar, este mesmo governador estaria mais próximo e, portanto,
mais apto para supervisionar os habitantes insubordinados de São Paulo, assim como as
minas de ouro e prata descobertas no Sul. Em terceiro lugar, São Vicente oferecia mãode-obra indígena e matérias-primas abundantes para a construção de navios, além de
dispor de portos de águas profundas em todas as marés. Por fim, submeteu ao parecer da
Coroa o seu ambicioso projeto de fundar uma nova capitania nas terras situadas entre São
Vicente e o Rio da Prata, tendo como proprietários ele próprio e seus herdeiros.358
Em 07 de setembro de 1646, Salvador Correia de Sá e Benevides foi nomeado, pela
segunda vez, governador e capitão-general das capitanias do Sul, mas com a isenção do
controle do governador-geral do Brasil sobre o seu governo limitada somente aos tempos
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Coaracy, O Rio de Janeiro do Século XVII, pp. 108-109.
Charles R. Boxer, Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola, 1602-1686, pp. 227-234.
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de guerra.359 Recebida a permissão régia para fazer sua viagem ao Rio de Janeiro em dois
navios ingleses - uma estratégia utilizada na época para evitar ataques dos holandeses aos
portugueses no percurso até o Brasil-, Sá e Benevides comandou as capitanias do Sul de
janeiro a maio de 1648, quando seguiu para reconquistar Luanda aos holandeses, dada a
dependência da produção açucareira brasileira do tráfico de escravos angolanos. Uma vez
reconquistada Angola, a Holanda perdeu o mercado de escravos no local, dificultando o
seu domínio no Nordeste brasileiro. O governador do Rio de Janeiro também libertou São
Tomé aos holandeses e assumiu o governo de Angola até a chegada de seu sucessor, em
02 de março de 1652. De volta a Lisboa, participou de importantes decisões do Conselho
Ultramarino, antes de regressar para assumir, pela terceira vez, o governo das capitanias
do Sul do Brasil.360
Com a morte de D. João IV (08 de novembro de 1656), a Regente D. Luísa de Gusmão
concedeu a Salvador Correia de Sá e Benevides, em 17 de setembro de 1658, a Patente
de “Governador do Rio de Janeiro com todas as Capitanias do Sul”,
Para melhor expediente do Negócio das Minas a que vai e isto sem
nenhuma dependência do Governador e Capitão Geral do Estado do
Brasil porque com esta cláusula e por este respeito se lhe passou já
a Patente que tem do dito cargo com que ficam cessando todas as
dúvidas, que nisto pode haver, e sendo caso que o dito Salvador
Correia vá as ditas minas estando o dito João de Mello no seu
Governo do Rio de Janeiro: hei outrossim por bem que use somente
da Jurisdição das Capitanias de São Paulo, e São Vicente em que as
ditas minas estão sendo do distrito delas por não tocarem a Capitania
do Rio de Janeiro, nem lhe terem nenhuma subordinação.361
Em Alvará de 14 de janeiro de 1659, a Rainha-Regente igualmente mandou o vigésimo-
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“Parecer do Conselho Ultramarino sobre o memorial do Conselheiro Salvador Correia de Sá e
Benevides, Lisboa, 27 de outubro de 1646”. AHU, CU, Rio de Janeiro – Avulsos, caixa 02, doc. 174.
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Boxer, Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola, pp. 269-345.
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“Registro da Patente de Salvador Correia de Sá e Benevides do Governo do Rio de Janeiro com todas
as Capitanias do Sul. Lisboa, 17 de setembro de 1658”, Documentos Históricos, BNRJ, Volume XX, Rio de
Janeiro, Tipografia Monroe, 1930, pp. 93-96. Sucessor de D. João IV, o novo rei, D. Afonso, tinha apenas
13 anos na época e D. Luisa de Gusmão assumiu a Regência, que deveria terminar no ano seguinte, quando
D. Afonso completaria 14 anos (1657). Porém, a Regência só terminou em 26 de junho de 1662, quando
um golpe de Estado palaciano afastou a Rainha e entregou o governo a D. Afonso VI. Rodrigues (coord.),
História de Portugal em Datas, pp. 132-133.

202

primeiro governador-geral do Brasil, Francisco Barreto de Meneses (1657-1663), passar
para Sá e Benevides “o Governo (na forma da dita minha patente) das ditas Capitanias de
que vos hei por desobrigado do pleito, homenagem e juramento que por elas me
fizestes”.362 Mais uma vez, a própria Coroa de Portugal que, a depender de seus interesses
em manter contato direto com autoridades regionais ou até alguns particulares, retirava
poderes e diminuía a área de jurisdição do governador-geral do Estado do Brasil na Bahia.
O governador das Capitanias do Sul assumiu o cargo em 01 de janeiro de 1660 e logo
desagradou a população do Rio de Janeiro, ao instituir o pagamento de novos tributos.
Depois de passar interinamente o governo local a seu primo, Tomé Correia de Alvarenga
(11 de outubro de 1660), seguiu para fiscalizar as capitanias de São Vicente, Paranaguá e
São Paulo, ao tempo em que começava uma revolta popular contra a sua administração
no Rio de Janeiro. Dominada em abril de 1661, com o apoio dos paulistas, a insurreição
dos moradores da capitania fluminense resultou na deposição de Salvador Correia de Sá
e Benevides. Substituído por Pedro de Melo no cargo de governador do Rio de Janeiro,
conforme deliberação da Rainha D. Luísa de Gusmão (25 de maio de 1661), o governador
das Capitanias do Sul ainda teve seus poderes extraordinários revogados em 1663, quando
a unidade do Governo-Geral do Brasil foi restabelecida, sob o comando do segundo vicerei, D. Vasco Mascarenhas, 1º Conde de Óbidos, “sendo novamente sujeita à jurisdição
da Bahia a capitania do Rio de Janeiro”.363
Outra divisão governativa no além-mar abrangendo as duas capitanias foi proposta
pelo vigésimo-sexto governador-geral do Brasil, D. Antônio Luiz de Sousa Telo de
Meneses, 2º Marquês das Minas (1684-1687). Em 14 de dezembro de 1686, o Conselho
Ultramarino consultou o rei de Portugal, D. Pedro II, sobre a proposta do 2º Marquês das
Minas para criar dois governos-gerais no Estado do Brasil: um na Bahia, entregue a
Francisco Barreto; e outro no Rio de Janeiro, entregue, mais uma vez, a Salvador Correia
de Sá e Benevides, em recompensa aos serviços prestados por ele na recuperação de
Angola, assim como pelas vantagens que uma autonomia do Rio de Janeiro traria para a
administração das minas descobertas na região.364 Entretanto, Sá e Benevides morreu em
362

“Registro do Alvará de Sua Majestade por que ordena ao Governador Francisco Barreto largue o
Governo do Rio de Janeiro, e das demais Capitanias do Sul a Salvador Correia de Sá. Por resolução de 14
de janeiro de 1659 em Consulta do Conselho Ultramarino folhas 319”, Documentos Históricos, Volume
XX, pp. 97-100.
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Coaracy, O Rio de Janeiro do Século XVII, pp. 160-176.
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“Consulta (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II. Lisboa, 14 de dezembro de 1686”. AHU,
CU, Brasil-Geral, caixa 01, doc. 104.
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1687 e sua família nunca mais governou o Rio de Janeiro, apesar do imenso patrimônio
que possuía naquela capitania. Sobre os projetos frustrados do ex-governador das
Capitanias do Sul, Charles Boxer completou:
A criação na América portuguesa da Repartição do Sul, como
província

administrativamente

independente,

foi

uma

das

aspirações que Salvador [Correia de Sá e Benevides] não teve a
sorte de ver realizadas, mas que veio concretizar-se (embora não
precisamente como ele havia imaginado) depois de sua morte. A
mudança da capital da colônia que passou em 1763 da Bahia para o
Rio de Janeiro, foi uma justificativa tardia do otimismo por ele
demonstrado cem anos antes a respeito do futuro reservado às
províncias do sul.365
Apesar de a nova divisão governativa do Estado do Brasil sugerida em 1686 não ter
sido concretizada, é oportuno lembrar que, com a transformação do Rio de Janeiro em
capitania-geral (1697), seus governadores/capitães-generais passaram a ter igual poder e
jurisdição dos vice-reis/governadores-gerais do Brasil em certas matérias e deixaram de
lhes ficar sujeitos em questões de economia e de governo interior do Rio de Janeiro.
Usufruindo de uma descentralização político-administrativa-econômica maior, tanto em
termos práticos quanto teóricos, a Capitania do Rio de Janeiro atingiu uma autonomia
sem igual durante o longo governo de Gomes Freire de Andrade, entre 1733 e 1763.
Exercendo uma jurisdição bem maior do que a do vice-rei do Brasil, Gomes Freire de
Andrade chegou a administrar todo o centro-sul da América Portuguesa, a partir da cidade
de São Sebastião. O impacto do seu governo sobre a capitalidade baiana foi assim
interpretado por Pedro Puntoni:
A ampliação dos poderes de um centro político concorrente com a
Bahia culminará, em 1733, na nomeação de Gomes Freire de
Andrade como Governador e Capitão-general do Rio de Janeiro. Na
ocasião, de forma excepcional, a capitania de Minas ficou sujeita ao
seu governo. Passados quatro anos, a capitania de São Paulo ficou
subordinada ao Rio de Janeiro. Desta forma, o governo de Gomes
Freire compreendia a maior parte do Brasil: Rio de Janeiro, São
365

Boxer, Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola, pp. 401 e 404-405.
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Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e, no extremo, a Colônia do Sacramento. Até sua
morte, em 1763, ele exerceria estes poderes dilatados, contando com
a proteção da metrópole. Sendo assim, quando o conde da Cunha,
Antônio Álvares da Cunha, foi nomeado vice-rei do Brasil em
outubro de 1763, ordenou-se que viesse residir no Rio de Janeiro, o
que apenas consumava o deslocamento gravitacional do sistema
político do Estado do Brasil.366
A ligação decisiva, a meu ver, entre a importância política singular adquirida por Gomes
Freire de Andrade ao longo de 30 anos de governo no centro-sul da América Portuguesa
e a perda do posto de cabeça do Brasil pela Cidade do Salvador será analisada de forma
mais circunstanciada no Capítulo 3. Também será abordada, na ocasião, a última tentativa
da primeira capital estatal de voltar a ser a cabeça do Brasil, em 1808, quando o Príncipe
D. João se instalou com toda a Corte no Rio de Janeiro, depois de passar pela Bahia.
Sobre as propostas encontradas de divisões governativas do ultramar luso americano,
vale esclarecer que nem todas abarcavam a Bahia e o Rio de Janeiro. Próximo ao ano de
1777, por exemplo, já com a capital no Rio de Janeiro, o Conselho Ultramarino recebeu
um projeto para a criação de um “novo Governo-Geral”, reunindo agora a Capitania do
Piauí (então subordinada ao governo do Pará) e a Capitania do Ceará (então subordinada
ao governo de Pernambuco), “cujo chefe, devendo ter a graduação de Capitão-General,
será considerado como os outros do Estado do Brasil”. O novo Capitão-General deveria
morar na capital local, em “Vila Viçosa Real da Serra da Iviapaba”, e dispor de secretário
“como os outros Capitães-Generais do Brasil”. Além dele, contaria com o auxílio de dois
ajudantes de ordens, “com vencimentos semelhantes aos dos outros governos de Portos
de Mar na América”, e dois cirurgiões, sendo um residindo na capital e outro na Fortaleza
do Ceará. Seriam ainda criados uma Ouvidoria intitulada “Ouvidoria do Piauí da parte do
Norte”, uma Junta da Fazenda reunindo as Povedorias de ambas as capitanias e uma Junta
de Justiça “para sentenciar os delinquentes”. Essa proposta de divisão governativa não foi
concretizada e nenhum “novo Governo-Geral” foi criado no Brasil setecentista.367
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Por fim, seguem os quadros das instânicas de poder na América Portuguesa e suas
principais alterações, entre 1626 e 1808. A Figura 25a retrata o período de 1626-1640, no
qual o ultramar luso americano continuou dividido em dois estados gerais. Na instância
de poder do Reino, saiu o Conselho da Índia, indicando uma diminuição da importância
do ultramar oriental no período. Criado em 1604, no reinado de Felipe III da Espanha, o
Conselho da Índia funcionou por dez anos com a missão de promover um bom governo
dos territórios do além-mar do Índico e do Atlântico. Extinto em 1614, daria lugar, em
1642, ao célebre Conselho Ultramarino. Na esfera estatal da Justiça, saiu a Relação do
Brasil, criada em 1609 e extinta, temporariamente, em 1624. Nesse período, a Justiça na
instância do Governo-Geral ficou a cargo de um Ouvidor-Geral do Brasil na Bahia, e um
Ouvidor-Geral do Sul no Rio de Janeiro. Enquanto os integrantes da Justiça e os juízes
ordinários das Câmaras das Capitanias do Sul respondiam ao Ouvidor-Geral do Sul, os
integrantes da Justiça e os juízes ordinários das Câmaras das demais Capitanias do Estado
do Brasil estavam subordinados ao Ouvidor-Geral do Brasil, que será substituído, mais
uma vez, pela Relação do Brasil na Bahia, a partir de 1652.
A Figura 25b ilustra o período de 1640-1750, iniciado pela Restauração de Portugal,
seguida da adoção de medidas centralizadoras para ampliar o controle dos órgãos centrais
metropolitanos sobre a administração colonial. Diante da perda de espaço físico, político
e comercial no Estado da Índia, agravada pela crescente concorrência de holandeses e
ingleses no Índico, a Coroa lusitana aumentou seu interesse econômico pelo ultramar
atlântico. Na instância de poder do Reino, foi instituído o Conselho Ultramarino, em 14
de julho de 1642, para cuidar de “todas as matérias e negócios, de qualquer qualidade que
forem, tocantes aos ditos Estados da Índia, Brasil e Guiné, Ilhas de São Tomé e Cabo
Verde, e de todas as mais partes Ultramarinas”, excluindo a Ilha da Madeira, os Açores e
“Lugares de África”. Ao instituir o Conselho Ultramarino, a Coroa objetivava superar a
crise econômica enfrentada pelo Reino pós-restaurado aos espanhóis, unificar as
diretrizes da administração colonial, reduzir os poderes das Câmaras Municipais locais e
concentrar decisões para exercer maior controle sobre seus territórios ultramarinos.368 De
acordo com Erik Lars Myrup, o referido orgão “era composto por burocratas da Coroa
que trabalhavam para resolver disputas, determinar autoridades jurisdicionais e
aconselhar o rei”. Ponto de contato entre os administradores fora do Reino e a autoridade
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régia em Portugal, o Conselho Ultramarino cuidava das prioridades do Império lusitano,
enquanto o seu antecessor, o Conselho da Índia, como o nome indica, se concentrou no
Oriente. A própria designação neutra de “Ultramarino” sugere o declínio do Estado da
Índia e a crescente importância do Brasil seiscentista. Entretanto, o autor reconhece que,
Embora o Brasil estivesse representando um papel cada vez mais
importante nas prioridades imperiais de Portugal do século 17, isso
não se manifestou inicialmente na composição do Conselho
Ultramarino. Dos 23 conselheiros com experiência no ultramar que
serviram na última metade do século 17, onze (48%) haviam servido
no Estado da Índia, nove (39%) na África Ocidental ou Ilhas
Atlânticas, e oito (35%) no Brasil.
No século XVIII, essa composição se inverteu e conselheiros com experiência no Brasil
passaram a dominar os quadros do Conselho Ultramarino. Dos seus 62 conselheiros, entre
1751 e 1807, seis (13%) serviram na África Ocidental, catorze (29%) na Índia e quarenta
(83%) no Brasil, sendo que 14 deles foram governador, vice-rei ou oficial militar, atuando
como “responsáveis não apenas pela manutenção da autoridade real nos centros coloniais,
como também por estabelecer a autoridade da Coroa no mais distante entreposto”.369
Ainda na Figura 25b, cabe notar, na instância da Metrópole, a extinção do Conselho
de Portugal e do cargo de vice-rei/governador da Índia, além da inclusão do Conselho
Ultramarino, da Secretária de Estado e Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos
(1736) e da Junta da Administração do Tabaco. Na instância do Governo-Geral do Brasil,
surgiram o Conselho da Fazenda, a Tropa de Linha e, novamente, a Relação do Estado
do Brasil na Bahia (1652), ficando a Justiça das Capitanias do Sul a cargo do OuvidorGeral do Sul. Na instância das Capitanias do Brasil, a Fazenda concentrou Alfândega e
Contos e surgiram as Tropas Auxiliares/Milícias subordinadas aos alcaides-mores. Na
instância Municipal, a principal alteração foi a introdução do Juiz de Fora, a partir de
1696. Além disso, vale lembrar que, na esfera eclesiástica, o Bispado da Bahia foi elevado
a Arcebispado (16 de novembro de 1676) e as Prelazias do Rio de Janeiro e Pernambuco
à Bispados, sufragâneos do Arcebispado do Brasil. Já no Estado do Maranhão, São Luis
foi elevado a Bispado em 1677, sufragâneo diretamente ao Arcebispado de Lisboa.
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Quadro sinóptico adaptado de Graça Salgado (coord.), Fiscais e Meirinhos, extratexto.
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Figura 25b: Instâncias administrativas-judiciais na América Portuguesa, de 1640 a 1750.

Quadro sinóptico adaptado de Graça Salgado (coord.), Fiscais e Meirinhos, extratexto.
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A Figura 25c retrata o período de 1750-1770, que abrange quase todo o reinado de
D. José (1750-1777). Na instância da Metrópole, saiu a Junta da Administração do Tabaco
e foi restabelecida a Junta do Comércio (1755), que congregava os interesses do Estado
luso e dos negociantes mais influentes do Reino. Em 1761, saiu o orgão Contos do Reino
e foi criado o Real Erário, como parte de uma ampla reforma da administração financeira
imperial. Na instância do Governo-Geral do Brasil, foram criadas as Intendências Gerais
do Ouro (1750 e 1751), uma em Salvador e outra em São Sebastião; e a Relação do Rio
de Janeiro (1751), “em razão da necessidade de reafirmar a autoridade régia [na região
Centro-Sul do Brasil], tanto pela existência de problemas judiciais concretos, como pela
morosidade nas decisões judiciais, o volume de ações remetidas à Bahia e a paralisação
das lavras”. Com a criação da Relação do Rio de Janeiro, a Relação do Brasil passou a se
chamar Relação da Bahia.370 Na instância das Capitanias do Estado do Brasil, foram
mantidas as Intendências dos Diamantes (1734) e as Intendências do Ouro (1735-1736),
e criadas as Casas de Inspeção (1751). Grande parte dessas mudanças foi promovida por
Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro conde de Oeiras (6 de junho de 1759), depois
1º marquês de Pombal (16 de outubro de 1769).371 Íris Kantor lembra que muitas reformas
já haviam sido iniciadas no reinado de D. João V, mas se intensificaram no reinado de D.
José I e se concretizaram nos reinados seguintes de Dona Maria I e D. João, príncipe
regente. Na América do Sul, segundo a autora,
A época pombalina procura inaugurar um novo padrão de exercício
da soberania portuguesa, distinto das concepções e formas de poder
corporativo. Soberania plenamente moderna, materializada pelo
controle direto do território, pela limitação das jurisdições
particularistas e por novas formas de enquadramento jurídico das
populações indígenas. Obviamente, tal processo trouxe à tona
tensões, conflitos e novas acomodações pactuadas entre os
diferentes estamentos sociais nos quadros de uma sociedade
escravista e mercantil.372
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Figura 25c: Instâncias administrativas-judiciais na América Portuguesa, de 1750 a 1770.

Quadro sinóptico adaptado de Graça Salgado (coord.), Fiscais e Meirinhos, extratexto.
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Nomeado, inicialmente, para a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da
Guerra (2 de agosto de 1750), Sebastião José de Carvalho e Melo herdou o Tratado de
Madrid ou dos Limites (13 de janeiro de 1750) do reinado de D. João V, no qual Portugal
se comprometia a entregar Colônia do Sacramento e as terras imediatamente a norte do
Rio da Prata aos espanhóis, em troca do “reconhecimento das fronteiras fluviais
ocidentais do Brasil pela Espanha”. O acordo previa ainda a saída dos jesuítas e dos índios
convertidos das missões do Uruguai, assim como a criação de uma comissão mista para
fiscalizar a demarcação dos limites da América do Sul pelas duas coroas ibéricas. Coube,
ao futuro marquês de Pombal, por em prática o acordado em Madrid. Para comissário do
Norte, escolheu o seu irmão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, também nomeado
capitão-geral e governador da Capitania do Grão-Pará e Maranhão. Para o Sul, o eleito
foi Gomes Freire de Andrade, ampliando a zona de influência do governador do Rio de
Janeiro no além-mar. As ordens do secretário de D. José para seus comissários revelam o
seu intuito de libertar os índios da tutela inaciana, extinguir as possessões da Companhia
de Jesus nas fronteiras do ultramar luso americano e incentivar a união entre portugueses
e índios para assegurar o crescimento da população local e a ocupação do território.373
Na política colonial, Carvalho e Melo logo substituiu o método de tributação do ouro
do Brasil. O rei D. João V havia reduzido pela metade o imposto do quinto do ouro a fim
de coibir o contrabado do metal, mas essa medida não surtiu o efeito esperado. O monarca
implantou, então, a capitação sobre escravos, na qual era cobrada uma taxa pessoal por
cada trabalhador empregado nas minas. Em dezembro de 1750, após a aclamação de D.
José (7 de setembro de 1750), o método da capitação foi substituído pelo da cobrança de
uma contribuição mínima de 100 arrobas de ouro por ano para a Coroa, conforme uma
proposta feita pelos próprios habitantes de Minas Gerais, em 1734. Sebastião José ainda
criou uma nova legislação para as casas de fundição das “cabeças” de comarcas e regras
mais rigorosas para combater os descaminhos do ouro na região mineradora. Em janeiro
de 1751, assinou dois decretos, nos quais diminuiu os custos e a burocracia dos despachos,
reduziu os direitos de entrada no Reino e cortou pela metade os impostos de saída para
praças estrangeiras. Visava, assim, facilitar as exportações de açúcar e tabaco do Brasil
para estimular o comércio português e evitar o acúmulo excessivo de ambos os produtos
nos armazéns de Lisboa.374 Duas outras medidas comumente atribuídas ao marquês de
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Pombal parecem não ter sido planejadas por ele: a criação da Relação do Rio de Janeiro
e a incorporação das últimas capitanias hereditárias à Coroa. A criação de um Tribunal
no Rio de Janeiro era uma antiga reivindicação da Câmara e de outras autoridades locais
e foi sancionada por D. José em fevereiro de 1751, mas só concretizada em junho de 1752.
O processo de recompra das donatarias da América Portuguesa pela Coroa foi iniciado
no século XVI, com a retomada da Capitania da Bahia de Todos os Santos, e perpassou
vários governos até a década de 1750, quando as duas últimas capitanias hereditárias do
Brasil - a de Ilhéus (1754) e a de Porto Seguro (1759) - foram incorporadas à da Bahia.375
Na Bahia, o primeiro impacto das reformas pombalinas foi sentido pelos senhores de
engenho, com a criação das Mesas ou Casas de Inspeção nos principais portos da América
Portuguesa, em janeiro de 1751. Instaladas em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São
Luís do Maranhão, as Casas de Inspeção foram encarregadas da difícil tarefa de eliminar
as práticas de falsificação das classificações e do encaixotamento do açúcar. Também
fixaram o preço e aumentaram as taxas de frete e armazenamento do produto, sob forte
protesto dos senhores de engenho de todo o Brasil. Em 1756, os efeitos da criação das
Casas de Inspeção alcançaram os comerciantes baianos, quando uma nova lei aboliu o
sistema de tráfico direto com a Costa da Mina controlado pela Bahia, e abriu o comércio
negreiro com aquela região da África a todos os navios portugueses.376
Entretanto, até 1755, as reformas introduzidas por Pombal não foram suficientes para
evitar o contrabando do ouro do Brasil, nem alterar o sistema comercial de Portugal, ora
dominado pela Inglaterra. Segundo relato do Abade Raynal, de 1770, as vantagens
comerciais dos ingleses sobre os portugueses começaram com a assinatura do Tratado de
Methuen, em 27 de dezembro de 1703, pelo qual a Corte lisboeta permitiu a entrada de
todos os tecidos de lã da Grã-Bretanha no Reino, concedendo aos britânicos o privilégio
exclusivo para suas manufaturas. Em contrapartida, os vinhos de Portugal pagariam um
terço a menos do que os vinhos da França nas alfândegas da Inglaterra. Sem condições
de suportar a concorrência inglesa, as manufaturas de Portugal desapareceram e a
Inglaterra passou a controlar as importações de bens manufaturados e todo o comércio
interno do Reino, vendendo vestidos, alimentos, materiais de construção, objetos de luxo,
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navios e munições aos portugueses. Os prejuízos causados pelo domínio comercial inglês
sobre Portugal inspiraram Raynal a dizer que, “o que Lisboa perdia, Londres ganhava”.377
Os britânicos também controlavam um “sistema de crédito que sustentava o comércio
luso-brasileiro” em Portugal e acabaram dominando as exportações de produtos do Brasil
para os portos estrangeiros. De acordo com Jorge Pedreira,
O crédito fácil lubrificava os mecanismos do comércio,
compensando a falta de capital dos comerciantes nacionais, mas por
vezes significava que compravam mais do que lhes permitiam os
seus fundos próprios e do que suportava a capacidade do mercado.
Consequentemente, ficavam com frequência endividados para com
os negociantes e comissários ingleses. Esses podiam optar também
por dispensar os negociantes portugueses como intermediários e
usar contrabandistas e mercadores itinerantes como seus agentes.
Isso permitia-lhes ser reembolsados mais cedo e diretamente em
ouro, e não em tabaco ou açúcar.378
O uso de contrabandistas e mercadores itinerantes pelos negociantes britânicos ou
seus agentes estabelecidos no Reino provocava uma concorrência comercial desleal para
com os mercadores portugueses da Metrópole e do ultramar. Sem grandes disfarces, os
contrabandistas comercializavam ouro e outros produtos diretamente com o Brasil. Já os
mercadores itinerantes, conhecidos como “comissários volantes”, eram colaboradores de
nacionalidade portuguesa dos mercadores britânicos e de outras estrangeiros no Reino,
que importavam mercadorias para Portugal. Os comissários volantes levavam produtos
de exportação, principalmente os da Grã-Bretanha, e vendiam na América Portuguesa, de
onde voltavam com os lucros. Como, muitas vezes, faziam viagens com falsos pretextos
e transportavam as mercadorias nas suas cabines, evitavam os gastos de fretes, comissões
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e armazenagens, aplicando um duro golpe nos comerciantes fixados legalmente no Brasil.
Além de atuarem nos principais centros comerciais do Estado do Brasil, como o Rio de
Janeiro, a Bahia e Pernambuco, os contrabandistas e mercadores itinerantes lucravam
com o comércio ilícito de drogas e especiarias da Amazônia, prejudicando igualmente os
comerciantes portugueses do Estado do Grão-Pará e Maranhão.379
Com o advento do grande terremoto de Lisboa (1 de novembro de 1755), Carvalho e
Melo se tornou a figura central da recuperação da capital metropolitana e assumiu, em 31
de agosto de 1756, a Secretaria dos Negócios do Reino. Se, por um lado, as secretarias de
Estado se transformaram no “centro da decisão política e do expediente administrativo”,
o futuro marquês de Pombal se tornou “o principal decisor político” de Portugal.380
Mesmo sem ostentar o título oficial de primeiro-ministro, o jesuíta e diplomata Francisco
Gusta reconheceu, em 1782, que essa secretaria conferiu a Carvalho e Melo, “ávido de
honras e sobretudo de poder (...), uma autoridade absoluta, despótica, independente de
qualquer outro que não o soberano”.381 Até a sua destituição em 1777, quando da morte
de D. José e da subida ao trono de D. Maria I, Pombal implementou várias intervenções
políticas, econômicas, militares, religiosas e culturais no Reino e seu além-mar. Mesmo
focado na centralização do poder e na redefinição do relacionamento de Portugal com a
Inglaterra, não se descuidou da América Portuguesa, o principal território ultramarino da
sua época.382
Em 7 de junho de 1755, o rei D. José aprovou a criação da Companhia Geral do GrãoPará e Maranhão, solicitada no dia anterior por meio de uma petição com 55 artigos
assinada por Carvalho e Melo e mais dez personalidades do Reino, em especial de Lisboa
e do Porto.383 Sua criação e a abolição dos comissários volantes foram duas tentativas de
romper as ligações existentes entre os mercadores estrangeiros e o contrabando. A nova
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companhia passou a deter o monopólio da navegação e comércio em ambas as capitanias,
inclusive o da compra de escravos, contrariando os interesses da Companhia de Jesus,
plantadores e comerciantes particulares da região Norte da América Portuguesa. A partir
de 1760, a exportação de novos produtos aumentou de forma expressiva, principalmente
a de algodão, arroz e cacau. Simultanemente, Pombal decretou a liberdade total dos índios
no Estado do Grão-Pará e Maranhão, revogando os direitos religiosos e seculares de tutela
das populações indígenas locais, conferidos aos Jesuítas no acordo missionário de 1680.
Essas medidas visavam não só fomentar a economia e o desenvolvimento da região, como
formar um grupo poderoso de negociantes e capitalistas portugueses capaz de diminuir a
dependência do crédito inglês em Portugal. De fato, nos anos 1750-1760, as companhias
comerciais monopolistas criadas por Pombal fortaleceram uma elite mercantil-capitalista
nacional, interessada na arrematação dos monopólios régios (ou “estancos”) e nos seus
lucros extraordinários, ora compartilhados com a Coroa lusitana.384
Em 1759, foi criada a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, que passou a deter
o monopólio sobre a importação de escravos e outros produtos. Também foi encarregada
de fixar os preços e prover o transporte seguro das mercadorias que entravam e saíam de
Pernambuco. Pombal objetivava estimular o comércio de açúcar e tabaco e o tráfico de
escravos no Nordeste do Brasil, assim como restabelecer o controle nacional sobre um
dos principais centros de produção e comércio do ultramar luso americano. Os capitais e
créditos próprios da Companhia financiaram a recuperação de engenhos, a construção de
novas unidades produtoras de açúcar e a compra de mercadorias e escravos para senhores
de engenho e agricultores da região. Aos 207 engenhos existentes quando da fundação da
Companhia, foram acrescidos mais 123, totalizando, em 1780, 390 unidades produtoras
de açúcar para exportação. A cultura do tabaco foi revigorada por meio de subsídios e da
garantia de preços aos produtores, e os couros foram isentos de direitos alfandegários para
garantir preços competitivos em relação aos couros vindos da América Espanhola.385
Outra medida de grande impacto foi a expulsão da Companhia de Jesus do Reino e
seus domínios ultramarinos, decretada em 3 de setembro de 1759. Em 1758, Pombal havia
abolido o poder temporal dos jesuítas em todo o Brasil e ampliado o sistema de diretorias
encarregadas do controle temporal sobre os índios do Estado do Grão-Pará e Maranhão a
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toda a América Portuguesa. Atribuída a uma conjugação de fatores, incluindo o projeto
pombalino de controlar o comércio colonial, acabar com a oposição inaciana no conflito
de demarcação dos limites no sul do Brasil e combater o poderio econômico da Inglaterra,
a expulsão dos jesuítas de Portugal resultou no sequestro de todos os bens da Companhia
de Jesus pela Coroa e na reforma do ensino. Segundo Kenneth Maxwell, com a reforma
da Educação em Portugal, “Pombal visava três objetivos: colocar o ensino sob a tutela do
Estado, secularizar a instrução e uniformizar os programas”. Em 1760, a Companhia de
Jesus possuía 25 residências e 17 colégios e seminários no Brasil. Além de substituir os
professores jesuítas e seu método de ensino nos colégios da América Portuguesa, Pombal
proibiu o uso de línguas nativas pelas crianças índias, antes autorizado pelos missionários,
e impôs o uso obrigatório da fala em português no além-mar.386
Em 1761, com a criação do Erário Régio, Pombal nomeou a si próprio inspetor-geral
do orgão, uma posição que, nas palavras de Maxwell, “o colocava mais perto do Monarca
e o tornava, por inerência, primeiro-ministro”. O Erário Régio passou a concentrar todos
os impostos recebidos pela Coroa, na qualidade de único orgão responsável pelos diversos
setores da administração fiscal portuguesa. Em 1762, os planos do poderoso secretário de
D. José para a Inglaterra precisaram ser revistos, em decorrência da Guerra dos Sete Anos
entre a França e a Inglaterra, em curso na Europa desde 1754. Em agosto de 1761, França
e Espanha assinaram o Terceiro Pacto de Família, com a subida de um rei Bourbon, Carlos
III, ao trono espanhol (1759). O acordo criou condições para proibir o comércio da GrãBretanha com a Europa, forçando a entrada de Portugal no conflito. Para obrigar o Reino
lusitano a fechar os seus portos aos navios britânicos no Atlântico, a Espanha ultrapassou,
em duas frentes, a fronteira de Portugal, com o apoio da França. Sem recursos militares
para combater franceses e espanhóis, Pombal foi obrigado a pedir ajuda aos britânicos,
dos quais dependia militar e diplomaticamente. Como não interessava aos negociantes da
Grã-Bretanha que o porto de Lisboa fosse tomado por inimigos, os britânicos socorreram
Portugal, obrigando Pombal a ser mais cauteloso nas relações com a Inglaterra.387 Para
tanto, em 1765, o secretário de D. José aboliu o sistema de frotas do Rio de Janeiro e da
Bahia e desistiu de criar companhias monopolistas em ambas as capitanias, preservando
os interesses dos ingleses nos dois principais centros urbanos e comerciais do Brasil.388
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Entre 1762 e 1777, o governo de Pombal na América Portuguesa foi marcado pelos
conflitos com os espanhóis na questão dos limites meridionais do Brasil, a queda do preço
do açúcar e a redução irreversível das remessas de ouro e diamantes para o Reino. Como
bem lembrou Stuart Schwartz,
Por infelicidade, irrompeu em 1762 a luta contra a Espanha. O
conflito desenvolveu-se em uma prolongada guerra latente na
fronteira meridional do Brasil, que durou até 1777. A defesa daquela
fronteira e as campanhas no Rio da Prata consumiram recursos em
um período de receitas decrescentes. (...). Apesar de todos os
programas e esforços, o valor das exportações brasileiras em 1777
era apenas metade do que fora em 1760. A produção aurífera, tendo
atingido o auge entre 1750-1760, passou então a declinar
persistentemente. A agricultura exportadora experimentou uma série
de altos e baixos, mas a tendência dos preços e da produção foi
declinante.389
Já no período de 1770 a 1808, a principal mudança político-administrativa foi a
extinção do Estado do Maranhão pelo Alvará de 07 de julho de 1774, por meio do qual a
Capitania do Maranhão e Piauí foi desmembrada da Capitania do Pará, reunificando o
governo do ultramar nas mãos do vice-rei no Rio de Janeiro. Assim como todas as outras,
essa medida visava aumentar a centralização político-administrativa na América lusitana,
direcionando as diretrizes governamentais para um único centro político.390 Na instância
da Metrópole, saiu o Conselho da Fazenda e surgiu a Secretaria de Estado dos Negócios
da Fazenda, acima do Conselho Ultramarino e ao lado da Secretaria de Estado dos
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, confirmando o poder adquirido pelas
secretarias de Estado na segunda metade do século XVIII. Foram criadas a Direção dos
Diamentes e a Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, no lugar do
Real Erário e da Junta do Comércio. Na instância do Governo-Geral do Brasil, saiu o
Conselho da Fazenda e surgiu a Junta de Fazenda, agora sediada no Rio de Janeiro. E na
instância das Capitanias, a Fazenda, Alfândega e Contos deu lugar aos orgãos Alfândega
e Intendência da Marinha e Armazéns Gerais, ambos subordinados à Junta de Fazenda.
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Figura 25d: Instâncias administrativas-judiciais na América Portuguesa, de 1770 a 1808.

Quadro sinóptico adaptado de Graça Salgado (coord.), Fiscais e Meirinhos, extratexto.
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Sobre as sobreposições de instâncias apresentadas, que evidenciam as políticas régias
de descentralizar/centralizar poderes, reduzir/ampliar áreas jurisdicionais e manter
contato direto/indireto com autoridades na América Portuguesa, conforme os interesses
da Coroa nas diferentes configurações assumidas pelo Império lusitano do século XVI ao
XIX, Stuart Schwartz resumiu:
A administração civil do Brasil colonial caracterizou-se pela
delegação tripartite de poderes – político-militar, fiscal e judicial.
Cada ramo do governo mantinha sua organização, seus membros,
seus regulamentos e seus padrões. Apesar de todos esses atributos
emanarem de uma mesma e única fonte, a Coroa, eles eram, por
vezes, contraditórios. O governador-geral, como chefe político de
Estado, ocupava a posição mais alta e, na qualidade de presidente
do Tribunal Superior, exercia alguma autoridade em assuntos
judiciais. O bispo residente encabeçava a instituição eclesiástica e
era responsável pelo bem-estar espiritual dos moradores da colônia.
Deveres, funções e jurisdições sobrepostos em vários ramos do
governo, vistos pela Coroa como um sistema de controle recíproco,
eram constante fonte de atritos e rixas na colônia. Padrões e
objetivos conflitantes entre órgãos administrativos, e dentro deles,
resultavam em constantes consultas a Lisboa e aos desejos do rei,
tais como expressos por intermédio de seus conselhos. Esse sistema
geralmente acarretava protelações burocráticas e competição
administrativa, mas também mantinha as rédeas do governo colonial
nas mãos do rei e de seus conselheiros metropolitanos.391
Quanto ao papel desempenhado pela Coroa, enquanto “uma mesma e única fonte” da
qual emanava a administração do Brasil colonial, cabe esclarecer que a instância superior
em Lisboa também não conseguia impor, de forma unilateral e absoluta, o seu comando
sobre a colônia, desconsiderando a dinâmica social, os contextos, os interesses de
determinados grupos sociais, os conflitos e as redes informais locais. Inclusive a própria
Coroa exercia, em diversas ocasiões, o papel de contemporizadora de disputas internas,
que certamente contribuiu para a longa duração do período colonial brasileiro. Por isso,
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Russell-Wood sugeriu que,
A noção de um governo metropolitano centralizado, a formulação
de políticas impermeáveis à realidade colonial e implementadas ao
pé da letra por agentes da Coroa, de uma Coroa insensível e de
atitudes metropolitanas rígidas voltadas para o Brasil, demanda
revisão. Se por um lado, a estrutura de governo era altamente
centralizada na metrópole – com efeito, esta foi a lógica da criação
(1642) do Conselho Ultramarino-, de outro, equiparava-se a um
contexto descentralizado: convergência de jurisdições e de
autoridades acerca das múltiplas funções de governo em um único
indivíduo ou em apenas uma agência de governo, ao mesmo tempo
que múltiplas agências de governo e vários indivíduos exerciam
jurisdição e autoridade sobre uma única função de governo. Áreas
de jurisdições não enunciadas, pobremente definidas ou obscuras,
resultavam em uma difusão da autoridade em rivalidades e tensões
entre indivíduos e entre agências de governo (...) isto abria espaço
para que colonos participassem da estrutura administrativa e da
formulação ou implementação das políticas da Coroa.392
Vale lembrar que a hipótese acima difere da tese de Caio Prado Junior, segundo a qual “a
centralização administrativa que faz de Lisboa a cabeça pensante única em negócios
passados a centenas de léguas que se percorrem em lentos barcos a vela; tudo isto, (...),
não poderia resultar noutra coisa senão naquela monstruosa, emperrada e ineficiente
máquina burocrática que é a administração colonial”393 Também diverge da interpretação
de Raymundo Faoro, segundo a qual depois da instalação do Governo-Geral do Brasil,
“ao sul e ao norte, os centros de autoridade são sucursais obedientes de Lisboa: o Estado,
imposto à colônia antes que ela tivesse povo, permanece íntegro, reforçado pela espada
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ultramarina (...) A colônia prepara, para os séculos seguintes, uma pesada herança, que as
leis, os decretos e os alvarás não lograrão dissolver”.394 Por outro lado, se aproxima da
noção de “centralidade régia” sugerida por Maria de Fátima Gouvêa para fins do século
XVII e início do XVIII. A autora diz que a dominação colonial “não resultava de políticas
de caráter executivo formuladas pela Coroa”, mas competia aos oficiais régios promover
as mediações e conexões entre os diversos grupos no interior do Império. Dessa forma,
“os vários centros e periferias se relacionavam de forma dinâmica, articulando-se entre si
- inclusive com a própria coroa - conforme os graus de interesse que compartilhavam a
cada momento”.395

2.5. Pernambuco e a concorrência do Norte
Em sua obra intitulada História dos feitos recentemente praticados durante oito anos
no Brasil e noutras partes sob o governo do ilustríssimo João Maurício, Conde de
Nassau, de 1647, Gaspar Barléu lembrou que, “há muito a ciência dos geógrafos dividiu
o Brasil em capitanias do norte e do sul”. Contudo, a “divisão recente” era a que distinguia
“Brasil Espanhol e Brasil Holandês”. O Brasil Espanhol era controlado pelos portugueses
e reunia dez capitanias. Além da Bahia, restaurada aos holandeses em 1625, abarcava o
Pará, Maranhão, Ceará, Sergipe, Ilhéus, Espírito Santo, Porto Seguro, Rio de Janeiro e
São Vicente. Já o Brasil Holandês era formado pelas quatro capitanias restantes do Norte,
a saber, Pernambuco, Rio Grande, Paraíba e Itamaracá, ora comandadas por um Conselho
Político que, “não só regia a república, mas ainda os negócios da guerra e do comércio,
segundo as leis neerlandesas”.396 Antes, porém, da tomada de Olinda pelos holandeses,
em 1630, Pernambuco se transformou no maior adversário político e econômico da Bahia
no além-mar americano, enquanto o Rio de Janeiro exerceria esse papel no século XVIII.
Conforme visto anteriormente, a rivalidade política entre as duas principais capitanias
do Norte começou com o primeiro capitão-donatário de Pernambuco, Duarte Coelho, que
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se recusou a aceitar de bom grado a subordinação da sua donataria ao Governo-Geral do
Brasil, permanecendo fora da alçada de Tomé de Souza na Bahia. Segundo Pedro Puntoni,
“por motivos mais conjunturais do que políticos”, os governadores-gerais seguintes
Duarte da Costa, Mem de Sá e D. Francisco de Sousa negligenciaram, intencionalmente,
o dever de controlar Pernambuco, deixando a capitania “desenvolver-se, assim, quase que
autonomamente em relação ao Estado do Brasil”. O autor também observa que,
Na verdade, Olinda ia se fazendo (pela sua riqueza e melhor
condição) um tipo de sede extraoficial do governo geral. No início
do século XVII, a presença dos governadores gerais em
Pernambuco era a regra.397
De fato, um dos problemas enfrentados pela Coroa no início dos anos seiscentos foi
a estadia prolongada dos governadores-gerais em Pernambuco. De 1602 a 1619, os quatro
governantes do Estado do Brasil residiram oito anos em Olinda e só nove em Salvador.
Diogo Botelho (1602-1607) chegou em Pernambuco em 1 de abril de 1602 e lá ficou por
um ano e meio. Diogo de Meneses (1608-1612) desembarcou em Pernambuco em janeiro
de 1608 e, sob o pretexto de “inspecionar” aquela donataria, só seguiu para a Bahia onze
meses depois. Gaspar de Sousa (1613-1617) chegou em Olinda em 18 de dezembro de
1612, numa época em que a França estava fortalecendo a sua influência no Nordeste do
Brasil. Alegando que a “conquista” do Maranhão aos franceses demandava a sua presença
em Pernambuco, de onde poderia comandar mais de perto do que da Bahia as operações
militares na região, o governador-geral ficou três anos e meio naquela donataria, ou seja,
quase todo o tempo de seu governo fora da Bahia. D. Luis de Sousa (1617-1621) tomou
posse em Olinda em 1 de janeiro de 1617 e só seguiu para Salvador no começo de 1619.398
Não por acaso, os regimentos trazidos por Diogo de Mendonça Furtado (1621) e, depois,
por Roque da Costa Barreto (1677) determinavam, expressamente, que os governadoresgerais morassem na Cidade do Salvador, e não em Olinda ou Recife.
A permanência prolongada dos governadores-gerais do Brasil em Pernambuco foi
assim justificada pelo nono governador-geral, D. Diogo de Meneses, através de uma carta
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escrita de Recife para o soberano de Portugal, em 04 de dezembro de 1608, na qual explica
a sua demora em retornar para a Bahia:
Para fundamento disto saiba V. M.de que no Brasil não há mais que
este lugar de Pernambuco e o da Bahia e deles pende todo o governo
e máquina que cá há e mais neste que na Bahia por ter mais curso e
largueza e moradores que vivem fora em suas fazendas e negócios
e esta gente é tão má de domar e meter a caminho por respeito da
distância dos lugares e da do governador que aonde ele não está ou
se faz nada do que lhe ordena ou se lhe põem inconvenientes que
para os limiar e acabar é necessário muito tempo por este respeito
me pareceu que indo-me daqui não poderia conseguir o remediar as
faltas desta Capitania [de Pernambuco].399
Além de endossar a concorrência interna de Pernambuco, a explicação de D. Diogo de
Meneses sugere que a donataria da família Coelho concentrava mais poder econômico e
político do que a Bahia no início dos seiscentos e retrata outra dificuldade enfrentada pela
Cabeça do Brasil, desde a sua fundação: as imensas distâncias locais, que dificultavam a
administração, a fiscalização e o contato do governador-geral nas outras capitanias.
Já Ambrósio Fernandes Brandão, conhecido como Brandônio, escrivão da saída do
açúcar de Pernambuco em 1583 e autor dos Diálogos das Grandezas do Brasil, de 1618,
confirmou a prática da morada dos governadores-gerais em Pernambuco, ao notar que,
A capitania da Bahia (...) é de Sua Magestade, e como tal cabeça do
Estado do Brasil, por ser sede aonde reside o governador-geral;
porque ali lhe manda Sua Magestade ter o seu assento, pôsto que,
de poucos anos a esta parte, se há defraudado este mandato em
grande maneira; porque se contentam mais os governadores-gerais
de assistirem na capitania de Pernambuco.
Ao tentar justificar essa praxe, Brandônio sugeriu que os governadores-gerais preferiam
residir na donataria “ou seja por tirarem dela mais proveito ou por estarem mais perto do
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Reino que disso não saberei dar a causa certa”. Também afirmou “que com muita razão”,
a Capitania de Pernambuco “tem o primeiro lugar de todas, e logo a da Bahia, a quem se
dá o segundo lugar, posto que seja cabeça de toda a província do Brasil, por assistir nela
o Governador Geral, Bispo e Casa da Relação”.400
Na tentativa de coibir a permanência prolongada dos governadores-gerais em Olinda,
o rei Filipe II escreveu a D. Luis de Sousa, em 16 de setembro de 1617, ordenando que,
Logo como acabardes o tempo que eu houve por bem que vos
detivésseis em Pernambuco, vos passareis a Bahia sem por nenhum
caso o dilatar porque a bem daquela ser a vossa principal residência
há inconvenientes que só com assistirdes nela se podem remediar e
que se acrescentariam se nisto houvesse dilação.401
Diante da relutância do governador-geral em deixar Pernambuco, o monarca reiterou, em
30 de maio de 1618 que,
Por se ter acabado o tempo por que vos ordenei que estivésseis nessa
capitania e convir a meu serviço e ao bom governo desse estado que
vos vades para a Bahia de Todos os Santos, que é a residência dos
governadores dele, para melhor poderdes acudir a tudo o que estiver
a vossa conta.402
Como suas ordens não foram cumpridas, Filipe II alegou, em 6 de novembro de 1618,
que D. Luis de Sousa havia entendido a sua ordem “de passar a Bahia por ser o mesmo
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que vos tenho ultimamente ordenado que façais”, intimando-o a ficar em Salvador e “não
tornando a Pernambuco sem ter para isso ordem minha”.403 Finalmente, em 3 de abril de
1620, o soberano expediu um alvará para a Relação do Brasil na Bahia, mandando que
“inviolavelmente se cumpra” a sua ordem, visto que, “por alguns particulares respeitos”,
os governadores-gerais do Brasil assistiam (ou residiam) “o mais tempo de seus governos
na capitania de Pernambuco”. Exigia, mais uma vez, que,
Nenhum dos governadores que eu daqui por diante enviar ao dito
estado do Brasil deixe de residir, enquanto durar o seu governo, na
dita Bahia, (...) e dali se não mudará por acidente algum para
Pernambuco sem expressa ordem minha, (...), sob pena que os que
o contrário fizerem não vencerão seus ordenados nem exercitarão
jurisdição alguma.
Segundo Filipe II, as longas ausências dos governadores-gerais da Bahia causavam “dano
e dilação ao despacho dos negócios da justiça e minha fazenda”, e ainda deixavam o porto
de Salvador “desamparado e sujeito a poder ser cometido dos inimigos”.404 Isto porque,
mesmo com os governadores-gerais residindo em Pernambuco, a estrutura administrativa
-judicial e o custo da instânia de poder do Governo-Geral do Brasil continuavam na Bahia,
onde os principais representantes régios deveriam exercer as suas funções no ultramar.
Em 1607, por exemplo, de acordo com o Livro em que se contém toda a fazenda e
real patrimônio dos reinos de Portugal, Índia e ilhas adjacentes, a folha de pagamento
da Bahia (46,60% do total) equivalia a quase metade das despesas anuais do Brasil, como
mostra a Tabela 21a. Cabe notar que, em Pernambuco (29,59% do total), a despesa com
“Oficiais da Fazenda” era maior do que na Bahia por incluir o alto valor da redízima paga
ao seu capitão-donatário. As despesas do Rio de Janeiro (4,74% do total) ocupavam a
quinta posição, menos do que as despesas do Rio Grande do Norte (7,62% do total) e da
Paraíba (5,33% do total), sugerindo uma preponderância das capitanias do Norte, mas
sem descuidar da defesa das três capitanias do Sul (Rio de Janeiro, São Vicente e Santo
Amaro). A defesa do território (54,80%) consumia mais da metade das despesas do Brasil,
seguida pelos gastos com ordenados de capitães e oficiais da Fazenda, Justiça e redízimas
403
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de donatários e senhores das capitanias (26,19%) e, por fim, pelas despesas com o clero
(19,01%) . Cabe notar que, na Bahia, as despesas com o clero eram muito mais elevadas,
equivalendo a 62,53% do total das despesas eclesiásticas do Estado no ultramar, pelo fato
de esta capitania sediar o Bispado do Brasil, instalado desde 1551 na Cidade do Salvador.
Tabela 21a: Despesas das Capitanias do Estado do Brasil no ano de 1607, em réis.
CAPITANIA
OFICIAIS DA
CLEREZIA
GENTE DE
TOTAL
%
FAZENDA
GUERRA
BAHIA
3:820$600 (1)
5:032$000
10:880$000
19:732$600 46,60%
PERNAMBUCO
6:211$917 (2)
1:517$300
4:799$200
12:528$417 29,59%
RIO GRANDE DO NORTE
100$000
249$660
2:875$520
3:225$180
7,62%
PARAÍBA
144$000 (3)
351$270
1:759$800
2:255$070
5,33%
RIO DE JANEIRO
100$000
305$000
1:600$000
2:005$000
4,74%
SÃO VICENTE E
64$220 (4)
242$000
1:161$820
1:467$820
3,47%
SANTO AMARO
ITAMARACÁ
293$660
105$000
398$660
0,94%
(5)
ESPÍRITO SANTO
160$000
65$000
128$120
353$120
0,83%
SERGIPE
196$000 (6)
100$000
296$000
0,70%
ILHÉUS
40$000
40$000
0,09%
PORTO SEGURO
40$000
40$000
0,09%
TOTAL
11:090$397
8:047$230
23:204$460
42:342$087
100%
%
26,19%
19,01%
54,80%
(1)
Inclui Justiça e gastos do Estado do Brasil; (2) Inclui Justiça e Donatários; (3) Inclui Provedor e Capitão; (4)
Total adscrito à gente de guerra do Rio de Janeiro; (5) Inclui a redízima do senhor da capitania; e (6) Inclui
o Capitão. Fonte: Falcão, Livro em que se contém toda a fazenda e real patrimônio dos reinos de Portugal,
1607, pp. 27-29. Observação: Na compilação feita por Angelo Alves Carrara, aqui conferida e reproduzida,
alguns totais apresentam diferenças insignificantes, a saber, 8:047$500 réis com clerezia, 23:204$240 réis
com gente de guerra e 42:342$357 réis de despesa total do Estado do Brasil. Carrara, Receitas e despesas
da Real Fazenda no Brasil: século XVII, Juiz de Fora, Editora UFJF, 2009, pp. 146-147.

As Tabelas 21b e 21c listam, detalhadamente, as despesas da Bahia e de Pernambuco
em 1611, conforme o Livro que dá razão do estado do Brasil. Escrita, supostamente, pelo
Sargento-Mor Diogo de Campos Moreno, com ilustrações do cartógrafo português João
Teixeira Albernaz I, a obra foi encomendada pelo rei Filipe III ao governador-geral Diogo
de Meneses, durante a divisão governativa do Brasil de 1608-1612. Por isso não inclui as
capitanias do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Vicente, que formavam a Repartição
do Sul comandada por outro governador. Das oito capitanias do Norte descritas por Diogo
Moreno, Pernambuco, Itamaracá, Ilhéus e Porto Seguro eram de donatários, enquanto
Bahia, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte eram da Coroa.405 Em ambas as tabelas, é
possível verificar a diversidade de “funcionários” pagos pela Fazenda Régia, incluindo
desde governantes e militares até particulares e religiosos do clero secular e regular.
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A Tabela 21b mostra a folha de pagamento da Bahia, na qual aparecem todos os altos
funcionários do Governo-Geral. Moreno calculou “o rendimento desta Capitania” em 45
mil e 890 cruzados em 1611, ou seja, em 18 milhões e 356 mil réis. Porém, adverte que,
só os dízimos e “miunças” da Bahia valiam 50 mil cruzados ou 20 milhões de réis. Sobre
a produção de açúcar na capitania, o autor enalteceu o Recôncavo baiano, onde
Moem cinquenta engenhos de açúcar com grandíssimo rendimento,
os quais de tanto proveito a seus donos chegam a dar entre oito e
dez mil cruzados [entre 3 milhões e 200 mil réis e 4 milhões de réis]
de renda, e há dois engenhos de um morador, que lhe dão vinte mil
cruzados [8 milhões de réis] por ano, livres de todos os custos.406
De todos os tributos arrecadados pela Fazenda Real, o dízimo (10% sobre todos
produtos de consumo, exportação e importação da colônia) foi a principal fonte das rendas
do Estado do Brasil até pelo menos 1700, quando a descoberta do ouro começou a mudar
toda a estrutura fiscal local. Angelo Alves Carrara lembra que, “tradicionalmente, o
rendimento dos dízimos era aplicado no pagamento das folhas eclesiástica, militar e civil”
e esclarece que, ao longo do século XVII,
Apesar de sua cobrança representar quase exclusivamente o
rendimento da produção de açúcar, a decisão sobre quais gêneros
recairia a cobrança dependia, evidentemente, do nível de
participação deles no comércio. Desse modo, a expansão da
pecuária possibilitou a incorporação das dízimos sobre os gados, do
mesmo modo que, com o crescimento de uma agricultura de
abastecimento dos maiores núcleos urbanos, como Salvador, Recife
e Rio de Janeiro, a cobrança de “miunças”, isto é, os dízimos
miúdos, incidentes sobre galinhas, frangos, ovos, cabritos e
leitões.407
Já as despesas da Bahia foram orçadas em aproximadamente 18 milhões e 740 mil
réis, sugerindo que a sede do Governo-Geral do Brasil era deficitária. Individualmente,
os maiores ordenados eram pagos ao Governador-Geral (1 milhão e 200 mil réis) e ao
Bispo do Brasil (1 milhão e 100 mil réis), mas ambos recebiam menos do que os Padres
406
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da Companhia de Jesus. O montante destinado aos Jesuítas, pago em arrobas de açúcar,
alcançou a cifra de 1:542$600 réis, indicando não só a importância dos inacianos no alémmar, como a forte ligação entre a Coroa e a Igreja no processo de colonização do Brasil.
As maiores despesas da Bahia eram com a gente de guerra, totalizando 6 milhões 869 mil
e 600 réis (36,66%), seguidas pelas despesas com a Igreja (29,05%), o Governador e a
Relação (26,44%), a Fazenda (5,65%), os Entretenidos (1,44%) e as Tenças (0,76%).
Tabela 21b: Despesas da Capitania da Bahia no ano de 1611, em réis.
OFÍCIOS E CARGOS NA CAPITANIA DA BAHIA
IGREJA
Bispo, de seu ordenado
Vigário Geral
Deão da Sé
4 Dignidades, a 100$000 réis cada
6 Cônegos, a 80$000 réis cada
2 Meios-Cônegos, a 40$000 réis cada
6 Capelães, a 15$000 réis cada
4 Moços do Coro, a 8$000 réis cada
Mestre da capela, de seu ordenado
Sacristão, de seu ordenado
Organista, de seu ordenado
Porteiro da maça, de seu ordenado
Padre cura, de seu ordenado
Coadjutor, de seu ordenado
Sochantre, de seu ordenado
Tesoureiro, pelas ordinárias
Tesoureiro da fábrica
Padres da Companhia de Jesus, pagos em arrobas de açúcar (1)
12 Vigários do Recôncavo
12 Coadjutores
Síndico dos Padres Capuchos de São Francisco
SUB-TOTAL ECLESIÁSTICO
GOVERNADOR E RELAÇÃO
Governador, de seu ordenado
15 “Homens” (guardas) do Governador, a vinte mil réis cada
Chanceler da Relação
Juiz dos feitos de El-Rei
Ouvidor-geral
1 Desembargador dos Agravos
Outro Desembargador dos Agravos
Mais 4 Desembargadores, sendo dois a 350$000 réis cada, e aos outros
300$000 réis cada
Guarda-mor da Relação
Meirinho da Relação
Meirinho do Ouvidor-geral
Alcaide-mor da Capitania
Procurador dos índios forros
SUB-TOTAL RELAÇÃO

ORDENADOS

1:100$000
100$000
120$000
400$000
480$000
80$000
90$000
32$000
50$000
30$000
30$000
20$000
50$000
30$000
40$000
122$000
200$000
1:200$000
887$640
300$000
82$000
5:443$640

1:200$000
300$000
410$000
350$000
350$000
350$000
350$000
1:300$000
50$000
160$000
84$000
20$000
30$000
4:954$000
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FAZENDA
Provedor-mor da Fazenda
Contador-mor
Escrivão da Fazenda
Provedor da Alfândega
Tesoureiro-geral
Escrivão da Alfândega
Almoxarife
Escrivão do Tesouro
Escrivão dos feitos da Fazenda
Escrivão dos armazéns
Porteiro da Alfândega
Escrivão dos Contos
Procurador da Fazenda
Requerente da Fazenda
SUB-TOTAL FAZENDA

400$000
100$000
150$000
30$000
80$000
30$000
50$000
40$000
40$000
30$000
29$600
50$000
15$000
15$000
1:059$600

TENÇAS PARTICULARES (2)
Manuel de Melo, com o hábito (3)
Francisca Requeixa
Paula de Siqueira
Pedro da Paiva da Veiga
1 Armeiro, provisão antiga
Alferes de cavalo, de tença
SUB-TOTAL TENÇAS

20$000
15$000
20$000
50$000
18$000
20$000
143$000

ENTRETENIDOS POR SUA MAGESTADE
Capitão Afonso da França
Capitão João da Fonseca
SUB-TOTAL ENTRETENIDOS

150$000
120$000
270$000

MINISTROS DE GUERRA
Capitão-mor do mar
Sargento-mor do Estado, e seu tambor
Sargento-mor da Capitania
1 Ajudante de Sargento-mor
Capitão da guarda do governador-geral
SUB-TOTAL MINISTROS DE GUERRA

100$000
209$600
113$600
96$000
80$000
599$200

O FORTE DE SANTO ANTÔNIO
Capitão, de seu ordenado
Tenente/Cabo da esquadra
10 Mosqueteiros, a 33$600 réis cada
SUB-TOTAL FORTE DE SANTO ANTÔNIO

60$000
38$400
336$000
434$400

O FORTE DE TAPAGIPE (ou ITAPAGIPE)
Capitão, de seu ordenado
Tenente, de seu ordenado
10 Mosqueteiros, a 33$600 réis cada
SUB-TOTAL FORTE DE TAPAGIPE

80$000
38$000
336$000
454$000

COMPANHIA DE PRESÍDIO
Capitão, a 12$000 réis por mês
Pajem, a 2$400 réis por mês
Alferes, a 8$000 réis por mês

144$000
28$800
96$000
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Abandeirado
Sargento, a 5$000 réis por mês
Tambor-mor, que serve nesta Companhia
Tambor ordinário, a 2$800 réis por mês
4 Cabos de esquadra, a 38$400 réis cada
40 Arcabuzeiros, a 28$800 réis cada
20 Mosqueteiros, a 33$600 réis cada
SUB-TOTAL COMPANHIA DE PRESÍDIO

28$800
60$000
48$000
33$600
153$600
1:152$000
672$000
2:416$800

COMPANHIA DE OUTRO CAPITÃO
Capitão e pajem, de seu ordenado
Alferes e abandeirado (ou embandeirado)
Sargento da companhia
2 Tambores, a 33$600 réis cada
4 cabos de esquadra, a 38$400 réis cada
40 Arcabuzeiros, a 28$800 réis cada
20 Mosqueteiros, a 33$600 réis cada
SUB-TOTAL COMPANHIA DE OUTRO CAPITÃO

172$800
124$800
60$000
67$200
153$600
1:152$000
672$000
2:402$400 (4)

ARTILHARIA
Condestabre-mor
Condestabre(5) de Tapagipe
Condestabre de Santo Antônio
Condestabre de Santo Alberto
Condestabre da Água de Meninos
2 Bombardeiros, nas duas portas da cidade
5 Bombardeiros, na estância de São Diogo
7 Ajudantes de todos, a 19$200 réis cada
SUB-TOTAL ARTILHARIA

48$000
38$400
38$400
38$400
38$400
58$800
168$000
134$400
562$800

TOTAL DAS DESPESAS DA BAHIA
18:739$840 (6)
Moreno adverte que, “por lhes pagarem aos ditos padres em arrobas de açúcar, e não em dinheiro, lhe
deram este ano: hum conto, quinhentos quarenta e dois mil e seiscentos [1:542$600] réis, pela adição
acima, e assim será todos os anos, a respeito do que valerem as ditas arrobas, não podendo ser nunca
diminuído a sua conta”; (2) Pensões periódicas pagas a particulares pelo Estado para o seu sustento; (3) Se
refere ao hábito de uma das três ordens militares de Portugal: a de Cristo, a de Avis ou a de Santiago da
Espada; (4) Valor corrigido, uma vez que o autor somou 2:416$800 réis; (5) Condestable, condestabre ou
condestável era o antigo chefe de artilheiros; e (6) Valor corrigido, pois o autor somou 18:740$240 réis.
Fonte: Moreno (suposto autor), Livro que dá razão do estado do Brasil, pp. 41-43.
(1)

A Tabela 21c mostra a folha de pagamento de Pernambuco, em 1611. Moreno estimou
a receita da “Capitania de Pernambuco, de que é capitão, governador e senhor Duarte de
Albuquerque Coelho”, em 43 mil e 400 cruzados ou 17 milhões e 360 mil réis, cerca de
1 milhão de réis a menos do que o rendimento da Bahia. Entretanto, adverte que tal renda
incluía “só os dízimos afora os direitos das alfândegas do Reino, e afora o pau-brasil, que
tudo junto são muitos mil cruzados”. Sobre a produção de açúcar na donataria, “a mais
povoada de toda esta costa”, o autor registrou que “em seu distrito moem noventa e nove
engenhos em que habitam, e nas demais povoações, e fazendas mais de oito mil
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moradores brancos”.408 O alto rendimento da donataria da família Coelho também foi
registrado por Brandônio, em 1612. O autor calculou “ao redor de vinte mil cruzados”
(ou 8 milhões de réis) a renda colhida em cada ano em “pensões, redízima e outros
direitos” pelo seu capitão-donatário e governador, Duarte de Albuquerque Coelho; e em
cerca de cem mil cruzados (ou 40 milhões de réis) a renda anual obtida em dízimas,
alfândega e pau-brasil pela Fazenda de Sua Magestade, “isto afora os açúcares que se
navegam e entram nas alfândegas do Reino, onde pagam os dízimos devidos nelas”.409
Já as despesas de Pernambuco totalizaram 10 milhões 409 mil e 100 réis, incluindo
a redízima de 3 milhões e 200 mil réis do donatário, que equivalia a 30,74% do total. Caso
não fosse incluída a redízima, as despesas de Pernambuco cairiam para 7 milhões 209 mil
e 100 réis, sugerindo que a donataria dos Albuquerque Coelho seria muito mais lucrativa
aos cofres régios se retornasse para as mãos da Coroa. Seja como for, o total das despesas
de Pernambuco era bem menor do que os 18 milhões 739 mil e 840 réis registrados na
Bahia, com ou sem os governadores-gerais do Brasil residindo em Salvador. Além disso,
ao contrário da Bahia, Pernambuco era superavitário, incluindo ou não a redízima do seu
donatário. Assim como na Bahia, cabe notar o montante destinado à Companhia de Jesus,
no valor de 872 mil réis ou 8,38% do total, só abaixo individualmente da redízima do
donatário. Analisadas em conjunto, a maior despesa de Pernambuco era com a gente de
guerra, totalizando 3 milhões 474 mil e 800 réis (33,38%), seguida de perto pela despesa
com a redizima do donatário, casas do capitão-mor e sargento-mor (31,9%), a Igreja
(23,21%), os Oficiais da Fazenda (9,11%) e os Ordinários (2,4%).
Tabela 21c: Despesas da Capitania de Pernambuco no ano de 1611, em réis.
OFÍCIOS E CARGOS NA CAPITANIA DE PERNAMBUCO

ORDENADOS

IGREJA
Vigário da matriz
Coadjutor
5 Beneficiados, a 25$000 réis cada
Ordinárias a orçar
Vigário de São Pedro, com suas ordinárias
Vigário de São Lourenço
Vigário da Várzea
Vigário de Santo Amaro
Vigário de Santo Antônio do Cabo
Vigário de Santo Antônio de Muribeca
Vigário de São Miguel de Pojuca
Vigário de Igaraçu

80$000
80$000
125$000
90$000
73$900
73$900
73$900
73$900
73$900
73$900
73$900
73$900

408
409

Moreno (suposto autor), Livro que dá razão do estado do Brasil, pp. 59-60.
Brandão, Diálogos das grandezas do Brasil, p. 11.
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Vigário de Sirinhaem
Vigário do Recife (“Arecife”)
10 Coadjutores do Recôncavo, a 25$000 réis cada (1)
Padres da Companhia de Jesus do Colégio da dita Vila de Olinda (2)
Síndico dos Capuchos da Vila de Olinda
Síndico dos frades de Igaraçu
SUB-TOTAL IGREJA

73$900
73$900
250$000
872$000
90$000
90$000
2:416$000 (3)

OFICIAIS DA FAZENDA
Procurador da Fazenda, de seu ordenado
Almoxarife
Escrivão da Fazenda
Provedor da Fazenda
Porteiro da Alfândega
Aluguel das casas da Alfândega
SUB-TOTAL OFICIAIS DA FAZENDA

350$000
300$000
250$000
15$000
3$300
30$000
948$300

TRÁS ORDINÁRIOS
Engenheiro, de seu ordenado
Fundidor da artilharia
Afonso de Albuquerque, de sua tença com o hábito
SUB-TOTAL TRÁS ORDINÁRIOS

160$000
50$000
40$000
250$000

DONATÁRIO
Redízima do Donatário, “conforme aos orçamentos que se fazem pelos
oficiais da fazenda, e pela experiência dos pssados, afora a redizima do
rendimento da Alfândega”
Capitão-mor, “que serve pelo senhor da capitania, para o aluguel das
casas”
Sargento-mor da capitania
SUB-TOTAL DONATÁRIO

3:200$000

40$000
80$000
3:320$000

COMPANHIA DO PRESÍDIO
Capitão e pajem, de seu soldo
Alferes da dita companhia
Sargento da dita companhia
Tambor desta companhia
Abandeirado
3 Cabos de esquadra, a 38$400 réis cada
50 Arcabuzeiros, a 28$800 réis cada
13 Mosqueteiros, a 33$600 réis cada
SUB-TOTAL COMPANHIA DO PRESÍDIO

144$000
144$000
60$000
48$000
14$400
115$200
1:440$000
436$800
2:402$400 (4)

NO “ARECIFE” (RECIFE)
Capitão, de seu ordenado
Alferes
Sargento
Abandeirado
Tambor
1 Cabo de esquadra
1 Condestable
19 Mosqueteiros, a 33$600 réis cada
SUB-TOTAL RECIFE

144$000
96$000
60$000
14$000
33$600
38$400
48$000
638$400
1:072$400

TOTAL DAS DESPESAS DE PERNAMBUCO

10:409$100 (5)
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(1)

O autor adverte que “hoje não há mais que dois” coadjutores do Recôncavo; (2) “Por oitocentas arrobas
de açúcar branco na pilheria, e cem arrobas de retame, as quais contadas pela avaliação de um destes
anos passados”; (3) Valor corrigido, pois Diogo Moreno somou 2:366$000 réis; (4) Valor corrigido, pois o
autor somou 2:354$400 réis; e (5) O autor somou 9:238$700 réis, “que são cruzados 23 mil 096 - 300 réis”.
Fonte: Diogo de Campos Moreno (suposto autor), Livro que dá razão do estado do Brasil, pp. 60-62.

Por outro lado, a praxe dos governadores-gerais do Brasil de residir em Olinda nas
duas primeiras décadas do século XVII não impactava só a Bahia, repercutindo também
em Pernambuco. Segundo Evaldo Cabral de Mello, uma das consequências da presença
frequente dos governadores-gerais em Pernambuco foi a divisão da capitania em “uma
facção donatarial e outra sustentada pelo governo-geral”. O embate local entre jurisdição
do donatário e competência do Governo-Geral do Brasil se agravou durante o governo de
D. Luis de Sousa, quando o governador-geral interferiu na nomeação para cargos locais,
como o de loco-tenente da capitania, da competência donatarial, contrariando a Câmara
de Olinda e os parentes do donatário. Essa situação começou a mudar em 1620, quando
Matias de Albuquerque, irmão do quarto donatário, Duarte de Albuquerque Coelho,
assumiu o governo de Pernambuco (1620-1626). Ele não só recuperou o poder donatarial
na capitania da sua família, como obteve da Coroa, em 1624, a abolição da Relação do
Brasil na Bahia.410
Naquele mesmo ano de 1624, Matias de Albuquerque foi nomeado “Capitão Geral e
Governador do Estado do Brasil”, em virtude da prisão do governador-geral Diogo de
Mendonça Furtado pelos holandeses na Bahia. No entanto, o governador de Pernambuco
nunca deixou Olinda e o Governo-Geral na Cidade do Salvador ficou a cargo do bispo do
Brasil, Dom Marcos Teixeira; do ouvidor-geral, Antão de Mesquita de Oliveira; dos
coronéis Antônio Cardoso de Barros e Lourenço Cavalcante de Albuquerque; e de
Francisco Nunes Marinho, enviado por ele para assumir o governo da campanha contra
os holandeses na Bahia. Em 30 de novembro de 1624, o novo governador-geral D.
Francisco de Moura Rolim chegou na Bahia e tomou posse do governo. Em 28 de março
de 1625, com a chegada das armadas de Portugal e Castela, a Bahia foi restaurada e D.
Francisco Rolim substituído, em 1626, por Diogo Luiz de Oliveira (1626-1635), enquanto
Matias de Albuquerque seguiu para Madrid. Em 10 de novembro de 1629, diante da
ameaça de invasão holandesa no Nordeste do Brasil, Matias de Albuquerque tomou posse,
pela segunda vez, do governo de Pernambuco, agora como “Visitador e Fortificador das
Capitanias do Norte, e Superintendente da guerra”. Na ocasião, o governo de Pernambuco
410

Cabral de Mello, Olinda restaurada, pp. 28-29 e 37.
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foi declarado “independente quanto as armas do Governador, e Capitão General do Estado
Diogo Luiz, a qual independência se deu também ao seu sucessor D. Luiz de Rochas e
Borja”. 411
Em 1630, os holandeses tomaram Olinda e Recife, enquanto Matias de Albuquerque,
sem condições de combater o inimigo por mar, tentava assegurar o controle do interior
por terra, especialmente o das áreas produtoras de açúcar. Buscava, assim, seguir a mesma
estratégia adotada durante a ocupação batava de Salvador (1624-1625), quando o inimigo
foi encurralado na cidade para não avançar em direção ao Recôncavo, onde os engenhos
de açúcar rendiam “grossas fazendas” aos cofres régios. Mas, diferentemente de Salvador,
retomada graças à reação imediata da Coroa através do envio de armadas restauradoras,
Pernambuco não pôde contar de pronto com o apoio naval de Madrid ou Lisboa e acabou
sucumbindo. Entre 1632 e 1637, os holandeses conquistaram Itamaracá, Rio Grande e a
Paraíba, consolidando o Brasil Holandês governado por Maurício de Nassau (1637-1645),
e Recife como a sua capital política e comercial. Cabe lembrar que, durante o governo do
Nassau no Brasil, Portugal foi restaurado aos espanhóis e o duque de Bragança subiu ao
trono como D. João IV (1640). Finalmente, o período de junho de 1645 a janeiro de 1654
abarcou a guerra luso-brasileira de restauração de Pernambuco, “que terminou com a
capitulação do Recife e das demais praças fortes inimigas, liquidando definitivamente a
presença holandesa no Nordeste”.412
Entretanto, a restauração do Nordeste do Brasil aos holandeses em 1654 não resultou
na imediata reconstrução da economia açucareira e no repovoamento das capitanias
abandonadas em 1646. Dentre os fatores que contribuíram para a depressão post bellum
em Pernambuco, Cabral de Mello destaca a manutenção “da tributação escorchante
legada pela guerra”, o declínio do preço do açúcar “decorrente da entrada das colônias
açucareiras do Caribe no mercado internacional” e a escassez de investimentos provocada
pela indefinição da situação jurídica dos engenhos de açúcar confiscados aos holandeses
e “revendidos a luso-brasileiros, questão que não estará resolvida antes dos anos setenta”.
O autor conclui que, “o repovoamento das capitanias de cima se fará penosa e lentamente
no decorrer da segunda metade do século XVII”.413

411

Caldas, Notícia Geral de toda esta Capitania da Bahia, 2ª edição, pp. 158-159 e 174-175. Sobre Matias
de Albuquerque e a Bahia, ver Frei Vicente do Salvador, História do Brasil, 1500-1627, pp. 443-464.
412
Cabral de Mello, Olinda restaurada, pp. 13 e 29-34.
413
Idem, ibidem, pp. 169-173.
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Em 1690, Gregório Varela de Berredo Pereira, autor do Breve compêndio do que vai
obrando neste Governo de Pernambuco o senhor Antônio Luís Gonçalves da Câmara
Coutinho (1689-1690), constatava que o governo de Pernambuco usufruía de “tanta
jurisdição como o da Bahia, pelas larguezas que tem de terras”, e tinha sob a sua alçada
“muita quantidade de gente e famílias muito nobres”. Também afirmou que, pela costa
marítima, o governo de Pernambuco alcançava muitas léguas, do Maranhão até a barra
do Rio São Francisco. Pereira chegou, inclusive, a sugerir que o rei D. Pedro II (16831706) mandasse fazer, nos moldes da Bahia, um Governo-Geral na Capitania de
Pernambuco, “anexando a ela a Paraíba e Rio Grande que são dois covis de malefícios”.
Dessa forma, segundo o autor, “logo teria Sua Magestade vassalos domésticos e
cresceriam as suas rendas e andaria tudo bem governado”. Verificou, ainda, que Olinda
não tinha a mesma importância de antes, depois do “açoite do inimigo Holandês”, e
descreveu Recife como o sítio da “corte de Pernambuco”, onde residia “muita gente, com
muitas riquezas, por ser a parte onde tudo acode e vêm as frotas de Portugal a buscar os
açúcares e mais drogas da terra, donde estão as alfândegas e armazéns d’El Rei”.414
Antes da guerra, a Vila de Olinda foi descrita por Brandônio (1618) como a morada
de “inumeráveis mercadores com suas lojas abertas, colmadas de mercadorias de muito
preço, de toda a sorte, em tanta quantidade que semelha uma Lisboa pequena”.415 Longe
de recuperar a sua capitalidade política e comercial no pós-guerra, Olinda continuou
perdendo espaço para Recife e não recobrou o seu antigo esplendor. Segundo José Inaldo
Chaves Júnior, com “o fim do jugo batavo”, a cabeça da Capitania de Pernambuco
“tornara-se uma capital de direito, mas não de fato”. Enquanto Olinda representava o
poder donatarial, Recife cresceu alinhado ao poder régio na região, sendo elevado à vila
em 1709, independente de Olinda. O autor sustenta que a capitalidade comercial de Recife
“foi estendida para o interior e para as capitanias vizinhas por meio de redes mercantis e
seus agentes com pretensões políticas ambiciosas”, que culminaram, em 1710-1711, na
guerra civil entre membros da nobreza da terra de Olinda, conhecidos como “mazombos”,
e comerciantes procedentes do Reino estabelecidos em Recife, chamados “mascates”.416

414

Gregório Varela de Berredo Pereira, Breve compêndio do que vai obrando neste Governo de
Pernambuco o senhor Antônio Luís Gonçalvez da Câmara Coutinho, Recife, 1690, em José Antônio
Gonçalves de Mello, “Pernambuco ao tempo do governo de Câmara Coutinho (1689-1690)”, Revista do
Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, Volume LI, Recife, CEPE, 1979, pp. 280-282.
415
Brandão, Diálogos das grandezas do Brasil, p. 11.
416
José Inaldo Chaves Júnior, As Capitanias de Pernambuco e a construção das territórios e das jurisdições
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Outra mudança relevante no período pós-guerra holandesa no Nordeste do Brasil foi
a extinção unilateral da donataria de Pernambuco pela Coroa portuguesa e a incorporação
do seu território ao patrimônio régio, sob a alegação de que a reconquista da capitania se
deu às custas da Coroa e, por isso, o donatário não tinha mais direitos sobre ela. Também
pesou contra a família a recusa do donatário Duarte de Albuquerque Coelho em apoiar a
luta do duque de Bragança pela restauração de Portugal, permanecendo fiel ao rei Filipe
IV na corte de Madrid. O processo judicial movido pelos herdeiros de Pernambuco contra
a Coroa só terminou em 1716, mediante um acordo firmado entre as partes.417 Cabe,
porém, lembrar que, em 1714, Pernambuco passou a ser uma “capitania-geral” e os seus
governadores passaram a ostentar o título de “capitães-generais”, ampliando seus poderes
militares no local e diminuindo a jurisdição do Governo-Geral do Brasil sobre a capitania.
Seja como residência preferencial dos governadores-gerais, ou como maior produtora
de açúcar e principal destino dos mercadores de Portugal no Brasil, entre 1580 e 1630,
Pernambuco manteve uma centralidade política e econômica concorrente com a da Bahia
até as invasões holandesas na donataria. Mas, como sugeriu Stuart Schwartz,
Em certa medida, a prosperidade da Bahia foi conseguida às custas
da desventura de Pernambuco. A guerra [contra os holandeses]
prejudicara seriamente a capacidade produtiva desta última
capitania. O potencial produtivo de Pernambuco era estimado em
15 a 20 mil caixas de açúcar por ano, mas mesmo em um período
de relativa paz (1640-5) a capitania mal produziu 7 mil caixas.
Ademais, durante a luta da década de 1630, muitos senhores de
engenho haviam deixado Pernambuco rumo à Bahia, levando
consigo escravos e capital. Talvez 7 a 8 mil brancos e mestiços e 4
mil ou mais escravos negros tenham deixado Pernambuco em
direção à Bahia ou ao Rio de Janeiro.
Por fim, conclui: “durante a ocupação holandesa, a Bahia superou Pernambuco, tornandose a principal produtora do Brasil, posição essa que manteria nos 150 anos seguintes”.418

na América portuguesa (século XVIII). Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 2017, pp. 54, 5657 e 60. Tese de Doutorado. Sobre a Guerra dos Mascates, ver Evaldo Cabral de Mello, A fronda dos
mazombos: nobres contra mascates, Pernambuco, 1666-1715, São Paulo, Editora 34, 2012.
417
Idem, ibidem, pp. 56 e 60.
418
Stuart Schwartz, Segredos internos, pp. 157-158.
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Capítulo 3 – SALVADOR E A PERDA DO POSTO DE CAPITAL

Aqui [no Rio de Janeiro] correm e correrão ao diante os mais importantes
negócios, tanto da Coroa, como dos Vassalos; e assim se deve contar como
antemural destas Províncias, de onde se podem socorrer, e animar as outras.
Gomes Freire de Andrade, 1762.419
Ora, quem pensa na Bahia dos séculos XVIII e XIX pensa imediatamente
na Bahia capital do açúcar, na opulenta cidade dos senhores de engenho
e de seus escravos, na cidade dos ricos negociantes.
Kátia M. de Queirós Mattoso, 1992.420

Os caminhos da Bahia e do Rio de Janeiro começaram a se cruzar durante o governo
de Tomé de Souza (1549-1553), antes mesmo de São Sebastião do Rio de Janeiro existir.
O primeiro governador-geral do Brasil foi o primeiro a sugerir, em 01 de junho de 1553,
que D. João III mandasse fazer uma povoação no Rio de Janeiro, “nesta costa da capitania
de Martim Afonso 50 léguas de São Vicente e 50 do Espírito Santo”, onde os franceses
haviam tirado “50 pipas” (ou 39.925 litros) de pimenta em um ano, “e tirarão quanta
quiserem pagar”.421 Em 18 de julho de 1551, Tomé de Souza já havia alertado o monarca
que o Rio de Janeiro “é agora a maior escala de corsários”, comunicando ainda o
insucesso de Pero de Góis, capitão-mor da costa do Brasil, em um combate contra uma
nau de franceses “apercebida de gente e artilharia” no local.422
Mais do que precipitar o surgimento da Cidade do Salvador para sediar o GovernoGeral na Bahia, os corsários da França talvez tenham exercido uma influência ainda maior
no processo que culminou na fundação da segunda cidade do Brasil, na Capitania do Rio
de Janeiro (1565). Cientes da capacidade superior de defesa das capitanias do Norte, os
franceses se voltaram para as capitanias do Sul, especialmente para a região de Cabo Frio,
onde a defesa portuguesa era precária e o pau-brasil abundante. Em 1551, os navios da

419

AHU, CU, Rio de Janeiro – Avulsos, caixa 64, doc. 6088.
Katia M. de Queirós Mattoso, Bahia, Século XIX, Uma Província do Império, p. 52.
421
“Carta do governador Tomé de Sousa ao rei D. João III com notícia das vilas e povoações que visitara
na costa do Brasil. Cidade do Salvador, 1º de junho de 1553”. ANTT, Gavetas, 18, maço 8, doc. 8. Transcrita
em Joaquim Veríssimo Serrão, O Rio de janeiro no Século XVI, p. 197. Uma pipa era igual a 25 almudes em
Lisboa, e um almude equivalia a 12 canadas ou 31,94 litros. Logo, 50 pipas equivalia a 1.250 almudes ou
39.925 litros. Para pesos e medidas usados no Brasil colonial, ver, Frédéric Mauro, Portugal, o Brasil e o
Atlântico: 1570-1670, Tomo I, pp. 31-34.
422
“Carta do governador Tomé de Sousa ao rei D. João III com notícias várias e referência aos corsários
franceses no Rio de Janeiro. Cidade do Salvador, 18 de julho de 1551”. ANTT, Corpo Cronológico, Parte I,
maço 86, doc. 96. Transcrita parcialmente em Serrão, op. cit., pp. 194-195.
420

238

França apresaram vários navios portugueses no litoral brasileiro mas, segundo Joaquim
Veríssimo Serrão, “a política régia continuava a orientar-se na defesa das capitanias do
Norte, sem ter em conta os avisos do governador Tomé de Souza para se prestar atenção
às terras do Sul”.423
A presença francesa nas capitanias do Sul também foi registrada por Hans Staden,
em duas viagens ao Novo Mundo no período incial do Governo-Geral, entre 1548 e 1555.
Na primeira viagem, o artilheiro alemão partiu de Lisboa e desembarcou em Pernambuco
(28 de janeiro de 1549), onde enfrentou os índios caetés que sitiavam a Vila de Igaraçu,
a pedido do donatário Duarte Coelho. Em seguida, perdeu a batalha contra um navio
francês que carregava pau-brasil no porto da Paraíba.424 Na segunda viagem, partiu de
Sevilha e desembarcou nas capitanias do Sul (novembro de 1550), onde presenciou os
conflitos travados entre os Tupiniquins aliados dos portugueses, e os Tupinambás aliados
dos franceses na região. Na condição de prisioneiro dos Tupinambás durante nove meses
e meio, sob a ameaça de ser morto e devorado como “português” pelos índios, Staden
atestou que os Tupinambás daquela parte do Brasil,
Sabiam muito bem que os franceses eram tão inimigos dos
portugueses quanto eles próprios, pois os franceses vinham todo ano
de navio e traziam-lhes facas, machados, espelhos, pentes e
tesouras. Em troca, davam-lhes pau-brasil, algodão e outras
mercadorias, como penas e pimenta. Por isso eram bons amigos.425
Resgatado e salvo, finalmente, pelo navio francês Catherine de Vatteville no porto do Rio
de Janeiro, o alemão ainda presenciou mais uma batalha entre franceses e portugueses na
baía local, antes de seguir viagem para a França (31 de outubro de 1554), desembarcando
na Normandia em 20 de fevereiro de 1555.426
Durante o governo de Duarte da Costa (1553-1557), os franceses continuaram a atacar
embarcações portuguesas na costa do Brasil, avançando cada vez por terra adentro para
retirar toros de pau-brasil na baía da Guanabara. Criticado constantemente pelo nepotismo
em favor de seu filho, D. Álvaro da Costa, pelos conflitos com o bispo D. Pedro Fernandes
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Sardinha na Bahia e pela sua incapacidade de cumprir as atribuições do cargo, Duarte da
Costa não conseguiria evitar a instalação dos franceses no Rio de Janeiro. Não por acaso,
o próprio governador-geral solicitou ao rei D. João III, em 20 de maio de 1555, para “lhe
encurtar o tempo de governo”.427
Em 20 de abril de 1555, o capitão-mor da costa, Francisco Portocarrero, escrevia a
D. João III de Salvador, alertando novamente o rei lusitano sobre a existência de “muitos
franceses pela costa e roubando barcos e navios”, e criticando a passividade de Duarte da
Costa, que “tão pouco teve de ver com isso”. Também informou que os corsários estavam
carregando pau-brasil no “arrecife de Dom Rodrigo” e no “porto dos franceses” na Bahia,
assim como em Tatuapara (atual Praia do Forte). Sobre as incursões francesas no Rio de
Janeiro, Portocarrero relatou que apenas uma nau de corsários “levou sessenta moios [ou
130.572 litros] de pimenta afora a carga do pau e no mesmo tempo estava outra no Cabo
Frio”, enquanto “no Rio de Janeiro línguas e feitores” faziam “carga para outra nau” da
França. Ao final, o capitão-mor da costa do Brasil advertiu o “quão perdida está esta terra
e quão atrasada de quão amparada e guardada estava em tempo de Tomé de Sousa”.428
De fato, a fixação de um núcleo francês na baía da Guanabara não tardaria a acontecer.
Em novembro de 1555, Nicolas Durand de Villegagnon chegava no Rio de Janeiro, com
dois navios armados e cerca de 400 pessoas, entre calvinistas, presos “de direito comum”,
teólogos, militares, mercadores e marinheiros. Além dos navios, o rei da França, Henrique
II, concedeu a Villegagnon dez mil francos e material de guerra para a instalação de uma
“França Antártica” na América Portuguesa. Com o apoio dos Tupinambás, os franceses
ocuparam uma ilha na baía de Guanabara, hoje conhecida como Ilha de Villegagnon, onde
construíram uma fortaleza.429
Ao assumir o Governo-Geral (1557-1572), Mem de Sá propôs à Regente D. Catarina,
em 01 de junho de 1558, fortificar e fundar uma cidade na Capitania do Espírito Santo,
“que em pouco tempo a hei de fazer tal como esta do Salvador”, justificando que “assim
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segurarse-a a terra de todo do gentio, e dos franceses”.430 Contudo, a crescente ameaça
francesa nas capitanias do Sul logo impôs a ida do terceiro governador-geral para socorrer
a baía da Guanabara e assegurar a posse do Rio de Janeiro para a Coroa de Portugal.
Em 30 de novembro de 1559, uma armada do Reino chegou na Bahia, sob o comando
de Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha, para “ir livrar o Rio de Janeiro do poder dos
Franceses, todos Luteranos”, nas palavras do Padre Manuel da Nóbrega, que acompanhou
o governador-geral na viagem ao local, onde chegaram em 21 de fevereiro de 1560.431
Em 17 de junho de 1560, Mem de Sá escreveu à Regente D. Catarina comunicando a
conquista da Ilha de Villegagnon e sugerindo que a soberana mandasse “povoar este Rio
de Janeiro para segurança de todo o Brasil”, antes que os franceses retomassem o local.432
A reação da França foi imediata. O rei Carlos IX emitiu novas cartas de corso e exigiu
de Lisboa a restituição da fortaleza francesa no Rio de Janeiro, batizada de Forte Coligny,
em homenagem ao chefe dos calvinistas huguenotes da Corte de Henrique II, cujo apoio
político e financeiro viabilizou a vinda de Villegagnon para a América Portuguesa. Mais
uma vez, a diplomacia dos dois reinos falhou. Convencida da necessidade inadiável de
barrar as incursões francesas e a hostilidade dos Tamoios nas capitanias de São Vicente
e do Espírito Santo, a Coroa decidiu criar um núcleo português na baía da Guanabara. Em
06 de fevereiro de 1564, Estácio de Sá desembarcou no Rio de Janeiro, mas a primeira
tentativa de construir uma povoação na terra dos Tamoios fracassou. Somente em 28 de
fevereiro de 1565, o sobrinho de Mem de Sá conseguiu entrar na baía local, onde
encontrou reforço de três navios com mantimentos vindos das capitanias do Norte.433
Segundo relato de José de Anchieta, que testemunhou a fundação da “cidade de São
Sebastião”, os colonizadores portugueses “começaram a roçar em terra com grande fervor
e cortar madeira para cerca, sem querer saber dos Tamoios nem dos franceses”, em 01 de
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março de 1565.434 Estácio de Sá concedeu 45 sesmarias no local até novembro de 1566,
com o intuito de transformar o arraial em povoação e fixar moradores na nova cidade. Por
outro lado, os franceses haviam recebido reforços militares para construir fortalezas na
costa de Cabo Frio e mantinham os Tamoios em constante guerra contra os habitantes de
São Sebastião. A escassez de mantimentos e de auxílios enviados da Bahia contribuíram
para o agravamento da situação no Sul, forçando a ida de Mem de Sá para socorrer o Rio
de Janeiro. No dia 18 de janeiro de 1567, as tropas do governador-geral deram início aos
combates contra os inimigos da Coroa lusitana na baía da Guanabara, resultando na morte
de Estácio de Sá, submissão dos índios e na expulsão dos franceses, que continuaram o
comércio com a vizinha Cabo Frio. Antes de retornar para a Bahia, Mem de Sá mudou a
cidade para um sítio mais protegido no Morro do Castelo, onde mandou preparar uma
área de 20 palmas de largura para erguer a nova São Sebastião. No fim de 1567, o núcleo
matriz da segunda cidade do Brasil estava cercado por muros de taipa, que abrigavam
casas modestas e “150 e tantos moradores e os mais deles tinham já suas mulheres”,
conforme o Padre Baltasar Fernandes, da Vila de São Vicente.435 Enquanto São Sebastião
apenas iniciava o seu processo definitivo de expansão urbana, Salvador desempenhava,
há dezoito anos, a sua missão regimental como sede do Governo-Geral, a despeito de suas
limitações, a exemplo dos socorros militares dados por Mem de Sá ao Rio de Janeiro.

3.1. Salvador e São Sebastião: uma evolução urbana
Em 1549, a primeira cidade-capital da América Portuguesa iniciou o seu processo de
ocupação de espaços e abertura de caminhos, que transformaria a “fortaleza e povoação
grande e forte” de Tomé de Souza em um núcleo urbano merecedor do título de “Cabeça
do Brasil”. Adriano Bittencourt Andrade define o “urbano” no período colonial como “a
unidade nodal da rede onde se estabeleciam formalmente os agentes de controle do vasto
território (termo e/ou sertões)”.436 Já Renata Malcher Araújo afirma que,
Os núcleos urbanos ocupam na lógica da expansão portuguesa um
lugar incontestavelmente proeminente. Foi, quase sempre, a partir
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deles que se projetaram e/ou fixaram os sucessivos avanços
alcançados, quer a nível da expansão comercial da rede, quer a nível
da expansão territorial propriamente dita.437
Logo depois da criação do Governo-Geral, o responsável pelos “negócios do Brasil”
na Corte, Fernando Álvares de Andrade, já escrevia a D. João III tratando dos preparativos
da viagem para a Bahia e informando que o próprio Tomé de Souza daria “conta a Vossa
Alteza dos termos em que fica a armada do Brasil e o tempo com que poderá partir e o
que nela é passado” (27 de dezembro de 1548).438 Em 01 de fevereiro de 1549, a armada
da Bahia zarpou de Lisboa com seis navios: a nau Salvador (nome da cidade), a nau Ajuda
(nome da primeira igreja na parte alta da cidade), a nau Conceição (nome da primeira
igreja na parte baixa da cidade), a caravela Rainha, a caravela Leoa e o bergantim São
Roque. Trazia aproximadamente 500 pessoas, a capacidade máxima das embarcações já
carregadas de materiais, armas e mantimentos, incluindo funcionários do Governo-Geral
do Brasil e da Cidade do Salvador, marujos, soldados, oficiais artífices, trabalhadores da
construção civil e naval, degredados e os primeiros jesuítas do Brasil.439
Para evitar um novo conflito com os índios Tupinambás na Bahia, D. João III enviou
previamente pelo capitão Gramatão Teles a seguinte carta para Caramuru:440
Por El-Rei - A Diogo Álvares, cavaleiro de sua casa, na Bahia de
Todos os Santos.
Diogo Álvares. Eu El-rei vos envio muito saudar. Eu ora mando
Tomé de Souza, fidalgo de minha casa, a essa Bahia de Todos os
Santos, por capitão governador dela, para na dita capitania, e mais
outras desse Estado do Brasil, prover de justiça dela e do mais que
ao meu serviço cumprir; e mando que na dita Bahia faça uma
povoação e assento grande e outras cousas do meu serviço: e porque
sou informado, pela muita prática e experiência que tendes dessas
terras e da gente e costumes delas, o sabereis bem ajudar e conciliar,
vos mando que tanto o dito Tomé de Souza lá chegar, vos vades para
437
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ele, e o ajudeis no que lhe deveis cumprir e vos ele encarregar;
porque fareis nisso muito serviço. E porque o cumprimento e tempo
de sua chegada, ache abastada de mantimentos da terra, para
provimento da gente que com ele vai, escrevo sobre isso a Paulo
Dias, vosso genro, procure se haverem, e os va buscar pelos portos
dessa capitania de Jorge de Figueiredo, sendo necessario vossa
companhia e ajuda, encomendo-vos que o ajudeis, no que virdes que
cumpre, como creio que o fareis. Bartolomeu Fernandes a fez em
Lisboa a 19 de novembro de 1548 – Rei.441
Após 56 dias de viagem, Tomé de Souza entrou na barra da baía de Todos os Santos
(29 de março de 1549). Em abril de 1549 já havia escolhido, provavelmente com a ajuda
de Caramuru, um lugar alto, mais para dentro da baía e cercado por defesas naturais para
iniciar as obras de Salvador. A Figura 26a mostra a estrutura física do sítio escolhido e o
traçado do núcleo urbano original da primeira capital do Brasil, evidenciando a habilidade
portuguesa de adaptação aos recursos geográficos disponíveis, assim como à topografia
local, contariando a suposta falta de planejamento urbano das cidades coloniais lusitanas.
Do lado oeste, o paredão natural com altura média de 60 metros que, se bem
defendido, era quase inacessível, terminando em uma estreita faixa de praia ao nível da
baía, denominada Cidade Baixa ou Ribeira ou Povoação da Praia. No topo da colina, um
terreno irregular de aproximadamente um quilômetro de comprimento no sentido nortesul, por 350 metros de largura, onde foi erguido o núcleo matriz da Cidade Alta. Do lado
leste, o Vale do Ribeiro formando charcos e lamaçais, depois Rio das Tripas, Rua da Vala,
Baixa dos Sapateiros e, hoje, Avenida J. J. Seabra. Ao sul, uma depressão depois chamada
Barroquinha, onde seria colocada a Porta de Santa Luzia ou de São Bento. Na direção
norte e mais adiante, outra depressão posteriormente chamada Taboão, onde seria
colocada a Porta de Santa Catarina ou do Carmo. As duas portas integravam o sistema de
defesa da capital, juntamente com os baluartes implantados ao longo da paliçada da parte
alta, e também da praia da cidade.442
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Figura 26a: Topografia do sítio escolhido e o traçado do núcleo urbano original de Salvador, em 1549.
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Reproduzida, com adaptações, de Manuel Teixeira, A forma da cidade de origem portuguesa, p. 144.

Sobre o sítio escolhido para a construção de Salvador, Manuel Teixeira destaca duas
características comuns das cidades marítimas portuguesas da época: a proximidade com
uma baía abrigada, “oferecendo ótimas condições de porto natural”; e a divisão da cidade
em uma parte alta e outra parte baixa, junto do mar. A Cidade Alta abrigou os edifícios
institucionais encarregados das funções político-administrativas da capital do Brasil e as
principais edificações religiosas e habitacionais. A Cidade Baixa se desenvolveu primeiro
e abrigou as funções portuárias-comerciais de Salvador, assim como as moradias de baixo
padrão. Como a defesa era fundamental, os muros da cidade foram construídos primeiro,
assumindo uma forma trapezoidal seguindo a topografia do terreno. Dentro do perímetro
murado, foram construídos dois conjuntos de quarteirões: um retangular mais alongado
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(em roxo), lembrando as cidades medievais planejadas; e outro de forma mais quadrada
(em azul), com um largo entre eles onde foi edificada a primitiva Igreja de Nossa Senhora
da Ajuda (em vermelho). Entre os dois conjuntos de quarteirões e os limites da “fortaleza
e povoação grande e forte”, foram implantadas duas praças (em amarelo): uma ao sul,
junto da Porta de Santa Luzia; e outra praça junto do primitivo limite norte da cidade, na
qual foram erguidas a Casa dos Governadores, a Casa de Câmara e Cadeia de Salvador e,
posteriormente, a Casa da Relação e a Casa da Moeda. O autor acrescenta que a topografia
difícil dessa praça (hoje Praça Municipal ou Tomé de Souza), “com um profundo desnível
em sua parte posterior, levou a que a Casa da Câmara não se implantasse em um dos lados
da praça, mas dentro de seus limites, o que veio a reduzir sua dimensão”.443
A Figura 26b detalha o núcleo matriz de Salvador e os caminhos existentes no local,
em 1551. A cidade começou a ser construída no trecho compreendido entre a atual Praça
Castro Alves e a Misericórdia, na parte alta, e entre a atual Praça Cairú e a Preguiça, na
parte baixa. Na Praia ou Cidade Baixa, ficavam os Armazéns, a Igreja de Nossa Senhora
da Conceição (padroeira do primeiro governador-geral do Brasil) e dois baluartes: um na
Ribeira de Góis (hoje Segundo Distrito Naval, defronte da Basílica de Nossa Senhora da
Conceição da Praia); e outro na Ribeira dos Pescadores, no extremo sul da Povoação da
Praia, chamado Baluarte de Santa Cruz. Na Cidade Alta, o Palácio dos Governadores e a
Câmara Municipal no centro político-administrativo da capital (atual Praça Municipal ou
Praça Tomé de Souza), em cujo meio foi erguido, a princípio, o pelourinho. A ligação
entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta era feita por dois caminhos: a Ladeira da Conceição,
que começava na praça do Palácio; e a Ladeira da Preguiça, também chamada “Caminho
do Carro” por possibilitar a subida de carros de boi, que começava na Porta de Santa
Luzia (hoje Praça Castro Alves). A rua mais importante da cidade era a Rua Direita do
Palácio, Direita dos Mercadores, hoje Rua Chile. Da Porta Sul começava um caminho até
a Vila Velha, que ficava a cerca de uma légua (3.000 braças ou 6.600 metros) de Salvador,
mas o principal acesso ao atual bairro da Barra era por mar, via baía de Todos os Santos.444
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Figura 26b: Planta da Cidade do Salvador, em 1551.
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Desenho do Centro de Estudos da Arquitetura na Bahia/CEAB da Faculdade de Arquitetura da UFBA,
reproduzido, com adaptações, de Evolução física de Salvador: 1549 a 1800, p. 14.

Considerado precário pelo Mestre de Obras da Fortaleza e Cidade do Salvador, Luís
Dias, o muro de taipa foi danificado por uma tormenta em 1550 e reforçado com cal no
ano seguinte, após a descoberta de pedra e cal por Pero de Carvalhais e Francisco Gomes
na Ilha de Itaparica. Esses materiais foram logo empregados na construção e melhoria dos
principais prédios públicos da Cabeça do Brasil. No dia 15 de agosto de 1551, Luís Dias
informava ao seu superior hierárquico no Reino ter concluído, na Cidade Alta, “cadeia
muito boa e bem acabada, com casa da audiência e câmara em cima”. Na Cidade Baixa,
comunicava ter construído “na ribeira de Góis casa da fazenda e alfândegas e armazens e
ferrarias”, já feitas “de pedra e barro rebocadas de cal e Telhados com telha, que servem
já, de maneira que pelo presente me parece que isto é acabado até o tempo mostrar de si
mais coisas”. Quanto às “casas que são feitas” na cidade, o Mestre de Obras de Salvador
registrou, em 13 de julho de 1551, a existência de oito casas habitadas, seis moradias
menores e dez de taiparia, sugerindo que grande parte da população ainda residia em
moradas improvisadas, frágeis e provisórias.445
Construída pelos trabalhadores trazidos de Lisboa, sob a responsabilidade técnica de
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Américo Simas Filho, A propósito de Luís Dias, mestre das obras da cidade do Salvador e decano dos
arquitetos do Brasil, Salvador, FGM, 1998, pp. 16, 18 e 25-26.
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Luís Dias, a primeira cidade da América Portuguesa logo recebeu reforços do Reino. Em
1550, D. João III mandou uma armada “com gente e mantimentos, em socorro desta nova
cidade”. Os navios da armada real trouxeram mais de 300 mil cruzados (120 milhões de
réis) em artilharia, munições de guerra, soldos, mantimentos e ordenados dos oficiais,
assim como o primeiro bispo do Brasil, D. Pedro Fernandes Sardinha. Em 1551, chegou
outra armada com moradores casados, degredados e algumas órfãs enviadas pela Rainha
D. Catarina aos cuidados de Tomé de Souza,
Para que as casasse com pessoas principais daquele tempo; a quem
mandava dar em dote de casamento os ofícios do governo da
fazenda e justiça, com o que a cidade se foi enobrecendo, e com os
escravos de Guiné, vacas e éguas que S. Alteza mandou a esta nova
cidade, para que se repartissem pelos moradores dela e que
pagassem o custo por seus soldos e ordenados, e o que mais lhe
mandava pagar em mercadorias pelo preço que custavam em
Lisboa, por a esse tempo não irem a essas partes mercadores, nem
havia para que, por na terra não haver ainda em que pudessem fazer
seus empregos.446
A narrativa acima, escrita por Gabriel Soares de Sousa, aponta a dificuldade da Coroa
portuguesa para pagar os vencimentos prometidos aos construtores de Salvador. Na carta
enviada da Bahia ao Mestre das Obras do Reino, Miguel de Arruda, em 13 de julho de
1551, Luís Dias se dizia frustrado com o descumprimento das promessas feitas por D.
João III no Alvará de sua nomeação (14 de janeiro de 1549). Dizia ainda não ter recebido
“um só ceitil” do seu ordenado e reclamava não haver como lhe pagar, pois,
O que vem do Reino é ferro velho como o que se vende na feira em
Lisboa e com isto se paga à pobre gente que cá trabalha, que os
Rendimentos do brasil com que cá nos mandavam pagar é tudo
burlaria, porque não há aqui com que se pague meio ordenado dum
destes senhores.447
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Gabriel Soares de Sousa, Tratado descritivo do Brasil em 1587, p. 92.
“Traslado da Provisão do Mestre das Obras desta cidade do Salvaador”, Livro 1º do Registro de
Provimentos Seculares e Eclesiásticos da Cidade da Bahia e Terras do Brasil, publicado em Documentos
Históricos, Volume XXXV, pp. 21-22; e Américo Simas Filho, A propósito de Luís Dias, p. 15. Nesta Provisão,
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De acordo com o Registro de Provisões Reais de 1549 a 1550, o pagamento de soldos
e serviços prestados nas obras de Salvador era geralmente feito por “resgate”, ou seja, em
mercadorias e mantimentos. Poderia ainda ser feito em mercadoria e dinheiro, e raramente
só em “dinheiro de contado”. Teoricamente, todos deveriam receber o “mantimento” de
400 réis mensais, fora o ordenado acordado. Os produtos destinados ao resgate incluíam
machados, foices, enxadas, podões, machadinhas, cunhas, facas, pregos, manchis, anzóis,
canivetes, tesouras, furadores, pentes, espelhos, panos, sapatos, cordões e fios. Por sua
vez, esses objetos poderiam ser trocados com os índios por alimentos e materiais locais,
como cipós, varas, estacas de madeira, folhas de palmas e “farinha da terra” ou “farinha
de pau” (de mandioca), chamada assim para diferir da farinha vinda do Reino.448
A dificuldade de honrar os pagamentos acordados decorria da escassez de dinheiro e
mantimentos, das despesas imprevistas e da quantidade excessiva de altos funcionários,
escrivães, soldados, marinheiros, oficiais artífices e trabalhadores na nascente Salvador,
incluindo “criados” de fidalgos, mais de “uma dúzia de homens de cor”, alguns espanhóis
e sessenta e dois degredados (ver Tabela 22). O excesso de servidores e burocracia ainda
estimulava a corrupção e os desmandos em todos os setores da administração lusa do
Brasil. Já em 1551, Tomé de Souza sugeriu a D. João III a extinção do cargo de Capitãomor da Costa e considerou desnecessário nomear um Provedor-mor da Fazenda pelos
próximos três anos, uma vez que o Ouvidor-Geral poderia acumular os dois cargos, com
o auxílio de dois escrivães.449
Cabe lembrar que a Fazenda Régia auxiliava, por vezes, dentre outros segmentos da
sociedade colonial, o clero regular. Além do direito de receber o “mantimento” no valor
de 400 réis mensais por pessoa, igual para todos, os jesuítas logo passaram a receber ajuda
extra da Coroa de Portugal. Em 01 de janeiro de 1551, D. João III mandou Tomé de Souza
prover os Padres da Companhia de Jesus “do que lhes for necessário, assim para seu
mantimento, como para seu vestido”, e ordenou o pagamento anual de 56 mil réis a ser
dividido igualmente entre os dez padres inacianos no Brasil.450

o rei D. João III mandou adiantar 36$000 a Luís Dias “para seu percebimento”, que “lhe serão descontados,
do primeiro ordenado, que houver de vencer”.
448
Registro de Provisões Reais de 1549 a 1550, publicada em Documentos Históricos, Volume XI, Rio de
Janeiro, BNRJ, 1929, pp. 271-494; e Documentos Históricos, Volume XXXVII, Rio de Janeiro, BNRJ, 1937,
pp. XXI-XXIII.
449
Edison Carneiro, A Cidade do Salvador, 1549, pp. 43-44.
450
Livro 1º do Registro de Provimentos Seculares e Eclesiásticos da Cidade da Bahia e Terras do Brasil,
publicado em Documentos Históricos, Volume XXXV, Rio de Janeiro, BNRJ, 1937, pp. 96-97.

249

Somando os reforços humanos vindos do Reino nas expedições de 1550-1551, assim
como os nascimentos resultantes das uniões dos colonos com as índias, a população de
Salvador, de cerca de mil habitantes, era algo excepcional para uma cidade incipiente no
continente americano.451 Na ocasião, a Bahia começou a receber uma quantidade cada
vez maior de escravos africanos. O tráfico foi oficializado através de um alvará expedido
no dia 29 de março de 1549, no qual D. João III autorizava os senhores de engenho do
Brasil a resgatarem escravos da Costa da Guiné e da Ilha de São Tomé, até 120 “peças”
por engenho.452 Denominados genericamente de “negros da Guiné”, os escravos trazidos
da Guiné, Congo e Angola começaram a desembarcar de forma sistemática para trabalhar
na Bahia em 1551.453 O próprio Manuel da Nóbrega, contrário à escravização dos índios,
solicitou ao rei “alguns escravos de Guiné” para fazer “roças de mantimentos e algodões”,
afim de ajudar no sustento dos meninos do Colégio da Bahia (14 de setembro de 1551).454
Tabela 22: Relação abreviada dos habitantes de Salvador que chegaram com Tomé de Souza, em 1549.
NOME
CARGO / TÍTULO
ORDENADO
(em réis)
“Capitão da Povoação, e terras da Bahia de Todos os
Tomé de Souza
Santos e de Governador Geral da dita Capitania, e das
400$000
outras Capitanias, e terras da costa do dito Brasil”.
anuais
Fidalgo da Casa Real
Pero de Góis
“Capitão-mor do Mar da Costa do Brasil”.
200$000
Fidalgo da Casa Real
anuais
Antônio Cardoso de
Provedor-mor da Fazenda da Bahia de Todos os Santos
200$000
Barros
e de todas as terras do Brasil.
anuais
Cavaleiro fidalgo da Casa Real
Pero Borges
“Ouvidor Geral das terras do Brasil”.
200$000
Do Desembargo Real
anuais
Francisco Mendes da
Escrivão da Fazenda
100$000
Costa
anuais
Gonçalo Ferreira
Tesoureiro das Rendas de todas as terras do Brasil.
80$000
Era Moço da Câmara do Rei no Reino
anuais
Luiz Dias
Mestre das Obras da Cidade do Salvador.
72$000
Cavaleiro da Casa Real
anuais
Gaspar Lamego
“Contador da Bahia de Todos os Santos, e das Terras
60$000
do Brasil” e Escrivão do Provedor-mor da Fazenda do
anuais
Brasil. Era Contador da Casa Real no Reino
João de Araujo
Escrivão do Tesouro de todas as Rendas das terras do
40$000
Brasil. Era Moço da Câmara do Rei no Reino
anuais
Braz Fernandes
Escrivão da Correição (do Ouvidor-Geral).
40$000
Cavaleiro fidalgo da Casa Real
anuais
Diogo Peres
Pedreiro (sobrinho de Luiz Dias e seu possível
36$000
substituto na Bahia)
anuais
451

Thales de Azevedo, Povoamento da Cidade do Salvador, p. 137.
Dante Lucchesi, Alan Baxter e Ilza Ribeiro, O português afro-brasileiro, Salvador, EDUFBA, 2009, p. 45.
453
Luiz Vianna Filho, O negro na Bahia: (um ensaio clássico sobre a escravidão), 4ª edição, Salvador, FGM
e EDUFBA, 2008, pp. 67-73.
454
Nóbrega, Cartas do Brasil: 1549-1560, p. 126; e Azevedo, op. cit., p. 149.
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Rodrigo de Argolo
Jorge de Valadares
Manoel Gonçalves

Provedor da Fazenda da “Fortaleza do Salvador”.
Era Porteiro da Câmara da Rainha no Reino
Físico e cirurgião

Diogo de Castro

Meirinho da Correição (da Ouvidoria Geral).
Era Escudeiro da Casa Real no Reino
Boticário

Paulo da Fonseca

Escrivão do Governador-Geral

Manuel Lourenço

Vigário

Manuel da Nóbrega

Primeiro Provincial da Companhia de Jesus no Brasil

Aspicuelta Navarro,
Antônio Pires e
Leonardo Nunes
Diogo Jácome e
Vicente Rodrigues
Bastião de Almeida
(*criado de Antônio
Cardoso de Barros)
Garcia d’Ávila
(criado de Tomé de
Souza)
Duarte de Lemos

Padres da Companhia de Jesus

Noviços da Companhia de Jesus
“Porteiro da Fazenda, e dos Contos, e Alfândega da
dita Cidade [do Salvador] para a guarda dos Livros das
ditas Casas”
“Feitor, e Almoxarife desta Cidade do Salvador, e da
Alfândega dela, que proveu o Senhor Governador”

Nuno Alves

Fidalgo que dirigiu, a pedido de Tomé de Souza, a
Capitania de Porto Seguro de Pero do Campo Tourinho
Capitão de um dos navios da armada de Tomé de
Souza
Escrivão da armada de Tomé de Souza

Pero Rabelo

Patrão da Ribeira das Naus

15 oficias

Pedreiros

05 oficiais

Calafates (vedadores de fendas, junturas ou buracos
de embarcações e construções)

15 oficiais

Carpinteiros

08 oficiais

Serradores (de madeira)

04 oficiais

04 oficiais

Serralheiros (artífice que fabrica ou conserta objetos
de ferro)
Cabouqueiros (ou cavouqueiros, que escava valas,
fossos e cavas para alicerces de construções)
Pescadores

06 soldados

Trombetas

Cristóvão de Aguiar

Almoxarife do armazém de mantimentos da Cidade do
Salvador

Cristóvão Cabral

03 oficiais

30$000
anuais
24$000
anuais
20$000 por ano
(mantimentos)
15$000
anuais
15$000
anuais
15$000
anuais
Mantimento
($400 mensais)
Mantimento
($400 mensais)
Mantimento
($400 mensais)
** “Prós e
percalços” do
cargo
“Prós e
percalços”
?
4$000
mensais
“Prós e
percalços”
2$000
mensais
1$800 mensais
cada ou por
empreitada ou
por contrato
De 1$600 a
1$400 mensais
cada
De 1$600, a
1$200 mensais
cada
1$200 mensais
cada
1$200 mensais
cada
1$200 mensais
cada
1$200 mensais
cada
1$200 mensais
cada
?
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Lopo Vaz

Barbeiro

?

João Luís Dias

Relojoeiro e encarregado do baluarte São Tiago

?

Antônio Rodrigues de
Almeida
Belchior Fernandes

Procurador dos degredados

?

Encarregado da estância de São Tomé

?

Francisco Fernandes

Canoeiro

?

Gonçalo Ferreira

Encarregado da estância São Jorge

?

João Afonso

Empreiteiro

Por empreitada

João Álvares

Ministro da Cadeia de Salvador

?

04 oficiais

Caieiros (pedreiros/fabricantes de cal)

Por empreitada

15 oficiais

Telheiros

04 oficiais

Carvoeiros

De parceria e
por empreitada
?

Brás Alcoforado

Tesoureiro dos Defuntos da Cidade do Salvador

?

João Fernandes

Tanoeiro (faz e conserta pipas, barris, cubas, etc...)

?

João Rodrigues, Jorge
Fernandes e Martim
Gonçalves
Leonardo Chaves e
Pero Gonçalves
Manuel Carneiro

Carreiros

?

Guardas dos bois

?

Pregoeiro da Fazenda

?

Vasco de Andrade

Feitor da Armada da Costa

?

João Rodrigues Pascoal

Escrivão da Matrícula

?

Manuel Álvares

Escrivão da Armada da Costa

?

Manuel Nunes

Escrivão dos Contos

?

Rodrigo de Freitas

Escrivão do Almoxarifado

?

51 homens do mar

Marinheiros

10 oficiais

Ferreiros

Diogo Moniz

Provedor do Hospital

$900 mensais
cada
$800 mensais
cada
$800 mensais

24 soldados

Bombardeiros

Domingos Rodrigues

Limpador dos muros da Cidade do Salvador “da banda
de dentro e de fora”
Espingardeiros

32 soldados

$800 mensais
cada
De $800 a $400
mensais
$600 mensais
cada
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22 homens do mar

Grumetes

06 homens

Ajudantes do Meirinho da Ouvidoria Geral, incluindo
um escravo da África, “como se fosse homem livre”
Carreiros

Pero Álvares e Sagramor
Afonso
06 soldados

Criados ou sem indicação de função

$600 mensais
cada
$600 mensais
(mantimentos)
$600 mensais
cada
$550 mensais
cada
$500 mensais
cada
$400 mensais
cada
$333 mensais
cada
?

Degredados sob a guarda de Antônio Rodrigues de
Almeida, “criado” do rei D. João III

Roupas e
mantimento

Besteiros

65 soldados

Homens d’Armas

05 homens do mar

Pajens

47 trabalhadores das
obras de Salvador
21 homens

Serviços em geral

62 homens “forçados”

Total de 489 homens
* O termo “criado” designava alguém que havia sido educado na casa e às custas daquele funcionário
régio e não um empregado dele, no sentido atual da palavra. ** O funcionário régio aceitava o cargo sem
ordenado e assumia o risco de viver dos “azares do negócio”, recebendo os “prós e percalços” que lhe
pertencerem diretamente. Fontes: Livro 1º do Registro de Provimentos Seculares e Eclesiásticos da Cidade
da Bahia e Terras do Brasil, publicado em Documentos Históricos, Volume XXXV, pp. 03-35; Registro de
Provisões Reais de 1549 a 1553, publicado em Documentos Históricos, Volume XXXVII e Volume XXXVIII,
Rio de Janeiro, BNRJ, 1937. A relação acima foi em parte compilada por Carneiro, op. cit., pp. 107-120.

Ainda no governo de Tomé de Souza, Salvador começou a sua expansão em direção
ao Norte, com o início das obras da Santa Casa da Misericórdia, Igreja da Sé e do Colégio
dos Jesuítas. A Figura 27 ilustra a cidade em 1553, acrescida de outra praça denominada
Terreiro de Jesus, depois transformada no centro cultural e religioso da capital. Os muros
de taipa foram ampliados e a porta Norte (de Santa Catarina) foi colocada mais adiante
(hoje Largo do Pelourinho), deixando de fora o Monte Calvário (atual Carmo).
Ao ressaltar o empenho do pioneiro do cargo de governador-geral na sua luta contra
a dispersão administrativa introduzida no Brasil pelo sistema de capitanias hereditárias,
Sérgio Buarque de Holanda admitiu que a tendência para a centralização do poder jamais
se realizou, na prática, durante todo o período colonial brasileiro. Por outro lado, atribuiu
a Tomé de Souza, “com seu pouco tempo e os pobres meios disponíveis”, o nascimento
de um verdadeiro “Estado do Brasil, que, não obstante os malbaratos a que se expõe sob
D. Duarte da Costa, há de consolidar-se e prosperar ao tempo de Mem de Sá, para enfim
perdurar, nos mesmos traços essenciais, através de todo o período colonial”.455
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Sérgio Buarque de Holanda (dir.), História Geral da Civilização Brasileira, Tomo I, Volume 1, Rio de
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Figura 27: Evolução física de Salvador no final do governo de Tomé de Souza, em 1553.

Desenho do CEAB da Faculdade de Arquitetura da UFBA, Evolução física de Salvador: 1549 a 1800, p. 14.

Em 1558, quando assumiu o Governo-Geral do Brasil, Mem de Sá já encontrou uma
Salvador maior do que a antiga “fortaleza e povoação grande e forte” de Tomé de Souza.
Dois anos depois, comunicava a Coroa de que “ a cidade vai em muito crescimento”. Ao
chegar na Bahia, uma das primeiras providências do terceiro governador-geral foi ordenar
o aldeamento dos índios nos arredores da cidade, sob a direção dos padres da Companhia
de Jesus. Assim, foram fundadas as primeiras missões no local, a saber: a de São Paulo,
a 1 légua da cidade (junto ao Rio Vermelho); a de Santiago, a 4 léguas; a do Espírito
Santo, a 5 léguas (no Rio Joanes); a de São João, a 6 léguas da cidade; a de Santo Antônio,
a 9 léguas; e a de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Aos índios “vizinhos” (habitantes ou
moradores) da cidade, proibiu a prática da antropofagia, sob pena de castigo exemplar.456
Iniciada por Tomé de Souza, a guerra contra o gentio “rebelde” do Paraguaçú no
Recôncavo baiano foi retomada por Mem de Sá, ao se convencer “de que o bem àqueles
miseráveis canibais devia ser feito à força”.457 Uma vez conquistadas as terras indígenas
ao redor da baía de Todos os Santos, onde Mem de Sá “queimou e assolou mais de trinta
aldeias, e os [índios] que escaparam de mortos ou cativos, fugiram para o sertão”, as

Janeiro, Bertrand Brasil, 2003, pp. 124 e 153-155.
456
Varnhagen, História Geral do Brasil, Tomo Primeiro, p. 282; e Azevedo, op. cit., pp. 152-153.
457
Varnhagen, op. cit., p.283.
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plantações de cana, engenhos, povoados e paróquias se multiplicaram na região.458 Já
exercendo, na medida do possível, as funções militar e administrativa que justificaram a
sua fundação, a Cidade do Salvador se transformou, nos anos 1570, na capital econômica
do Recôncavo baiano, firmando a sua preponderante função portuária-comercial.459
Abarcando “todas as terras adjacentes, ilhas e ilhotas, bem para além das praias,
vales, várzeas e planaltos próximos ao mar”, o fundo da baía de Todos os Santos consistia
em “uma orla de quase trezentos quilômetros” entrecortada por rios, como o Paraguaçú,
que interligavam os engenhos de açúcar ao porto de Salvador. Sua importância econômica
e mercantil para a Cabeça do Brasil foi assim descrita por Kátia Mattoso:
A capital não pode ser dissociada da baía, da qual é ciosa guardiã,
mas também não o pode ser de sua hinterlândia, esse Recôncavo
celeiro de açúcar e de farinha. O gado pode vir de longe, já que se
locomove. Mais que qualquer outra cidade, a da Bahia está ligada à
sua imediata hinterlândia agrícola, pois é seu mercado e seu elo com
o mundo exterior.460
Sobre a consolidação do Recôncavo baiano como região açucareira no século XVI e
sua relevância econômica até o fim do século XVIII no Brasil, Stuart Schwartz completa:
Outras culturas, especialmente o fumo, também existiram no
Recôncavo, mas nenhuma delas excedeu o valor ou a importância
do açúcar. O mercado desse produto podia sofrer grandes
flutuações, e a capitania passar por longos períodos de dificuldades
devido à fraca demanda ou aos preços baixos de seus principais
produtos agrícolas, mas a Bahia permaneceu, nas épocas boas e más,
como importante produtora de açúcar e fumo. O Recôncavo
conferiu a Salvador sua existência econômica e estimulou a
colonização e o desenvolvimento do sertão; seus senhores de
engenho dominaram a vida social e política da capitania por toda a
sua história. Falar da Bahia era falar do Recôncavo, e este foi sempre
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Gabriel Soares de Sousa, Tratado descritivo do Brasil em 1587, p. 94.
Milton Santos, O Centro da Cidade do Salvador, São Paulo, Editora da USP, 2012, pp. 40-41.
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Mattoso, Bahia, Século XIX, p. 51.
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sinônimo de engenhos, açúcar e escravos.461
Conforme o Tratado da Terra do Brasil, escrito por Pero de Magalhães de Gândavo
em 1570, a Capitania da Bahia de Todos os Santos, “onde residem os governadores e
bispo e ouvidor-geral de toda a costa”, abrigava 1.100 “vizinhos” e era “a terra mais
povoada de portugueses que há no Brasil”. Reunia 18 engenhos, que produziam “muito
açúcar ainda que os moradores se lançam mais ao algodão que as canas-de-açúcar porque
se dá melhor na terra”. Em relação ao aldeamento dos índios proposto por Mem de Sá, o
autor informa que, afora o mosteiro dos Jesuítas na cidade, “há cinco igrejas pela terra
dentro entre os índios forros, onde residem alguns padres para fazerem cristãos e casarem
os mesmos índios para não estarem amancebados”. A Capitania de Pernambuco abrigava
1.000 “vizinhos” e era a maior produtora de açúcar do Brasil, com 23 engenhos, enquanto
a Capitania do Rio de Janeiro, sem nenhum engenho, reunia 140 “vizinhos”, mas “agora
se começa a povoar novamente” (ver Tabela 23a). Cada engenho pernambucano produzia
3.000 arrobas (ou 44.100 quilos) de açúcares por ano, “ainda que o rendimento deles não
é certo, são segundo as novidades e os tempos que se oferecem”. Dispondo de “muito pau
do Brasil e algodão de que enriquecem os moradores”, Pernambuco também contava com
“muitos escravos índios que é a principal fazenda da terra”, vendidos para todas as outras
capitanias, “por que há nesta muitos, e mais baratos que em toda a costa”. Gândavo ainda
enaltece a Capitania do Espírito Santo, por ter provido de mantimentos e sustentado toda
a gente que acompanhou Mem de Sá, “quando se tomou a fortaleza do Rio de Janeiro”
aos franceses (1560). 462
Em 1583, segundo a Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica do Padre
Fernão Cardim, o número de engenhos havia dobrado na Bahia, agora com 36 unidades,
e quase triplicado em Pernambuco, então com 66 unidades. O Rio de Janeiro contava com
apenas 3 engenhos e uma produção de açúcar ainda inexpressiva, em termos de comércio
exterior (ver Tabela 23a). Das 69 mil arrobas de açúcar produzidas em 1570, Pernambuco
havia aumentado a sua produção para 200 mil arrobas em 1583, acima do que os 40 ou
mais navios do Reino podiam transportar encaixotadas para Lisboa. Cabe observar que a
prosperidade continuada de Pernambuco, desde a fase inicial do sistema de capitanias
hereditárias no Brasil, não se repetiu na Capitania de São Vicente. Ao descrever a vila
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homônima, o jesuíta resumiu: “foi rica, agora é pobre por se lhe fechar o porto de mar e
barra antiga, por onde entrou com sua frota Martim Afonso de Sousa; e também por
estarem as terras gastas e faltarem índios que as cultivem, se vai despovoando”.463
Tabela 23a: População e número de engenhos das principais capitanias do Brasil, em 1570 e 1583.
CAPITANIA
VIZINHOS*
ENGENHOS
VIZINHOS**
ENGENHOS
1570
1570
1583
1583
Bahia de Todos os Santos
1.100
18
(a) 3.000
36
Pernambuco
1.000
23
(b) 2.000
66
São Vicente
500
4
(c) 330
?
Porto Seguro
220
5
(d) 80
1
Ilhéus
200
8
(e) 50
3
Espírito Santo
180
1
(f) 150
6
Rio de Janeiro
140
0
(g) 150
3
Itamaracá ou “Tamaracá”
100
1
?
?
TOTAL
3.440
60
5.760
115
* O termo “vizinhos” é utilizado de forma ambígua por Gândavo, pois parece se referir apenas aos homens
brancos, excluindo todo o resto da população das capitanias. ** O termo “vizinhos” usado por Cardim se
refere aos seguintes dados populacionais das capitanias: (a) A Cidade do Salvador com seu termo abrigava
3.000 vizinhos portugueses, 8.000 índios cristãos e 3.000 ou 4.000 escravos de Guiné; (b) População da
Vila de Olinda e seu termo, também “com muita escravaria de Guiné, que serão perto de dois mil
escravos”; (c) A Capitania de São Vicente abrigava 80 vizinhos na Vila de São Vicente, 80 na Vila de Santos,
50 na Vila de Nossa Senhora do Itanhaem e 120 vizinhos na Vila de Piratininga; (d) A Vila de Porto Seguro
reunia 40 vizinhos e a Vila de Santa Cruz mais 40; (e) População da Vila de São Jorge; (f) População da Vila
de Nossa Senhora da Vitória, enquanto em todo o Espírito Santo havia “mais gentio para converter que
em nenhuma outra capitania”; e (g) População da cidade de São Sebastião, que também reunia “muita
escravaria da terra”. Fontes: Gândavo, Tratado da Terra do Brasil, pp. 33-50; e Cardim, Tratados da terra
e gente do Brasil, pp. 144, 147-149, 163-164, 167-168, 170 e 174.

De acordo com o Tratado descritivo do Brasil em 1587, escrito por Gabriel Soares
de Sousa em 1584, a população da Capitania da Bahia de Todos os Santos era de 800
“vizinhos” (ou moradores) na Cidade do Salvador, 2.000 vizinhos por fora dela em todos
os recôncavos baianos, 500 homens de cavalo e “mais de dois mil de pé, afora a gente
dos navios que estão sempre no porto”. Reunia 40 engenhos, sendo “vinte e um que moem
com água e quinze que moem com bois, e quatro que se andam fazendo”, que produziam
mais de cento e vinte mil arrobas (ou 1.764.000 quilos) de açúcar a cada ano, “e muitas
conservas”. Abrigava 62 igrejas, “todas estas igrejas estão muito concertadas, limpas e
providas de ornamentos”. E dispunha de 1.400 embarcações, a saber: 100 “muito fortes”,
800 de porte médio, 300 pequenas e 200 canoas, “porque se servem todas as fazendas por
mar; e não há pessoa que não tenha seu barco, ou canoa pelo menos, e não há engenho
que não tenha de quatro embarcações para cima; e ainda com elas não são bem-servidos”.
Pernambuco também contava com uma população numerosa e mais engenhos de açúcar.
Só a Vila de Olinda, cabeça da capitania, abrigava 700 vizinhos, e seu termo mais 3.000
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homens de peleja, “quatro ou cinco mil escravos da Guiné e muitos do gentio da terra”.
Com 50 engenhos, a Capitania de Pernambuco produzia tanto açúcar que, só em dízimos,
o filho de Duarte Coelho, Jorge de Albuquerque Coelho, recebia 19 mil cruzados (ou 7
milhões e 800 mil réis) a cada ano. Anualmente, exportava para o Reino de 40 a 50 navios
carregados de açúcar e pau-brasil, considerado o mais fino de toda a costa brasileira, cujo
arrendamento rendia 20 mil cruzados (8 milhões de réis) aos cofres régios a cada ano. No
Rio de Janeiro, o autor não informou a população local e, ao situar a ilha de propriedade
do governador Salvador Correia de Sá na capitania, registrou que nela “está um engenho
de açúcar, que lavra com bois, que ele fez”.464
Senhor de engenho, proprietário de roças e fazendas e morador da Bahia de 1570 a
1584, Gabriel Soares de Sousa foi quem melhor descreveu a Salvador quinhentista. De
início, relatou que os muros da época de Tomé de Souza “se vieram ao chão por serem
de taipa e se não repararem nunca, (...), ou por se a cidade ir estendendo muito por fora
dos muros; e, seja pelo que for, agora não há memória aonde eles estiveram”.465 Depois
registrou a expansão da cidade da Bahia, que já havia extrapolado seus limites anteriores,
com o Mosterio de São Bento para além da Porta Sul, e o Convento do Carmo no Monte
Calvário, adiante da Porta Norte. Cabe observar na Figura 28 que, tanto a Porta Sul quanto
a Norte possuíam uma praça interior e um terreiro extramuros (em amarelo). No futuro,
esses dois espaços vão se juntar em cada porta para formar a Praça Castro Alves, ao Sul,
e o Largo do Pelourinho, ao Norte, assim chamado por abrigar o símbolo da justiça local
de 1807 a 1835, quando o pelourinho foi finalmente extinto no Brasil.466
Assim como a estrutura religiosa regular na Cidade Alta, Salvador também expandiu
a capacidade defensiva de seu porto natural na Cidade Baixa. Dada a relevância da função
portuária-comercial da cidade-capital, Gabriel Soares de Sousa calculou que a defesa da
baía de Todos os Santos poderia então contar com 2.000 portugueses, incluindo a gente
dos navios, e mais 10.000 “escravos de peleja, a saber: quatro mil pretos de Guiné, e seis
mil índios da terra muito bons flecheiros”. Isto porque o comércio de exportação com o
Reino sempre mantinha de oito a dez naus portuguesas ancoradas no porto local, “e daqui
para cima até quinze e vinte, que estão tomando carga de açúcar e algodão”. Também

464
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afirmou que o rei D. João III “engrandecera a cidade do Salvador de feição que se pudera
contar entre as mais notáveis de seus reinos”, concluindo que a Cabeça do Brasil estava
“muito capaz” e ainda mais poderosa e aparelhada “para isso, porque é senhora desta
Bahia, que é a maior e mais formosa que se sabe pelo mundo; assim em grandeza, como
em fertilidade e riqueza”.467
Figura 28: Topografia do sítio e a expansão da Cidade do Salvador para o Norte, entre 1584 e 1591.

Porta Norte
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Baía de Todos os Santos
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Reproduzida, com adaptações, de Manuel Teixeira, A forma da cidade de origem portuguesa, p. 146.
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Por outro lado, a dificuldade da Coroa em honrar o pagamento dos serviços prestados
pelos habitantes de Salvador ao Governo-Geral persistia, prejudicando a liderança do
governador-geral na capital local. Ao descrever a indignação daqueles que ajudaram Mem
de Sá a aniquilar as aldeias indígenas no Recôncavo baiano, defender as capitanias de
Ilheús, Porto Seguro e Espírito Santo das ameaças do gentio e expulsar, por duas vezes,
os franceses do Rio de Janeiro, o senhor de engenho da Bahia quinhentista desabafou:
E todos foram fazer estes e outros muitos serviços à sua custa, sem
lhe darem soldo nem mantimento, como se costuma na Índia e nas
outras partes, e a troco destes serviços e despesas dos moradores
desta cidade não se fez até hoje nenhuma honra nem mercê a
nenhum

deles,

do

que

vivem

muito

escandalizados

e

descontentes.468
Já em 1585, José de Anchieta registrou a população de “vizinhos”, ou seja, de brancos/
portugueses, a quantidade de escravos e o número de engenhos das principais capitanias.
Na Bahia, contou 2.000 vizinhos e “para o serviço dos engenhos e mais fazendas até 3.000
escravos de Guiné e de Índios cristãos da terra cerca de 8.000 entre escravos e livres”,
além de 46 engenhos. Pernambuco reunia 1.110 vizinhos e “até 10.000 escravos de Guiné
e Angola e de Índios da terra até 2.000”, além de 66 engenhos. E no Rio de Janeiro, contou
150 vizinhos e 3 engenhos, mas não indicou a presença de escravos africanos no local.469
No final do século XVI, além de superar a produção de açúcar da Bahia, Pernambuco
também liderava o rendimento dos dízimos pagos pelas capitanias brasileiras à Ordem de
Cristo. Em 1593, dos 20 milhões e 847 mil réis arrecadados para a referida instituição,
Pernambuco contribuiu com 55,64% do total (11 milhões e 600 mil réis), seguido da
Bahia com 26,9% (5 milhões e 600 mil réis), enquanto o Rio de Janeiro participou com
apenas 2,4% (500 mil réis). Já em 1612, dos 52 milhões e 480 mil réis arrecadados para
a Ordem de Cristo no Brasil, a Bahia contribuiu com 34,98% (18 milhões e 356 mil réis),
superando Pernambuco com 33,08% (17 milhões e 360 mil réis), e o Rio de Janeiro com
4,72% (2 milhões e 480 mil réis). Em 1629, dos 51 milhões e 860 mil réis dos referidos
dízimos, a Bahia continuou liderando com 46,28% do total (24 milhões de réis), enquanto
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Pernambuco permaneceu na segunda posição, com 38,57% (20 milhões de réis).470 Entre
1630 e 1654, a disputa política e econômica entre a Bahia e Pernambuco pela primazia
do Nordeste brasileiro seria profundamente afetada pelo domínio holandês nas capitanias
do Norte, ao tempo em que a Capitania do Rio de Janeiro começava a despontar como
produtora de açúcar, transformado no principal produto de exportação brasileiro.
Fundada no dia 01 de março de 1565, dezesseis anos depois de Salvador (29 de março
de 1549), São Sebastião também surgiu com o foro de cidade, sem ter sido anteriormente
vila ou povoação. Como esse estatuto era uma prerrogativa régia, ambas as cidades foram
fundadas diretamente pela Coroa de Portugal, através de seu representante legal no Brasil,
o governador-geral. Salvador foi criada pessoalmente por Tomé de Souza e São Sebastião
foi fundada por ordem de Mem de Sá. Mas, ao contrário da Cidade do Salvador, planejada
previamente no Reino e construída com apoio da Fazenda Real, a cidade de São Sebastião
não parece ter sido planejada antecipadamente, e nem recebeu reforços da Corte lusitana,
uma vez que a maior parte de seus primeiros moradores veio da Capitania de São Vicente.
A Tabela 23b lista os moradores livres da primitiva cidade fundada por Estácio de Sá,
depois denominada Cidade Velha, com a transferência do núcleo urbano para o Morro do
Castelo por Mem de Sá, em 1567. Excluindo escravos, índios aliados e outros mamelucos
e europeus não identificados, a população da São Sebastião de 1565 era de cerca de 115
europeus e mamelucos e apenas um índio: o chefe Arariboia dos Temiminós, aliados de
Estácio de Sá na expedição de 1564 destinada a fundar um núcleo populacional português
na baía da Guanabara, a mando de Mem de Sá.471 Na comparação com os dados da Tabela
21, o número de pessoas era bem menor do que o número de funcionários e trabalhadores
da Salvador de 1549 trazidos por Tomé de Souza, de cerca de 489 homens, sem computar,
igualmente, índios aliados, escravos, outros europeus e antigos moradores da Bahia. Por
outro lado, a lista dos primeiros moradores de São Sebastião sugere que a Cidade Velha
funcionava, de fato, como cidade, dispondo de representantes da instância administrativajudicial das Capitanias no Brasil, a exemplo de Estácio de Sá (Governo), Brás Fragoso
(Justiça e Fazenda) e Francisco Dias Pinto (Defesa). Também aponta a presença, mesmo
que limitada, de um poder local, uma vez que inclui cargos da instância administrativa-
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judicial dos Municípios no Brasil, como um juiz ordinário e um almotacé.
Tabela 23b: Relação abreviada dos moradores livres da cidade do Rio de Janeiro, em 1565.
NOME
CARGO / TÍTULO
PROCEDÊNCIA
Ambrósio Fernandes

Cirurgião

?

André Fernandes

Serrador

?

Antônio da Costa

Cavaleiro fidalgo da Casa Real

Bahia

Antônio Esteves

Ferreiro

São Vicente

Antônio Fernandes

Alfaiate

?

Antônio de Lagea

Soldado

?

Antônio Martins

Meirinho

?

Antônio de Oliveira

Cavaleiro fidalgo da Casa Real

São Vicente

Antônio Rodrigues de Almeida

Cavaleiro fidalgo da Casa Real

São Vicente

Arariboia

Chefe indígena Temiminó

Batista Fernandes

Brás Rodrigues

Porteiro e pregoeiro da cidade e da
câmara e Porteiro dos órfãos da cidade
Provedor da Fazenda no Espírito Santo e
Capitão da galé São Tiago.
Cavaleiro da Casa Real
Ouvidor Geral e Provedor-mor da
Fazenda
Taipeiro

Guanabara; Espírito
Santo
?

Cristóvão de Aguiar de Altero

Cavaleiro fidalgo da Casa Real

São Vicente

Diogo de Braga

Cavaleiro da Casa Real

São Vicente

Diogo da Rocha de Sá

Sobrinho de Mem de Sá

Bahia

Domingos de Braga

Mameluco e carpinteiro da Ribeira

São Vicente

Domingos Fernandes

Alcaide-pequeno da cidade

?

Duarte Martins Mourão

Oleiro

Bahia

Estácio de Sá

São Vicente

Francisco Fernandes

Capitão-mor e fundador da cidade de
São Sebastião do Rio de Janeiro
Alcaide-mor da cidade.
Ex-Ouvidor de Porto Seguro e
Cavaleiro fidalgo da Casa Real
Alcaide e carcereiro

Francisco Velho

Mordomo da Confraria de São Sebastião

Belchior de Azevedo

Brás Fragoso

Francisco Dias Pinto

Espírito Santo

Bahia
São Vicente

Porto Seguro

?
São Vicente
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Gaspar de Figueiredo

Bombardeiro

?

Gaspar Rodrigues de Góis

Tabelião do público e judicial

São Vicente

Gaspar Rodrigues de Moura

Homiziado (fugitivo da Justiça)

São Vicente

Gaspar Vaz

Tecelão

?

Gonçalo de Oliveira

Jesuíta

São Vicente

Jácome Pinheiro

Alfaiate e escrivão da armada

João Delgado

Cavaleiro da Casa Real

São Vicente; estava
homiziado na Bahia
São Vicente

João Pires

Primeiro juiz ordinário de Santo André
da Borda do Campo
Almotacé

São Vicente

São Vicente

Jorge Pires

Ex-capitão de São Vicente.
Cavaleiro fidalgo da Casa Real
Cavaleiro fidalgo

José Adorno

Genovês, senhor de engenho

São Vicente

José de Anchieta

Jesuíta

São Vicente

Luiz de Góis

Cavaleiro fidalgo

São Vicente

Manuel de Brito

Capitão de infantaria em Portugal.
Cavaleiro fidalgo
Sapateiro

Lisboa

Paris

Mestre Vasco

Católico francês, ficou com os
portugueses depois da derrota da
França Antártica no Rio de Janeiro
Degredado

Miguel Ferrão

Tabelião do público e judicial

?

Nuno Garcia

Pedreiro

Bahia

Pedro da Costa

Tabelião do público, judicial e notas;
depois Tabelião de notas e escrivão das
sesmarias
Escrivão da armada

?

João Prosse
Jorge Ferreira de Bulhões

Manuel Gonçalves
Marim Paris

Pedro Fernandes
Pedro Martins Namorado

?

São Vicente

?

?

Bahia

Vicente Rodrigues

Juiz ordinário.
Ex-juiz ordinário de Santos
Jesuíta

Santos
São Vicente

05 mulheres

Esposas de moradores

?

19 homens

?

São Vicente

03 homens

?

Bahia
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02 homens

?

Porto Seguro

02 homens

?

Ilhéus

37 homens

?

?

Total de 111 homens e 5
_
_
mulheres, incluindo 1 índio
Fonte: Maurício de A. Abreu, Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700), Volume 1, pp. 137-140.

Quanto ao Termo das duas cidades, que determinava a área sob a jurisdição das suas
respectivas câmaras municipais, o de Salvador veio estipulado no Regimento de Tomé de
Souza pelo rei D. João III: “seis léguas para cada parte e sendo caso que para alguma parte
não haja as ditas seis léguas por não haver tanta terra chegará o dito termo até onde
chegarem as terras da dita capitania”.472 Segundo Sylvio de Queiroz Mattoso, as fronteiras
do atual Município soteropolitano são praticamente as mesmas do antigo termo da cidade,
partindo da Praia de Ipitanga, na divisa com o atual município baiano de Lauro de Freitas
para encontrar,
Pelo Norte do bairro de Brotas, o fundo da baía de Aratu. Depois de
que, os limites acompanham a margem Norte do canal de Cotegipe,
deixando à cidade todas as praias da costa até a ponta do Passé.
Neste ponto os limites municipais atravessam o mar em linha reta
NE a SO até 2 km no mar ao largo de Itaparica para reencontrar
finalmente a terra firme na ponta de Santo Antônio da Barra. Assim
a extensão do município de Salvador abraça, ao Norte, a Ilha de
Maré e seus ilhotes.473
Apesar de a Câmara Municipal de Salvador ter iniciado as suas atividades na primeira
quinzena de junho de 1549, presidindo a primeira procissão de Corpus Christi da cidade
no dia 13 do mesmo mês, o Termo ou Município da Cabeça do Brasil só foi consignado
por escrito três anos depois.474 Somente em 21 de maio de 1552, Tomé de Sousa registrou
definitivamente o termo da cidade da Bahia, na carta de doação de uma sesmaria para
aumentar os pastos e rebanhos de Salvador, de “três léguas de terra ao longo do mar que
começarão passados duas léguas além do Rio Vermelho, e irão até aonde se acabar o
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terreno de seis léguas que a dita Cidade tem”.475
Já o termo da cidade de São Sebastião parece ter se originado de um pedido de terras
para o Concelho fazer pastos feito pelos moradores da primitiva cidade a Estácio de Sá.
Em 16 de julho de 1565, o capitão-mor concedeu “uma légua e meia de terra começando
da casa da pedra ao longo da baía até onde se acabar, e para o sertão o mesmo, e que virá
saindo à Costa do Mar bravo e Gávea”, a título de “patrimônio territorial” da Câmara.
Entretanto, os moradores não usaram as terras doadas, optando por permanecer no âmbito
da Cidade Velha. Com a transferência de São Sebastião para o Morro do Castelo por Mem
de Sá, depois da morte de Estácio de Sá em combate contra franceses e índios inimigos
na Guanabara (fevereiro de 1567), os moradores de São Sebastião fizeram novo pedido
de terras ao terceiro governador-geral do Brasil. Como o novo termo solicitado anularia
a doação de sesmarias passadas anteriormente por Estácio de Sá aos seus companheiros
e à Companhia de Jesus, Mém de Sá tomou duas decisões. Na primeira, determinou que
São Sebastião tivesse o mesmo Termo de Salvador, ou seja, de seis léguas (39.600 metros)
de terra para todos os lados. Na segunda, confirmou a sesmaria original de 1565, de uma
légua e meia (9.900 metros) de frente para a baía de Guanabara como terras concelhias
dentro do termo de seis léguas da cidade, e ampliou para duas léguas (13.200 metros) as
terras da Câmara Municipal de São Sebastião para o sertão.476 A Figura 29 mostra o termo
de seis léguas para cada lado da cidade do Rio de Janeiro, com as sesmarias doadas pelos
governantes do Rio de Janeiro de setembro de 1567, data da primeira carta conhecida
assinada por Mem de Sá, até agosto de 1575, quando o então governador das capitanias
do Sul, Antônio de Salema, comandou a expedição que exterminou os Tamoios da região
de Cabo Frio, permitindo assim que a ocupação européia prosseguisse naquela direção.477
Cabe, ainda, observar a imensa sesmaria doada a Miguel de Moura, em 25 de outubro
de 1567 – a maior até então passada a um particular naquela capitania. Decorridos os três
anos para explorar as ditas terras, conforme determinação régia, a sesmaria de Miguel de
Moura continuava abandonada no Brasil. Por isso o próprio sesmeiro repassou, em 18 de
outubro de 1571, toda a área para o Colégio da Companhia de Jesus do Rio de Janeiro.478
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Juntamente com as Câmaras Municipais, as Ordens Religiosas foram as instituições que
mais herdaram ou se apropriaram de terras no Brasil colonial. Seu patrimônio incluía
engenhos, fazendas, roças, grandes extensões rurais e áreas urbanas privilegiadas, além
de igrejas, mosteiros, conventos e colégios espalhados por todas as capitanias da América
Portuguesa, desde a Amazônia até a região do Rio da Prata.
Figura 29: Termo da
cidade
de
São
Sebastião, com as
áreas
das
131
sesmarias doadas de
1567 a 1575.

Reproduzido
de
Abreu, op. cit., p. 219.

Em relação ao sítio escolhido para instalar as duas cidades, tanto o de Salvador quanto
o da nova São Sebastião consistiam em morros de até 60 metros, com abundância de água
e cercados por defesas naturais. No caso do Rio de Janeiro, o morro escolhido foi o de
São Januário, depois Morro do Castelo. Situado em um promontório, o morro eleito ficava
quase isolado do continente, já que pântanos e lagoas resguardavam a sua estreita faixa
de praia. De todos os morros ora disponíveis, o de São Januário era o que possuía a maior
superfície para construir uma aglomeração, assim como a melhor visão da Guanabara,
permitindo fiscalizar a entrada de naus e o interior da baía. Na opinião de Lysia Bernardes,

Beatriz de Sousa, em favor dos Padres da Companhia de Jesus do Rio de Janeiro”. ANTT, Chancelaria de
D. Sebastião e D. Henrique, Doações, livro 26, fl. 312 v°.Transcrita em Serrão, op. cit., pp. 225-229.
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Este pequeno morro representava, pois, para aquela época, um sítio
ideal. Não permitiria, é verdade, grandes obras urbanísticas, nem um
desenvolvimento regular do traçado urbano, mas estava de acordo
com as concepções militares da época e, sobretudo, dos
portugueses, cujas cidades, com raras exceções, têm sítios
alcandorados, ditados, está visto, pelas necessidades de defesa.
Correspondia, portanto, plenamente, à função para a qual fora criada
a povoação, logo cercada de muros e baluartes cheios de
artilharia.479
A Figura 30b mostra a São Sebastião de meados do século XVII, indicando os fortes,
edificios religiosos, ladeiras e morros da cidade ligados por vários caminhos (ver legenda
Figura 30a). A principal via era a Rua Direita, que ligava o Morro do Castelo ao de São
Bento pela praia de Manuel de Brito, cujo trecho inicial ficou conhecido como Rua da
Misericórdia. Na segunda metade do século XVII, surgiu a Rua dos Ourives, ligando os
morros do Castelo ao da Conceição e “constituía o limite da área urbanizada. Mais
adiante, a cidade só poderia progredir depois da drenagem das lagoas e dos pantanais”.480
Figura 30a: Legenda da planta da cidade de São Sebastião, em meados do século XVII.

479

Bernardes, “Função defensiva do Rio de Janeiro e seu sítio original”, em Bernardes e Maria Therezinha
Soares, Rio de Janeiro: Cidade e região, Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, 1990, p. 19.
480
Lysia Bernardes, op. cit., p. 18.
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Figura 30b: Planta da cidade de São Sebastião, em meados do século XVII.

Planta e legendas reproduzidas de Teixeira e Valla, O urbanismo português: séculos XIII-XVIII, pp. 242-243.

Ainda em relação aos sítios de implantação das duas cidades, mais duas semelhanças
tiveram uma influência direta na função portuária-comercial de Salvador e São Sebastião:
a proximidade de um porto natural dentro de uma baía, ao contrário, por exemplo, da Vila
de Olinda, situada num sítio bem mais distante do porto do Recife; e a existência de um
recôncavo produtor de açúcar e outros produtos, interligado ao porto principal por uma
série de rios navegáveis.
Considerado o primeiro roteiro conhecido da costa brasileira, o Roteiro de todos os
sinais na costa do Brasil, supostamente elaborado por Luiz Teixeira, em 1574 ou 1587,
apresenta os principais pontos conhecidos das duas baías locais. A Figura 31a reproduz a
descrição da Bahia de Todos os Santos, com a Ponta do Padrão (indicada como Ponta de
Santo Antônio) e a Vila Velha no atual bairro da Barra, a Cidade do Salvador, a Ilha de
Maré, a Ilha dos Frades, a Ilha de Itaparica, o Morro de São Paulo, o Rio Paraguaçu e as
terras de Álvaro da Costa, capitão-donatário da Capitania do Paraguaçu ou do Recôncavo.
A Figura 31b reproduz a descrição da Baía da Guanabara, com a Cidade Velha, o Pão de
Açúcar e o Cara de Cão na entrada do porto local, a Ilha e o antigo Forte de Villegagnon,
a Ilha do Gato, o aldeamento de São Lourenço (Aldeia do Martinho), os rios da região e
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a cidade de São Sebastião.481
Figura 31a: A Baía de Todos os Santos, 1574 ou 1587.

Luiz Teixeira (autor provável), Roteiro de todos os sinais, conhecimentos, fundos, baixos, alturas, e
derrotas que há na costa do Brasil desde o Cabo de Santo Agostinho até ao Estreito de Fernão de
Magalhães, cerca de 1574 ou 1587. BNP, cota H. G. 41093 V., edição fac-similiada do manuscrito da
Biblioteca da Ajuda, Lisboa, Portugal.
481

A descrição completa desse roteiro quinhentista pode ser lida em Luiz Teixeira (autor provável), Roteiro
de todos os sinais na costa do Brasil, Rio de Janeiro, INL, 1968.
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Figura 31b: A Baía da Guanabara, 1574 ou 1587.

Luiz Teixeira (autor provável), Roteiro de todos os sinais.

Elaborados em 1666 pelo cartógrafo português João Teixeira Albernaz, o moço, assim
chamado para diferenciá-lo de seu avô, o também cartógrafo João Teixeira Albernaz, o
velho, filho de Luiz Teixeira, os desenhos dos entornos da Baía de Todos os Santos e da
Baía da Guanabara foram reproduzidos nas Figuras 32a e 32b. Na primeira, o Recôncavo
baiano, indicando a localização de 38 engenhos de açúcar - a maioria deles com os nomes
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de seus respectivos proprietários, a Cidade do Salvador e os fortes ainda hoje existentes
de Santo Antônio, de Santa Maria, de São Diogo e de São Pedro, além dos extintos fortes
de São Alberto e de São Felipe. Na segunda, o entorno da Baía da Guanabara, destacando
suas ilhas, a Fortaleza de Santa Cruz, o Forte de São João, o Forte de São Tiago, o Forte
de São Bento e, principalmente, as igrejas, tais como São Domingos, São Lorenço, São
Gonçalo, São Cristóvão, São Pedro, São Bento, São Sebastião, Santo Antônio, Nossa
Senhora da Ajuda e o Desterro, sem, contudo, fazer menção aos engenhos já existentes
no recôncavo do Rio de Janeiro.
Figura 32a: A Baía de Todos os Santos e seu recôncavo, em 1666.

João Teixeira Albernaz, o moço, 1666. Publicado em Mapa: Imagens da Formação Territorial Brasileira,
Rio de Janeiro, Fundação Emílio Odebrecht, 1993, pp. 210-211.

Assim como os Tupinambás do Recôncavo baiano, expulsos, escravizados ou mortos
pelo governador-geral Mem de Sá na década de 1560, os Tamoios do Rio de Janeiro
foram definitivamente privados de suas terras em 1575 por Antônio de Salema,
governador das Capitanias do Sul, durante a primeira divisão governativa da América
Portuguesa. Ao chegar no Rio de Janeiro, em 1574, já ciente de que o problema do corso
francês em Cabo Frio poderia ser resolvido com o aldeamento, escravização ou o
extermínio dos Tamoios na região, Salema reagiu violentamente a mais um assalto dos
índios Tamoios aos habitantes do Rio de Janeiro, ocorrido em 29 de junho de 1575. A
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expedição punitiva comandada por ele reuniu 400 “homens brancos” e 700 índios, que
renderam a aldeia do chefe Japuguaçu em Cabo Frio. Mesmo negociada a rendição, com
a intermediação dos jesuítas que acompanhavam a expedição, Antônio de Salema matou
500 índios no local, 2.000 no interior e fez cativos “oito ou dez mil almas”.482 Consolidada
a conquista da região, os portugueses puderam expandir a produção de açúcar no entorno
da Baía da Guanabara, assim como ocorrido anteriormente na Baía de Todos os Santos.
Figura 32b: A Baía da Guanabara e seu recôncavo, em 1666.

João Teixeira Albernaz, o moço, 1666. Publicado em Mapa: Imagens da Formação Territorial Brasileira, p.
244.

Diferentemente do sítio de Salvador, o de São Sebastião era mais irregular e possuía
uma superfície edificável menor, resultando em uma cidade mais dispersa e com espaços
vazios entre as suas construções, pelo menos até o final do século XVII. Talvez por isso
a sua expansão tenha ocorrido em várias direções, enquanto a Cidade do Salvador cresceu
basicamente em direção ao Norte, formando uma sucessão de praças no trajeto. Manuel
Teixeira e Margarida Valla destacam outra grande diferença entre essas cidades: enquanto
a localização dos conventos foi fundamental para o desenvolvimento da malha urbana de
Salvador, os edifícios religiosos não foram determinantes na estruturação da cidade de
São Sebastião. Em seguida, resumem:
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Gabriel Soares de Sousa, op. cit., p. 70; e Maurício de Abreu, op. cit., Volume 1, pp. 160-164.
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Salvador da Bahia, construída de raiz para capital do Brasil, foi
planejada com um saber erudito, em que cada nova fase do seu
desenvolvimento se sujeitava a uma regra de regularidade que tinha
a sua própria coerência e que, ao mesmo tempo, se articulava com
o todo. Pelo contrário, o Rio de Janeiro, sendo uma cidade
construída para fins militares e comerciais, de início sem as
preocupações de representatividade de Salvador da Bahia, se bem
que tenha tido em diferentes fases o contributo de engenheiros
militares, adotou desde sempre princípios muito mais pragmáticos
para o seu desenvolvimento urbano.483
A sequência de imagens a seguir apresenta diferentes fases do desenvolvimento das
malhas urbanas das cidades da Bahia e do Rio de Janeiro, no início e no final do século
XVIII. A Figura 33c mostra a planta de Salvador em 1715, indicando a Porta de São
Bento (Porta Sul, antiga Porta de Santa Luzia), a Porta do Carmo (Porta Norte, antiga
Porta de Santa Catarina), a Casa da Relação, o Palácio do Arcebispado, a Casa da Moeda,
a Praça do Palácio, a Casa da Câmara e Cadeia, a Casa da Pólvora, o Dique, a Ribeira das
Naus, a Misericórdia e outros edifícios públicos, religiosos e militares que integravam a
cidade (ver legendas Figuras 33a e 33b). Essa planta teria sido desenhada por João Massé,
engenheiro militar francês enviado ao Brasil por Portugal para estudar e planejar a defesa
das cidades e portos do ultramar luso americano.484
Figura 33a: Legenda da planta de Salvador, em 1715.

483
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Manuel C. Teixeira e Margarida Valla, O urbanismo português: séculos XIII-XVIII, Portugal-Brasil, p. 231.
Gilberto Ferrez, As cidades do Salvador e Rio de Janeiro no século XVIII, Rio de Janeiro, IHGB, 1963, p.

6.
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Figura 33b: Continuação da legenda da planta de Salvador, em 1715

Figura 33c: Planta da Cidade do Salvador, em 1715.

Cópia manuscrita do Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro, ca. 1715, p. 314. Publicada em Nestor
Goulart Reis, Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial, São Paulo, Editora da USP: Imprensa Oficial do
Estado, Fapesp, 2000, p. 31.

A Figura 34a reproduz a planta de São Sebastião em 1713, também atribuída à João
Massé. De acordo com Gilberto Ferrez, essa teria sido a primeira planta de São Sebastião
executada em escala, “mostrando como se deveria proteger a cidade pelo lado de terra,
tornando-a inexpugnável, para evitar a repetição do triste e custoso episódio de
capitulação de 1711, diante da esquadra comandada por Duguay-Trouin”.485 Assim como
a Cidade do Salvador de 1715, a cidade do Rio de Janeiro aparece cercada por muros e
fortificações, abarcando igualmente uma Casa da Moeda, um Colégio dos Jesuítas e uma
485

Ferrez, As cidades do Salvador e Rio de Janeiro no século XVIII, p. 6.
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Misericórdia, mas ainda não dispunha de um Tribunal da Relação, que só seria criado em
1751, e nem da quantidade de praças encontradas na cidade da Bahia. Vale notar que a
cidade ficava entre quatro morros: o do Castelo e o de Santo Antônio, ao Sul, e o de São
Bento e o da Conceição, ao Norte. Outros importantes edifícios aparecem na planta, como
o Armazém do Rei, os Armazéns da Junta do Comércio, a Casa do Bispo, a Casa dos
Governadores e o Mosteiro de São Bento, além da Ilha das Cobras (ver Figura 34b).
Figura 34a: Planta da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1713.

Original do Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, atribuído ao Brigadeiro João Massé, ca. 1714, p. 361.
Publicada em Reis, Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial, p. 165.
Figura 34b: Legenda
da planta da cidade
de São Sebastião, em
1713.
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A Figura 35a mostra a Cidade do Salvador em 1785, ou seja, 22 anos depois de perder
o título de Cabeça do Brasil, enquanto a Figura 36a mostra a cidade de São Sebastião do
Rio de Janeiro em 1775, quando já ostentava o título de segunda capital do Brasil há 12
anos. Ao comparar as duas imagens, a primeira capital parece apresentar uma zona urbana
maior do que a da segunda capital, além de uma estrutura portuária mais desenvolvida. O
relato de José Antonio Caldas, de 1759, reforça a grandeza da primeira capital quatro anos
antes da transferência da morada do vice-rei do Brasil para São Sebastião. Fundada em
1549 para ser “como coração no meio do corpo”, de onde as outras capitanias pudessem
ser socorridas e governadas, segundo palavras de Frei Vicente do Salvador, em 1627,486
o espaço urbano de Salvador foi assim descrito por Caldas, então morador da cidade:
A Cidade se estende pela parte do Poente na marinha desde a
Preguiça até a Jiquitaia em uma rua continuada de soberbas casas
com mais de oito mil pés portugueses de comprido: Esta se
comunica para o alto da montanha buscando a Campanha para a
parte do Nascente por dez ladeiras, em cujo sítio esta eminente a
dilatada Cidade com capacíssimas ruas, grandes edifícios Templos
e Casas Públicas. Das Portas de São Bento até as do Carmo estão
muitos edifícios, e Conventos. Tem duas Praças, a de Palácio com
26.244 pés quadrados, na qual está fronteiro o Palácio onde residem
os senhores Vice-Rei, e na parte oposta, a Casa da Moeda; no lado
direito a casa da Câmara, e Cadeia e a o esquerdo a Casa da Relação;
esta Praça se comunica a toda a Cidade por seis ruas; e a Praça do
Ferreiro [Terreiro], que é um retângulo com 79.800 pés quadrados
tem no seu princípio a Igreja do Colégio dos Padres da Companhia,
e fronteira a ela a Capela dos Terceiros de São Domingos. Toda esta
Praça é cercada de muitos edifícios, e se comunica a todos os bairros
por sete ruas. A grandeza da Cidade não consiste no corpo dela, mas
em seis famosos bairros que circundam o seu âmbito a saber, o
bairro de São Bento, que entre todos é o maior e mais aprazível (...);
o de Santo Antônio além do Carmo; da Praia; da Palma; do Desterro;
e da Saúde.487
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Frei Vicente do Salvador, História do Brasil, 1500-1627, p.160.
José Antonio Caldas, Notícia Geral de toda esta Capitania da Bahia, 2ª edição, p. 42.
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Figura 35a: Planta da Cidade do Salvador, em 1785.

Original do Serviço Geográfico do Exército, Rio de Janeiro, 1785, p. 317. Publicado em Reis, op. cit., p. 43.

Figura 35b: Legenda da planta de Salvador, em 1785.
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Figura 36a: Planta da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1775.

Original do livro de Vilhena (1803), BNRJ, 1775, p. 366. Publicado em Reis, op. cit., p. 190.

Figura 36b: Legenda da planta de São Sebastião, em 1775.
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Já o Abade Raynal verificou, em 1770, sete anos depois da mudança da capital, que
a Cidade do Salvador abrigava “duas mil casas, a maioria magnificamente construída. O
mobiliário é rico e suntuoso, na mesma proporção que o luxo dos hábitos é severamente
proscrito”. Fazia, assim, uma referência a “uma lei muito antiga, que foi com frequência
violada e que, desde 1749, é observada no Novo Mundo, como no Velho”, a qual proibia
“o uso de fazendas de ouro ou prata e de galões na roupa” pelos portugueses. Por outro
lado, Raynal observou que, “os metais, que não podem ser usados, são prodigalizados nos
adereços dos escravos consagrados ao serviço doméstico”. Ao citar a mudança de 1763,
lembrou que “São Salvador, sede dessa região, foi, por muito tempo, a capital do Brasil”.
E “embora tenha deixado de ser a capital do Brasil, sua província é ainda a mais povoada
da colônia”, repetindo o célebre erro de acrescentar o “São” ao nome oficial da cidade.
Sobre a situação da Bahia na época, completou:
Existem 39.724 brancos, 49.693 índios, 68.024 negros. Partilha com
outras províncias a cultura do açúcar, do algodão e de algumas
outras produções, e tem sobre elas a primazia da baleia e do
tabaco.488
Ao averiguar a situação do Rio de Janeiro, Raynal afirmou não faltar “braços para o
trabalho”, uma vez que a província dispunha de “46.271 brancos, 32.126 índios e 54.080
negros”. Também notou que “as culturas definharam por muito tempo nessa vasta e bela
província, e hoje adquirem cada dia mais importância”, principalmente da cana-de açúcar
“nas planícies dos Goitacazes”. Sobre a mudança de 1763, lembrou que São Sebastião,
“outrora apenas sede da província”, era “hoje capital de todo o Brasil e residência do vicerei”, (...), “o grande entreposto das riquezas que escoam do Brasil para Portugal, e o porto
onde ancoram as mais belas frotas destinadas ao aprovisionamento dessa parte do Novo
Mundo”. Em relação ao espaço urbano da segunda capital do Brasil, esclareceu que, “uma
cidade em que os negócios são tão consideráveis e tão frequentes, teve de crescer e
povoar-se progressivamente”. Acrescentou que,
A maioria dos cidadãos ocupa casas de dois andares, construídas
com pedras de talho ou tijolo, cobertas com belas telhas e
ornamentadas com um balcão cercado por uma gelosia. É aí que as
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Raynal, O Estabelecimento dos Portugueses no Brasil, pp. 111-113.
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mulheres, sós ou acompanhadas por seus escravos, deixam-se
entrever.
Contudo, o autor ressaltou que,
À exceção de um grande aquetudo, que traz a água das elevações
vizinhas e da Casa da Moeda, não há nenhum edifício público digno
de atenção. Os templos são todos obscuros e sobre-carregados de
ornamentos de muito mau gosto.
Por fim, ao comparar o cotidiano das duas cidades-capitais do Brasil colonial, advertiu:
Os costumes no Rio de Janeiro são iguais aos da Bahia e em todas
as regiões das minas: os mesmos roubos, as mesmas traições, as
mesmas vinganças, os mesmos excessos de todos os tipos e sempre
a mesma impunidade.489
Evidenciada a fixação de poder e de instituições centrais nos dois espaços físicos que
deram origem às duas capitais do Brasil colonial, a Cidade do Salvador e a cidade do Rio
de Janeiro, não se deve esquecer que a capitalidade, enquanto “centralidade de natureza
jurisdicional”, extrapolava a centralidade físico-territorial da capital. Como bem lembrou,
mais uma vez, Catarina Madeira Santos,
A capitalidade prende-se diretamente com as instituições centrais,
ou seja, aqueles organismos cuja ação tem um alcance que
ultrapassa a cidade onde se situam, repercutindo-se por todo o
império.490
Daí a necessidade de analisar não apenas os centros urbanos transformados em capitais,
mas também as suas relações com outros centros e com suas próprias periferias. Dada a
relevância da função portuária-comercial das capitanias envolvendo os negócios de
exportação/importação no estudo da capitalidade na América Portuguesa, a sequência de
tabelas a seguir estabelece paralelos entre dados econômicos-mercantis da Bahia e do Rio
de Janeiro, do século XVII ao começo do XIX, com o objetivo de avaliar a concorrência
interna do Rio de Janeiro e o peso relativo de ambas as capitais locais dentro do Império.
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Raynal, O Estabelecimento dos Portugueses no Brasil, pp. 115-117.
Santos, Goa é a chave de toda a Índia, p. 171.
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3.2. O Rio de Janeiro e a concorrência do Sul
Em 1618, Ambrósio Fernandes Brandão, o Brandônio, considerou muito justo dar a
Pernambuco “o primeiro lugar” entre todas as capitanias do Brasil. Alegava que, dentro
da donataria da família Albuquerque Coelho,
Há infinitos engenhos de fazer açúcares, muitas lavouras de
mantimentos de toda a sorte, criações sem conta de gado vacum,
cabras, ovelhas, porcos, muitas aves de bolateria e outras
domésticas, diversos gêneros de frutas, tudo em tanta cópia que
causa maravilha a quem o contempla e com curisodade o nota.491
Ocupando o “segundo lugar”, a despeito de ser a “cabeça de toda a província do Brasil”,
a Bahia de Todos os Santos foi descrita como uma capitania de muitas “grandezas”,
Da qual, o porto e barra é uma obra grandíssima, capaz de recolher
dentro de si inumeráveis naus, porto que de muito porte, e por ser
coisa tão grande se recolhem dentro muitas baleiasnas quais fazem
Biscainhos, que para o efeito ali residem, grande matança para
haverem de tirar delas azeite, que lavram em quantidade donde se
leva para as demais capitanias do Estado a vender. O seu recôncavo
é assaz largo, no qual há muitas ilhas e rios, que nela desembocam
entre enseadas e esternos, pela borda dos quais, ao redor deste
grande recôncavo, estão muitos engenhos de fazer açúcares, os
quais se servem de grandes barcas para carregamento da cana e
lenha, por lerem os demais destes engenhos ou quase todos a
serventia do mar, por lhe ficar assim mais facilitada para o meneio
do açúcar.492
Brandônio atribuiu o terceiro lugar à Capitania da Paraíba, “porque dá ela rendimento
à fazenda de Sua Magestade nos dízimos, que se pagam da colheita de suas novidades de
açúcar, gado, mandioca, e, mais legumes, em cada ano, passante de doze mil cruzados”(4
milhões e 800 mil réis).493 Com base nos três relatos daquela época, é possível confirmar
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Ambrósio Fernandes Brandão, Diálogos das grandezas do Brasil, pp. 9 e 11.
Idem, ibidem, pp. 9 e 13.
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Idem, ibidem, p. 9.
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a importância do setor açucareiro na formação da centralidade econômica das principais
capitanias do Norte do Brasil.
No caso do Rio de Janeiro do início do século XVII, Brandônio se referiu ao potencial
açucareiro da principal capitania do Sul com cautela, afirmando que a mesma “tem alguns
engenhos em que se lavram açúcares”. Por outro lado, enfatizou que o Rio de Janeiro,
Tem uma cidade, posto que pequena, bem situada, a qual é de
presente de grande comércio; porque vem a ela muitas embarcações
do Rio da Prata, que trazem riqueza em patacas, que comutam por
fazenda, que ali compram; donde tornam a fazer viagem para o
mesmo rio. Também neste Rio de Janeiro tomam porto as naus que
navegam do Reino para Angola, onde carregam de farinha da terra,
de que abunda tôda esta capitania em grande quantidade e dali
levam para Angola, onde se vende por súbito preço.494
Além de destacar a importância do tráfico negreiro com Angola e da utilização da farinha
de mandioca local como uma de suas moedas de troca, o autor chama a atenção para outro
fator essencial na formação da capitalidade econômica do Rio de Janeiro: as suas relações
comerciais com a região do Rio da Prata.
Vale lembrar que, entre 1580 e 1640, durante a União Ibérica, as relações comerciais
da América Portuguesa se estenderam aos portos da América Espanhola, especialmente
na região do Rio da Prata, onde o trato negreiro entre o Brasil e Buenos Aires, estabelecido
legalmente ou por meio de contrabando, permutava escravos pela prata peruana das minas
de Potosí.495 Jucá de Sampaio considera que, “para o Rio de Janeiro, especificamente, tal
união representou o acesso à região do rio da Prata, a qual a partir daí faria sempre parte
dos interesses fluminenses”. Ao mesmo tempo, o autor considera “natural” a centralidade
exercida pela Bahia no Sul durante a União Ibérica, “já que a capitania da Bahia era então
a mais importante da América Portuguesa, e Salvador o seu principal porto e capital”.496
Enquanto Pernambuco e Bahia se destacavam no quadro econômico do Império nas
três décadas iniciais do século XVII, o Rio de Janeiro seiscentista apresentava um núcleo
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urbano e um grupo mercantil ainda incipientes.497 Na opinião de João Fragoso,
No século XVII, o Rio de Janeiro não passava de uma economia
exportadora de segunda: seu açúcar era preterido pelos
comerciantes reinóis e tinha dificuldades de conseguir escravos no
tráfico atlântico. Ao longo dos Setecentos, este cenário viveu
mudanças radicais. Após a descoberta do ouro, a cidade deixava a
condição de economia plebeia para se transformar, cada vez mais,
no centro comercial do Atlântico Sul luso.498
Assim como Fragoso, Maria de Fátima Gouvêa cita a descoberta de ouro em Minas
Gerais no final do século XVII como um dos fatores que alimentaram “uma progressiva
maior importância político-administrativa do Rio de Janeiro no governo da América
portuguesa como um todo”. De acordo com a autora, outro fator que impulsionou o Rio
de Janeiro foi a criação, no ano de 1680, “da capitania real da Nova Colônia do Santíssimo
Sacramento, na margem esquerda do Rio da Prata, em frente à cidade de Buenos Aires”.
Seu surgimento teria inaugurado “um período de grandes tensões entre grupos espanhóis
e portugueses ali instalados”, e motivado a “eclosão de conflitos militares na região”.
Subordinada ao governo do Rio de Janeiro em 1698, Colônia do Sacramento seria palco
de intensa disputa entre as duas Coroas ibéricas durante o conflito de demarcação das
fronteiras meridionais da América Portuguesa, na segunda metade do século XVIII.499
Não resta dúvida de que a descoberta de ouro na vizinha Minas Gerais desencadeou
um processo de elevação do Rio de Janeiro a outro patamar político e econômico dentro
do Império Português setecentista. Alçado ao posto de principal centro comercial do Sul
da América Portuguesa no decorrer do século XVIII, o Rio de Janeiro só viria a desbancar,
de fato, a Bahia de Todos os Santos, no começo do século XIX. Cabe, por isso, comparar
a participação relativa das duas capitanias no quadro econômico do Portugal setecentista,
no que tange, principalmente, ao comércio de exportação e importação no ultramar, para
reavaliar a suposta perda de importância da Bahia e seu porto já no fim dos anos seiscentos
e início dos setecentos, sustentada por uma corrente historiográfica. Como bem advertiu
497
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Cristiana Ferreira Lyrio Ximenes, ao tratar do tráfico de escravos entre a Bahia e Angola,
de 1750 a 1808, mas que pode aqui ser aplicado, a ausência de determinados cálculos
pode comprometer a análise “do fluxo mercantil de exportação/importação do porto de
Salvador”,
Propiciando uma avaliação imprecisa sobre o predomínio do
comércio marítimo de longa distância em detrimento dos demais e,
consequentemente, da perda da importância do comércio e dos
portos baianos, quando ocorriam as oscilações características da
economia colonial setecentista. Outro fator que concorreu para
validar a perda da importância do porto de Salvador foi a prioridade
dada pela historiografia baiana ao concentrar suas pesquisas no
século XIX, dificultando estudos mais aprofundados e comparativos
sobre a temática.500
Os primeiros dados a serem examinados envolvem o principal produto de exportação
do Brasil: o açúcar. A Tabela 24a compara o número de engenhos da Bahia, Pernambuco
e Rio de Janeiro, entre 1612 e 1710. Cabe, porém, esclarecer que nem sempre um número
maior de engenhos significou uma produção maior de açúcar e seus derivados. Em 1612,
houve um aumento significativo do número de engenhos no Rio de Janeiro, quando
comparado aos 3 engenhos da capitania em 1585. Em 1629, o Rio de Janeiro registrou
um aumento de 333% no número de engenhos, embora a maioria deles fosse de pequeno
porte, quando comparados aos engenhos da Bahia. Em 1710, o Rio de Janeiro abrigava
136 engenhos, ou seja, dez a menos do que a Bahia, e cento e dez unidades a menos do
que Pernambuco. Mas, a Capitania da Bahia já era a maior produtora de açúcar do Brasil.
Naquele ano, de acordo com André João Antonil, o Rio de Janeiro produziu 357.700
arrobas ou 10.220 caixas de açúcar, no valor total de 630 milhões 796 mil e 400 réis.
Pernambuco produziu 403.500 arrobas ou 12.300 caixas, no valor de 834 milhões e 140
mil réis. Enquanto a Bahia produziu 507.500 arrobas ou 14.500 caixas, no valor total de
1 bilhão 70 milhões 206 mil e 400 réis.501 Em 1751, Pernambuco reunia 276 engenhos,
que produziram 240.000 arrobas de açúcar. Em 1755, a Bahia contava com 172 engenhos,
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mas que produziram 357.115 arrobas e, em 1758, a produção baiana alcançou a marca de
400.000 arrobas anuais, provenientes de 180 engenhos.502
Tabela 24a: Número de engenhos na Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, entre 1612 e 1710.
CAPITANIA
Nº DE ENGENHOS
Nº DE ENGENHOS
Nº DE ENGENHOS
1612
1629
1710
Pernambuco
90
150
246
Bahia de Todos os Santos

50

80

146

Rio de Janeiro

14

60

136

Fontes: Johnson e Nizza da Silva (coord.), O Império Luso-Brasileiro: 1500-1620, pp. 244-245; Fréderic
Mauro, Portugal, o Brasil e o Atlântico, Volume 1, p. 254.

Mesmo atravessando vários períodos de depressão e de estagnação, a partir de 1680,
o comércio de exportação de açúcar da Bahia se recuperou nas últimas décadas do século
XVIII, impulsionado, principalmente, pelas grandes rebeliões escravas que liquidaram a
produção de açúcar na colônia francesa de São Domingos (hoje Haiti), nos anos 1790.
Até 1770, as exportações da Bahia mantiveram, de modo geral, a média anual de 400.000
arrobas, enquanto, nos anos 1780, essa média subiu para 480.000 arrobas de açúcar cada
ano. Na segunda metade da década de 1790, “as exportações feitas através do porto de
Salvador (que incluíam o açúcar dos engenhos sergipanos)”, alcançaram uma média anual
de quase 760.000 arrobas. De 1780 até 1860, o comércio açucareiro da Bahia “raramente
representou menos de 45% de todas as receitas das exportações, e muitas vezes sua
participação foi maior”.503
A Tabela 24b lista as estimativas da produção açucareira da Bahia, incluindo o açúcar
branco (supostamente dois terços da produção) e o mascavo (supostamente um terço da
produção), assim como os valores das exportações baianas do produto, entre 1698 e 1766.
Já a Tabela 24c apresenta o peso relativo do açúcar como percentagem da receita total
das exportações da Bahia, entre 1796 e 1807. Responsável por 49,4% das exportações da
Bahia nesse período, o açúcar superava a venda do algodão (20,2%), do fumo (11,7%),
dos couros (10,5%) e de todos os outros produtos locais, como o ouro (0,6%), a madeira
(0,4%), o café (0,5%), o cacau (0,7%) e a cachaça (1,2%).
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Tabela 24b: Total de caixas exportadas e das exportações baianas de açúcar em réis, 1698-1766.
ANO
CAIXAS
VALOR
ANO
CAIXAS
VALOR
1698
9.444
326$023
1735
12.732
439$530
1699
11.223
674$053
1736
?
?
1700
10.606
654$700
1737
873
25$462
1701
4.143
203$587
1738
9.123
265$342
1702
14.397
628$861
1739
10.905
238$165
1703
5.844
241$378
1740
11.000
333$662
1704
22.000
900$906
1741
14.661
506$464
1705
?
?
1742
?
?
1706
24.141
950$552
1743
12.529
547$273
1707
?
?
1708
29.096
1:129$353
1744
?
?
1709
?
?
1745
13.441
733$887
1710
20.000
933$324
1746
8.258
450$878
1711
?
?
1747
8.891
485$440
1712
21.383
1:023$810
1748
20.087
831$041
1713
15.206
734$935
1749
?
?
1714
10.488
647$040
1750
11.398
433$909
1715
10.985
629$508
1751
10.998
424$519
1716
11.379
647$844
1717
5.105
322$082
1752
12.000
509$600
1718
6.377
334$264
1753
11.198
475$535
1719
8.113
425$278
1754
3.853
154$976
1720
?
?
1755
6.486
233$745
1721
19.849
731$541
1756
10.234
391$149
1722
12.843
543$452
1757
10.685
?
1723
?
?
1758
11.557
504$412
1724
12.350
504$781
1759
12.000
520$240
1725
25.225
1:630$365
1760
?
?
1726
13.000
453$145
1727
?
?
1761
15.000
580$475
1728
9.223
418$793
1762
17.000
668$377
1729
10.222
446$850
1763
23.000
853$848
1730
5.839
235$025
1764
7.000
283$890
1731
12.927
540$400
1765
?
?
1732
13.100
?
1766
13.959
505$502
1733
17.404
608$130
1734

?

?

Fonte: Schwartz, Segredos Internos, pp. 403-404.

Tabela 24c: Peso relativo do açúcar como percentual do total das exportações da Bahia, 1796-1807.
ANO AÇÚCAR FUMO ALGODÃO COUROS OURO MADEIRA CAFÉ CACAU CACHAÇA
1796
68,2
14,4
8,7
6,1
1,3
0,2
0,2
*
*
1797
59,1
26,3
8,0
5,0
0,7
0,1
*
*
1798
67,0
18,6
7,4
5,9
0,3
0,6
*
*
1799
50,7
28,5
9,3
5,0
1,5
0,3
0,5
*
0,2
1800
42,3
12,9
15,7
13,0
9,9
0,3
0,8
0,1
0,2
1801
53,8
?
15,1
9,9
6,4
0,3
0,6
0,1
1802
20,1
19,0
22,4
9,0
4,4
0,3
0,5
1803
48,5
14,4
22,1
8,4
1,2
0,5
0,4
2,9
1804
50,6
15,6
15,0
14,5
0,3
0,4
0,7
*
0,5
1805
53,7
15,0
13,3
11,8
0,4
0,2
0,4
1,2
0,6
1806
44,4
11,8
12,2
17,4
1,4
0,3
0,7
*
0,3
1807
49,4
11,7
20,2
10,5
0,6
0,4
0,5
0,7
1,2
* Menos de 0,1%. Fonte: Barickman, Um contraponto baiano, pp. 56-57.
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O segundo produto de exportação a ser analisado é o tabaco, só suplantado pelo açúcar
na Bahia. O cultivo do fumo teria começado no princípio do século XVII, nos chamados
“campos da Cachoeira” no Recôncavo baiano e, em menor escala, no sertão da capitania.
Em 1710, Antonil relatou que o tabaco passou,
Pouco a pouco a ser um dos gêneros de maior estimação que hoje
saem desta América meridional para o Reino de Portugal e para
outros reinos e repúblicas de nações estranhas. E, desta sorte, uma
folha antes desprezada, e quase desconhecida, tem dado e dá
atualmente grandes cabedais aos moradores do Brasil e incríveis
emolumentos aos erários dos príncipes.504
Apesar de Pernambuco, Rio de Janeiro e, posteriormente, Minas Gerais cultivarem o
produto, a Bahia de Todos os Santos praticamente monopolizava a produção e o comércio
de exportação do fumo brasileiro. Segundo B. J. Barickman, os “campos da Cachoeira e
as fazendas e sítios em vilas além dos limites do Recôncavo [baiano] produziam quase
todo o fumo que se exportava para Portugal – talvez até 90% - nos séculos XVII e XVIII,
e uma parcela ainda maior nos anos 1796-1811”.505
Dispondo de mercados consolidados na Europa, Ásia e na América do Norte, a Bahia
exportava, em 1710, 25.000 rolos de fumo para o Reino de Portugal, no valor total de 303
milhões e cem mil réis, enquanto “Alagoas de Pernambuco” exportava 2.500 rolos, no
valor total de 41 milhões e 550 mil réis. Antonil fornece mais um dado sobre outro
produto de exportação para o Reino liderada pela Bahia: o meio de sola (couro curtido de
boi). Em 1710, a Bahia exportava 50.000 meios de sola, no valor total de 99 milhões de
réis; Pernambuco exportava 40.000 meios de sola, no valor total de 70 milhões de réis; e
o “Rio de Janeiro e outras capitanias do Sul exportavam 20.000 meios de sola no total de
32 milhões e 800 mil réis.506
A Tabela 25a resume as exportações do tabaco baiano/brasileiro, entre 1601 e 1805.
Cabe observar a importância progressiva adquirida pelas exportações do fumo a partir de
1626, o aumento expressivo das remessas de 1651 em diante, e as cargas remetidas para
a Índia com a autorização da Coroa lusitana, a partir de 1776. Não por acaso, Lisboa
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instituiu os primeiros impostos sobre o produto na década de 1620, tais como a criação
dos contratos do tabaco na Índia (1623) e em Portugal (1634), assim como o
estabelecimento do monopólio do Estado português, em 1674.507
Tabela 25a: Médias qüinqüenais das exportações de fumo brasileiro/baiano em arrobas, de 1601 a 1805.
PERÍODO
1601-1605
1606-1610
1611-1615
1616-1620
1621-1625
1626-1630
1631-1635
1636-1640
1641-1645
1646-1650
1651-1655
1656-1660
1661-1665
1666-1670
1671-1675

*
112
183
297
482
783
1.271
2.065
3.354
5.447
8.848
14.370
23.340
37.908
61.569
100.000

*Não especifica destinatários.
Fonte: Jean Baptiste Nardi, O
fumo brasileiro no período
colonial, pp. 337 e 339.

PERÍODO
1676-1680
1681-1685
1686-1690
1691-1695
1696-1700
1701-1705
1706-1710
1711-1715
1716-1720
1721-1725
1726-1730
1731-1735
1736-1740
1741-1745
1746-1750
1751-1755
1756-1760
1761-1765
1766-1770
1771-1775
1776-1780
1781-1785
1786-1790
1791-1795
1796-1800
1801-1805

PORTUGAL
86.073
124.388
80.475
101.787
143.649
172.765
157.159
119.948
143.509
155.791
168.477
100.065
149.420
158.507
170.450
179.664
176.761
167.442
177.886
164.293
275.108
339.876
303.076
234.757
305.505
330.128

COSTA DA MINA
120
1.650
3.840
5.880
12.925
13.030
11.731
16.048
33.527
36.658
76.071
75.078
119.897
83.340
92.262
85.983
87.575
91.138
93.970
61.600
78.400
100.800
51.800
102.200
138.883
152.788

ÍNDIA
3.971
3.613
5.259
5.473
6.373
6.937

TOTAL
86.193
126.038
84.315
107.667
156.574
185.795
168.891
135.996
177.036
192.448
244.548
175.143
269.317
241.847
262.712
265.647
264.335
258.580
271.856
225.893
357.479
444.289
360.135
342.429
450.761
489.853

Utilizado pelos traficantes baianos como moeda de troca por escravos na África
Ocidental, o refugo do fumo local tinha amplo mercado no Brasil. Como a Bahia dispunha
do privilégio da produção do tabaco, e os negociantes baianos do tráfico de escravos com
a Costa da Mina, a capitania deteve o monopólio do comércio do fumo naquela região da
África, entre 1699 e 1756, representando uma grande vantagem comercial sobre o Rio de
Janeiro e Pernambuco naquela época. A Tabela 25b apresenta os números do comércio
entre a Bahia e a Costa da Mina, entre 1681 e 1830, através do qual rolos de fumo baiano
eram trocados por escravos no Golfo da Guiné. Cabe notar o aumento do fluxo comercial
entre 1700 e 1730, em decorrência da necessidade crescente de escravos para trabalhar
nas lavouras de cana-de-açúcar, assim como na exploração das minas descobertas nas
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Gerais. A quantidade de fumo exportada da Bahia atingiria o seu apogeu em 1827, quando
60 navios levaram 420.000 arrobas de tabaco para a Costa da Mina.508
Tabela 25b: Médias qüinqüenais do comércio do fumo da Bahia para a Costa da Mina, de 1681 a 1830.
PERÍODO
NAVIOS
ARROBAS
ESCRAVOS
ROLOS POR ESCRAVO
1681-1685
2,8
1.650
220
3,0
1686-1690
6,4
3.840
512
3,0
1691-1695
9,8
5.880
699
3,3
1696-1700
20,6
12.925
1.264
4,0
1701-1705
17,5
13.030
1.158
4,0
1706-1710
18,3
11.731
1.043
3,7
1711-1715
13,00
16.048
1.188
5,3
1716-1720
16,5
33.527
2.171
6,1
1721-1725
12,5
36.658
2.256
6,5
1726-1730
17,3
76.071
3.978
7,0
1731-1735
11,3
75.078
4.175
7,2
1736-1740
12,8
119.897
6.055
7,2
1741-1745
9,6
83.340
4.209
7,2
1746-1750
9,0
92.262
4.380
7,8
1751-1755
7,5
85.983
3.581
7,7
1756-1760
11,4
87.575
3.931
8,3
1761-1765
7,4
91.138
3.393
9,1
1766-1770
10,0
93.970
4.219
7,8
1771-1775
8,8
61.600
2.710
8,2
1776-1780
11,2
78.400
3.219
8,6
1781-1785
14,4
100.800
3.524
10,4
1786-1790
7,4
51.800
1.744
10,8
1791-1795
14,6
102.200
3.071
12,1
1796-1800
20,8
138.883
4.702
11,2
1801-1805
20,4
152.788
4.917
11,6
1806-1810
28,2
192.450
6.358
12,6
1811-1815
24,4
170.800
7.728
8,0
1816-1820
38,6
270.200
6.680
15,2
1821-1825
30,8
215.600
4.932
18,8
1826-1830
45,8
320.250
9.481
9,6
Fonte: Nardi, O fumo brasileiro no período colonial, pp. 224 e 263.

O terceiro produto de exportação a ser examinado é o ouro. A Tabela 26a apresenta a
produção nas principais regiões mineradoras do Brasil setecentista: Minas Gerais, Goiás
e Mato Grosso. De acordo com Virgílio Noya Pinto, a mineração englobava três áreas no
começo do século XVIII: a promissora Minas Gerais, a decadente Curitiba e Paranaguá e
a inexpressiva São Paulo. A partir de 1720, a produção de Minas Gerais foi acrescida da
produção da Bahia e de Cuiabá e, posteriormente, da produção de Goiás e de Vila Bela
(1735 a 1754). De 1760 em diante, a produção de ouro começou a declinar, em função da
decadência das principais regiões mineradoras, cujo colapso final ocorreria entre os anos
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de 1785 e 1799.509 Sobre a produção aurífera da Bahia setecentista, o autor informou que,
Na Bahia, as minas de Jacobina, Rio das Contas, Araçuaí e Fanado
devem ter rendido centenas de arrobas, entretanto, não encontramos
elementos em que pudéssemos nos apoiar para uma avaliação
aproximativa. Acreditamos que um estudo sobre aquelas minas
deverá modificar nosso cálculo, principalmente para o período de
1725-1745. Não cremos, porém, numa modificação para os períodos
posteriores, uma vez que a atividade mineradora daquela região foi,
àquela época, relativamente restrita.510
Tabela 26a: Produção de ouro no Brasil no século XVIII, em quilogramas.
QÜINQÜÊNIOS
MINAS GERAIS
GOIÁS
MATO GROSSO
1700-1705
1.470
1706-1710
4.410
1711-1715
6.500
1716-1720
6.500
1721-1725
7.000
600
1726-1729
7.500
1.000
1730-1734
7.500
1.000
500
1735-1739
10.637
2.000
1.500
1740-1744
10.047
3.000
1.100
1745-1749
9.712
4.000
1.100
1750-1754
8.780
5.880
1.100
1755-1759
8.016
3.500
1.100
1760-1764
7.399
2.500
600
1765-1769
6.659
2.500
600
1770-1774
6.179
2.000
600
1775-1779
5.518
2.000
600
1780-1784
4.884
1.000
400
1785-1789
3.511
1.000
400
1790-1794
3.360
750
400
1795-1799
3.249
750
400
Fonte: Virgílio Noya Pinto, O ouro brasileiro e o comércio anglo-português, p. 114.

MÉDIA ANUAL
1.470
4.410
6.500
6.500
7.600
8.500
9.000
14.134
14.147
14.812
15.760
12.616
10.499
9.759
8.779
8.118
6.284
4.911
4.510
4.399

Na obra O Ouro do Brasil, publicada em 2013, Leonor Costa, Maria Rocha e Rita de
Sousa apresentam a origem geográfica das remessas do ouro brasileiro que chegaram no
Reino pelos circuitos oficiais, com base nos Livros de Manifestos da Casa da Moeda de
Lisboa. Até 1765, as remessas obedeceram ao regime de frotas, no qual os navios eram
provenientes de quatro portos da América Portuguesa: Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco
e Grão-Pará e Maranhão. Após 10 de setembro de 1765, a navegação passou a ser livre,
mantendo as remessas da Bahia e do Rio de Janeiro e incluindo embarcações provenientes
509
510

Virgílio Noya Pinto, O ouro brasileiro e o comércio anglo-português, pp. 112-113.
Virgílio Noya Pinto, op. cit., p. 114.
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de portos africanos e asiáticos que, em passagem pelo Brasil, também carregavam ouro.511
A Tabela 26b resume os portos de origem das frotas do ouro do Estado do Brasil para o
Reino, de 1697 a 1766. Até 1739, o porto de Salvador foi o que mais remeteu frotas do
ouro para o Reino (300 navios), seguido do porto de Pernambuco, em segundo lugar (184
navios), e o do Rio de Janeiro, em terceiro (129 navios). Entre 1740 e 1766, Pernambuco
liderou com 290 navios, seguido do Rio de Janeiro com 276, e da Bahia com 188 navios
carregando ouro para o Reino, lembrando que um maior número de navios enviados não
significou, necessariamente, uma carga maior de ouro transportado.
Tabela 26b: Portos de origem das frotas do ouro do Estado do Brasil, entre 1697 e 1766.
ANO
BAHIA
RIO DE
PERNAMBUCO
BAHIA E RIO
BAHIA E
JANEIRO
DE JANEIRO
PERNAMBUCO
1697
12
22
1698
20
1701
3
1704
1712
1713
24
5
8
1714
1+16
3
12
1715
18
46
1716
?
7
14
1717
24
1718
28
?
?
1719
6
1720
31
11
?
1721
59
1722
?
?
?
1724
29
1725
24
1726
1727
?
?
22
1728
9
1729
15
1730
25
1731
14
27
1732
?
14
1733
?
1734
38
17
17
1735
43
12
1736
4+?
21
1737
15
1738
26
22
TOTAL
300
129
184
46
105
1740
?
26
27
1741
?+?
20
27
1742
15
1743
20
30
-

BRASIL
80
15
58
50
203
-

511

Leonor Freire Costa, Maria Manuela Rocha e Rita Martins de Sousa, O Ouro do Brasil, Lisboa, Imprensa
Nacional – Casa da Moeda, 2013, pp. 60-61.
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1744
37
1745
20
21
1746
?
10
?
1747
?
?
21
1748
17
40 (e Colônia)
1749
20
39
1750
25
17
1751
14
31
1752
?+16
18
1753
33
30
1754
18
13
44
1755
19
28
11+7
1756
14
1762
40
1763
?
?
1764
5
1766
21
TOTAL
188
276
290
40
?
?
Fonte: Eduardo Frutuoso, Paulo Guinote e Antônio Lopes, O movimento do porto de Lisboa e o comércio
luso-brasileiro (1769-1836), Lisboa, CNCDP, 2001, pp. 142-144.

A Tabela 26c indica os totais das remessas de ouro enviadas por cada porto da América
Portuguesa em contos de réis, entre 1720 e 1802. Em valores de ouro remetido, é possível
verificar a liderança do porto do Rio de Janeiro em todo o período abordado, responsável
por cerca de 77% de todo o ouro enviado do ultramar luso-americano para o Reino de
Portugal, enquanto a Bahia aparece em segundo lugar, com 16,1%.
Tabela 26c: Valores das remessas de
ouro brasileiro por porto de origem, de
1720 a 1807, em contos de réis.
* Por vezes, as fontes agregam dois
portos de origem no Brasil.
** Engloba Angola, Cabo Verde, São
Tomé, Mazagão, Índia, Goa, Paraíba,
Santos, Ceará e Santa Catarina.
Fonte: Livros de Manifestos do
Arquivo da Casa da Moeda de Lisboa,
doravante ACML, em Costa, Rocha e
Sousa, O Ouro do Brasil, pp. 60-61.

PORTO DE ORIGEM
Rio de Janeiro
Bahia
Pernambuco
Rio de Janeiro
e Bahia *
Bahia e
Pernambuco
Grão-Pará e
Maranhão
Brasil
Outros**

TOTAL
207.591
43.525
7.523
4.978

PERCENTAGEM
76,6%
16,1%
2,8%
1,8%

435

0,2

2.568

0,1

3.050
1.383

1,1
0,5

Sobre essa liderança específica do porto do Rio de Janeiro, dentro de um intervalo
limitado provavelmente aos anos de 1740-1807, as autoras de O Ouro do Brasil resumem:
Porto que servia a região de Minas Gerais, a sua emergência decorre
da economia de mineração, remetendo para segundo plano a região
baiana. (...) A menor importância global da frota da Bahia em
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relação à do Rio traduz, no entanto, uma alteração ocorrida durante
o século XVIII. Ou seja, a análise comparada das duas frotas
demonstra que nas décadas de 1720 e 1730 ainda se registraram
alguns anos em que a região baiana predominou. A partir de 1750,
as cargas transportadas da Bahia foram sempre inferiores a 20%.
Mas se do Sul se envia a maior parte do ouro rumo a Lisboa, a Bahia
continuou a manter as suas ligações com o reino, ainda que a partir
de então, e salvo algumas exceções, a frota do Rio se tornasse
dominante, acompanhando a deslocação do centro econômico para
sul, datável de finais da década de 1720.512
Ou seja, a emergência do porto do Rio de Janeiro decorreu da sua condição de “cidade
portuária mais próxima da região mineradora das Gerais”, por isso passou a ser o principal
porto de origem das frotas do ouro - o que só ocorreu depois de 1740, já que no período
anterior, as frotas da Bahia predominaram. Essa mudança é plenamente justificável, pois
não seria mais econômico, nem prudente por parte da Coroa escolher outro porto senão o
do Rio de Janeiro para escoar a maior parte do ouro mineiro, um vez que o transporte do
metal até o litoral exigia fiscalização para controlar a evasão fiscal, e mais segurança para
evitar os “descaminhos do ouro” e a prática generalizada do contrabando. Também em
função da sua maior proximidade com a produção de ouro das Gerais, a Casa da Moeda
do Rio de Janeiro concentrou quase toda a transformação de ouro em moeda, barra, pó ou
ouro lavrado, antes de sair do porto de São Sebastião para Portugal (ver Tabela 26d).
Em relação ao deslocamento do centro econômico do Brasil no final dos anos 1720
para o Sul, em decorrência, principalmente, da exploração de ouro em Minas Gerais, não
se deve esquecer que a produção aurífera mineira durou cerca de oitenta anos, enquanto
a indústria açucareira, ainda prioritária na Bahia e em Pernambuco, alimentou os cofres
régios por mais de três séculos initerruptamente. A Tabela 26e resume os rendimentos do
ouro captados na Capitania de Minas Gerais, entre 1736 e 1807. Passado o apogeu da
produção de ouro nas regiões mineradoras próximas do porto de São Sebastião (cerca de
1735 a 1759), o Rio de Janeiro praticamente só superou o porto da Bahia, em termos de
função portuária-comercial dentro do cenário global do Império Marítimo Português, na
importação de escravos africanos e, mesmo assim, só na segunda metade dos setecentos.

512

Costa, Rocha e Martins de Sousa, O Ouro do Brasil, pp. 61-62.
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A Bahia inclusive continuou ocupando o posto de principal porto exportador /importador
de todo o ultramar português até 1796, conforme apresentado no Capítulo 1.
Tabela 26d: Composição das remessas de ouro em contos por origem geográfica, entre 1720 e 1807. Do
total remetido do Brasil para o Reino de Portugal, 77% chegou em moeda (cerca de 210.000 contos), 7%
em barra e 16% em pó. O valor do ouro lavrado, de cerca de 350 contos, não tem significado percentual.
PORTO DE ORIGEM
MOEDA
BARRA
PÓ
OURO LAVRADO
Rio de Janeiro
154.540
14.830
37.922
298
Bahia
41.257
252
1.980
35
Pernambuco
6.770
51
693
8,5
Rio de Janeiro e Bahia
4.223
117
637
0,36
Bahia e Pernambuco
0
435
0
0
Grão-Pará e Maranhão
972
744
850
2,3
Brasil
630
816
1.603
0,14
Outros
1.200
19
5
4,2
Fonte: Livros de Manifestos, ACML, em Costa, Rocha e Martins de Sousa, O Ouro do Brasil, pp. 63-64.
Tabela 26e: Rendimentos do ouro na Capitania de Minas Gerais em contos, referentes aos quintos
cobrados pelo método da capitação, entre 1736 e 1807.
PERÍODO
RENDIMENTOS DOS DIREITOS SOBRE O OURO NA CAPITANIA DE MINAS GERAIS,
EM CONTOS
1736-1751
12.378
1752-1807
23.542
TOTAL
35.920
Fonte: BNP, Coleção Pombalina, códice 643, em Costa, Rocha e Martins de Sousa, O Ouro do Brasil, p. 78.

Além da emergência do porto de São Sebastião como principal porta de saída do ouro
mineiro, outra função incrementada no Rio de Janeiro, mais do que em qualquer outra
capitania brasileira, em virtude da sua proximidade com Minas Gerais, foi a comercial
com a zona mineradora vizinha. Em Na encruzilhada do império: hierarquias sociais e
conjunturas econômicas no Rio de Janeiro (c. 1650-c. 1750), Antônio Carlos Jucá de
Sampaio ressalta o domínio da capitania fluminense nas trocas de produtos com Minas
Gerais na primeira metade dos setecentos. A Tabela 26f reproduz os valores dos contratos
das entradas de mercadorias levadas para Minas Gerais, referentes às cobranças de taxas
sobre as mercadorias comercializadas, evidenciando a supremacia da Capitania do Rio de
Janeiro no comércio interno de produtos com Minas.
ANO
1727
1730
1742
1745
1748

CAMINHO NOVO E
CAMINHO VELHO*
153:600$000
177:408$000
307:392$000
338:016$000
337:920$000

BAHIA E
PERNAMBUCO
125:952$000
155:520$000
208:896$000
227:328$000
227:328$000

Tabela 26f: Valores dos contratos das
entradas de produtos para Minas Gerais,
em réis, 1727-1748.
* Ambos originados no Rio de Janeiro.
Fonte: AHU, códice 1.269, p. 66, em
Antônio Carlos Jucá de Sampaio, Na
encruzilhada do império, p. 149.
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Sobre a ligação entre a descoberta de ouro em Minas Gerais e a capitalidade crescente
do Rio de Janeiro no Sul do Brasil a partir de então, Sampaio completou:
O ouro, portanto, ativava os circuitos mercantis, centralizando-os na
capitania fluminense e, mais do que isso, na cidade do Rio de
Janeiro. Na busca por ele, convergiam para o Rio embarcações de
toda a América portuguesa, que, em troca do abastecimento da
cidade e da capitania e, principalmente, das áreas mineradoras,
conseguiam participar, ainda que fracamente, dos benefícios da
economia aurífera.513
De fato, assim como o porto e a Casa da Moeda do Rio de Janeiro, a cidade de São
Sebastião também era o centro comercial mais próximo de Minas Gerais e, portanto, o
local de onde se chegava mais rápido e facilmente até as áreas de mineração no interior,
sendo mais do que justificável que a praça do Rio de Janeiro centralizasse o comércio
com aquela região. Por outro lado, o peso do comércio interno na América Portuguesa
não exercia a mesma influência que o peso relativo das capitanias do Brasil no comércio
global do Império lusitano. Por isso, essa notória centralidade interna não justificaria, por
exemplo, a mudança da morada do vice-rei em 1763, na medida em que a Capitania da
Bahia ainda superava a Capitania do Rio de Janeiro no comércio com o Reino. Ademais,
o próprio Sampaio destaca o papel da Bahia no comércio interno de escravos com a região
mineradora, ao apresentar os valores, aqui reproduzidos na Tabela 26g, dos contratos dos
direitos dos escravos levados para Minas por comerciantes locais, entre 1725 e 1748,
apontando a liderança da Bahia nessa esfera comercial dentro do Brasil.
Sobre a primazia da Bahia no abastecimento de escravos para as regiões mineradoras,
o autor estebelece relação com o domínio baiano sobre o tráfico negreiro com a Costa da
Mina, “cujos escravos eram aparentemente preferidos nessas regiões”.514Também merece
destaque o fato de que, tanto o refugo do tabaco, quanto as fazendas asiáticas, ambos os
produtos utilizados como moeda de troca no tráfico de escravos com a África, tinham na
Bahia o seu maior produtor, no caso do fumo; e na Cidade do Salvador o seu principal

513

Sampaio, Na encruzilhada do império: hierarquias sociais e conjunturas econômicas no Rio de Janeiro
(c. 1650- c. 1750), Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2003, p. 156.
514
Idem, ibidem, pp. 151 e 172. Já Stuart Schwartz considera que os escravos preferidos para reexportação
no Brasil eram os angolanos. Ver, Schwartz, Segredos Internos, p. 284.
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centro distribuidor para todo o Atlântico Sul, incluindo o Rio de Janeiro e Pernambuco,
no caso das chamadas “fazendas de negro”, provenientes da Carreira da Índia na Bahia.
Tabela 26g: Valores dos
contratos dos direitos dos
escravos que vão para as
Minas, em réis, 1725-1758.
Fonte: AHU, códice 1.269,
pp. 34-36 e 41-43, em
Sampaio, op. cit., p. 150.

ANO
1725
1729
1732
1740
1745
1748

RIO DE JANEIRO
14:700$000
10:500$000
14:400$000
17:950$000
18:000$000
16:000$000

BAHIA
20:000$000
28:000$000
30:610$000
27:605$000
21:090$000
20:000$000

PERNAMBUCO/PARAÍBA
6:000$000
6:800$000
3:020$000
1:010$000
1:000$000

Quanto aos montantes de ouro remetidos do Rio de Janeiro para o Reino apresentados
na Tabela 26c, cabe fazer uma última observação fundamental: as “chegadas de ouro no
Reino” não podem ser confundidas com “tributos recebidos pelo rei de Portugal”,
conforme exposto em inúmeros trabalhos historiográficos. Isto porque nem todo o ouro
exportado para o Reino pelo Rio de Janeiro ou por qualquer outro porto da América
Portuguesa tinha como destinatário final o Estado português. Por isso também, os valores
remetidos não podem ser considerados como aportes financeiros ou lucros diretos para a
Fazenda Régia, provenientes do Rio de Janeiro. As Tabelas 26h e 26i indicam os
destinatários das remessas de ouro efetuadas do Brasil, entre 1720 e 1807. Daí ser possível
concluir que,
Entre 1720 e 1807, dos 271.000 contos chegados ao reino, 211.081
contos tiveram como destino os particulares e 59.967 contos os
cofres da Fazenda Pública. A divisão percentual foi então de 78% e
22%, respectivamente. Assim, pode afirmar-se que o Estado
arrecadou como receita líquida, aproximadamente, o equivalente ao
imposto do quinto do ouro.515
PORTO DE ORIGEM
Rio de Janeiro
Bahia
Rio de Janeiro e Bahia
Pernambuco
Grão-Pará e Maranhão
Brasil
TOTAL

TOTAL EM CONTOS
51.533
3.979
1.196
184
60
3.014
59.967

PERCENTAGEM
86,0
6,6
2,0
0,3
0,1
5,0
100

Tabela 26h: Remessas de ouro
brasileiro para o Estado português,
entre 1720 e 1807.

Fonte:
Livros
de
Manifestos,
ACML,
em Costa, Rocha e
Sousa, op. cit., p. 86.

515

Costa, Rocha e Martins de Sousa, O Ouro do Brasil, p. 72. As autoras aproximaram o total geral de
271.047 contos para 271.000 contos, e o total parcial de 59.966 para 59.967 contos para o Estado lusitano.
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Tabela 26i: Remessas de ouro
brasileiro para particulares no
Reino, entre 1720 e 1807.

Fonte: Livros de Manifestos, ACML,
Costa, Rocha e Sousa, op. cit.,p. 87.

PORTO DE ORIGEM
Rio de Janeiro
Bahia
Rio de Janeiro e Bahia
Bahia e Pernambuco
Pernambuco
Grão-Pará e Maranhão
Brasil
TOTAL

TOTAL EM CONTOS
155.745
39.590
4.200
435
7.339
2.508
1.264
211.081

PERCENTAGEM
73,8
18,8
2,0
0,2
3,5
1,2
0,5
100

O quarto produto de exportação a ser comparado é o couro. De acordo com Antonil
(1710), “posto que sejam muitos os currais da parte da Bahia, chegam a muito maior
número os de Pernambuco. (...) A parte do Brasil que tem menos gado é o Rio de Janeiro,
porque tem currais somente nos campos de Santa Cruz”.516 Assim como o ouro, o Rio de
Janeiro também não produzia couro para exportação no começo do século XVIII, mas se
tornou o porto centralizador da courama produzida na região do Prata, após a inclusão da
Colônia do Sacramento no Império Português. Mesmo assim, Salvador e Recife foram os
grandes portos exportadores de couro do Brasil, oriundos do Vale do São Francisco.517
A Tabela 27 mostra a procedência e as cargas de couro remetidas para Lisboa pelas
frotas do Brasil, entre 1718 e 1770. A título de exemplo, a frota de Pernambuco
transportou 296.644 unidades em 1759, a da Bahia levou 220.000 couros em 1762,
enquanto o Rio de Janeiro levou, no máximo, 133.000 unidades (1727). Cabe ressaltar
que essas cargas não incluíam os couros usados para embalar o tabaco, conhecidos como
“couros de rolo de tabaco”. Essa relação entre couro e tabaco explica uma troca comercial
entre a Bahia, a maior produtora de tabaco, “e Recife, o centro polarizador da courama
dos currais do São Francisco”. Os “couros de rolo de tabaco” eram embarcados no porto
de Pernambuco em barcos pequenos, que navegavam ao longo da costa “para a Bahia
pelo meio de um negócio particular e intrínseco”. Após servirem como embalagem, eram
consumidos pelo consumidos pelo mercado português, ou reexportados para outras praças
da Europa. Os dados apresentados apontam que Pernambuco liderava as exportações de
couro do Brasil com larga vantagem, com um total de 3.744.778 unidades remetidas para
Portugal, ou seja, mais do que o triplo da segunda colocada, a Bahia, com 1.179361 peças
exportadas para Portugal, entre 1718 e 1770.

516
517

Antonil, op. cit., pp. 199-200.
Pinto, op. cit., pp. 205-207.
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Tabela 27: Procedência e cargas de couro das frotas do Brasil para Portugal em unidades, de 1718 a 1770.
ANO PERNAMBUCO
BAHIA
RIO DE JANEIRO
“COUROS DE ROLO DE
(COLÔNIA DO SACRAMENTO)
TABACO”
1718
40.000
30.000
4.825
17.380
1719
3.488
1720
21.956
11.238
1721
8.444
35.115
25.197
1723
11.000
1724
14.000
1725
77.000
8.000
1727
133.000
1728
120.000
1729
60.000
8.000
1730
50.000
13.000
1731
40.000
1732
60.000
1734
97.006
8.000
1735
180.861
11.368
8.335
1736
81.000
8.300
1738
79.789
60.600
9.710
1740
215.600
340
1741
8.141
16.716
1742
12.596
2.574
1743
161.000
11.267
1.050
1744
114.144
5.164
1745
130.000
125.228
5.122
11.940
1746
130.238
14.140
416
1747
74.544
70.081
38.309
14.866
1748
46.493
1.400
1749
152.405
46.051
1750
11.544
1751
180.511
72.067
416
1752
85.350
1753
98.875
49.436
10.775
1754
233.050
39.319
36.798
9.113
1755
93.067
53.774
51.565
10.507
1756
126.273
1757
112.253
1759
296.644
1760
3.850
1761
87.253
1762
140.412
220.000
11.000
1763
77.771
250.000 (Bahia e Rio de Janeiro)
19.000
1764
206.455
1765
138.015
1766
150.739
1767
126.474
1768
191.517
1769
128.211
1770
113.913
TOTAL
3.744.778
1.179.361
1.000.264
257.981
Fonte: Noya Pinto, op. cit., pp. 208-211.
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Assim como o couro, Pernambuco dominava as exportações de pau-brasil na primeira
metade do século XVIII, que continuou a ser comprado pelos centros têxteis da Europa,
especialmente pela Holanda, França, Alemanha e Inglaterra, enquanto a Bahia ocupava o
segundo lugar no quadro geral. Já o Rio de Janeiro era a principal praça exportadora de
jacarandá, utilizado como matéria-prima para a fabricação de móveis e talhas (ver Tabelas
28a e 28b).518 Entretanto, apesar de ainda ocuparem uma posição de destaque no comércio
exterior do Brasil setecentista, as madeiras locais, incluindo o pau-de-tinta vermelho, não
conservavam mais o mesmo peso econômico do século XVI.
Tabela 28a: Procedência e cargas de pau-brasil para Portugal, entre 1732 e 1755.
ANO
PERNAMBUCO
BAHIA
RIO DE JANEIRO
1723
12.000 quintais
1738
9.640 quintais
1740
7.600 quintais
1743
10.000 quintais
963 toras
1744
3.158 quintais e
331 dúzias de pranchas*
1745
5.000 quintais
9.260 quintais
2.537 quintais
1746
11.903 quintais, 843 pranchas
5.035 quintais
e 8.229 vigotas**
1749
20.525 quintais
2.851 toras
1750
2.330 quintais
1751
12.195 quintais
1753
4.083 quintais
22 quintais
1754
6.700 quintais
1.818 grandes pranchas ***
1.270 quintais
1755
8.630 quintais
TOTAL
104.193 quintais
18.831 quintais, 331 dúzias
8.864 quintais e 3.814
de prancha e 1.818
toras
pranchões
* Tábua grande, larga e grossa ou tabuão.**Pequena viga ou sarrafão. Fonte: Pinto, op. cit., pp. 204-205.
Tabela 28b: Procedência e cargas de jacarandá do Brasil para Portugal, entre 1719 e 1754.
ANO
RIO DE JANEIRO
PERNAMBUCO
BAHIA
1719
2.639 quintais
1734
695 quintais
1736
2.272 quintais
1740
3.400 quintais
1743
382 quintais
1745
300 quintais
1746
10.000 quintais
e 2.890 peças (?)
1748
1.427 quintais
150 toras
1749
1.753 toras
1754
712 quintais
743 toras
TOTAL
16.155 quintais, 2.890
3.400 quintais
2.272 quintais
peças (?) e 1.753 toras
e 893 toras
Fonte: Noya Pinto, op. cit., p. 203.

518

Noya Pinto, op. cit., pp. 203-204.
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Outro indicador essencial para comparar o desempenho portuário-comercial da Bahia
e do Rio de Janeiro é o tráfico de escravos africanos. A Tabela 29a reproduz as estimativas
de escravos africanos desembarcados nos portos brasileiros, entre 1561 e 1808, conforme
The Trans-Atlantic Slave Trade Database/ Voyages. Os dados apresentados por essa fonte
são superiores aos estimados por outras fontes, a exemplo dos números apresentados na
Introdução do presente trabalho, especialmente em relação ao período de 1751 a 1800. O
resultado, porém, também indica que, entre 1571 e 1750, a Bahia recebeu mais escravos
africanos do que o Sudeste do Brasil, sendo superada pelo Rio de Janeiro só na segunda
metade do século XVIII.
Tabela 29a: Estimativas de escravos africanos desembarcados nos portos do Brasil, entre 1561 e 1808.
BRASIL
AMAZÔNIA

BAHIA

PERNAMBUCO

SUDESTE DO
BRASIL

BRASIL NÃO
ESPECIFICADO

TOTAL

15611570

0

0

1.365

0

0

1.365

15711580

0

100

2.612

70

0

2.782

15811590

0

1.652

5.005

1.157

0

7.814

15911600

0

3.895

9.589

2.728

0

16.212

16011610

0

9.189

18.371

6.432

0

33.992

16111620

0

21.659

35.202

15.163

735

72.759

16211630

0

30.860

42.214

21.600

245

94.919

16311640

0

30.860

1.105

21.600

0

53.565

16411650

0

22.739

0

15.917

889

39.545

16511660

0

36.530

10.800

25.571

0

72.901

16611670

0

41.366

19.992

30.750

0

92.108

16711680

250

32.693

22.379

23.273

0

78.595

16811690

0

29.975

25.000

20.981

0

75.956

300

BRASIL
AMAZÔNIA

BAHIA

PERNAMBUCO

SUDESTE DO
BRASIL

BRASIL NÃO
ESPECIFICADO

TOTAL

16911700

846

56.325

45.275

39.428

0

141.874

17011710

1.072

60.764

52.861

41.609

105

156.411

17111720

1.041

80.404

40.000

54.711

892

177.048

17211730

600

90.750

38.714

50.816

2.785

183.665

17311740

669

91.050

23.176

64.017

1.097

180.009

17411750

799

91.322

29.427

69.268

714

191.530

17511760

5.102

74.749

29.934

81.391

880

192.056

17611770

12.144

66.645

28.166

84.407

351

191.713

17711780

13.547

78.639

21.799

79.410

188

193.583

17811790

17.540

82.622

27.256

109.660

0

237.078

17911800

18.767

97.204

37.730

119.965

8.074

281.740

18011808

27.424

77.624

38.770

99.901

10.516

254.235

TOTAL

99.801

1.209.616

606.742

1.079.825

27.471

3.023.455

Fonte: Tabela reproduzida do The Trans-Atlantic Slave Trade Database - Voyages, 2017. Disponível em
www.slavevoyages.org. Último acesso em 01/03/17.

É oportuno esclarecer que, a depender do porto de origem considerado isoladamente,
se o Golfo do Benim/Costa da Mina ou a África Centro-Ocidental/Angola, essas duas
capitanias podem mudar de posição, uma vez que a Bahia continuou dominando o tráfico
com o Golfo do Benim na segunda metade do século XVIII, e o Rio de Janeiro dominava
o tráfico com a África Centro-Ocidental já na primeira metade dos setecentos, conforme
indicam as Tabelas 29b a 29e. As Tabelas 29b e 29c mostram as estimativas de escravos
desembarcados na Bahia e no Sudeste do Brasil por porto de origem na África, entre 1701
e 1750. A Bahia teria recebido 414.287 escravos, dentre eles 248.045 do Golfo do Benim
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e 127.549 da África Centro-Ocidental. O Sudeste teria recebido 280.421 escravos, dentre
eles 259.779 da África Centro-Ocidental e 14.756 do Golfo do Benim.
Tabela 29b: Estimativas de escravos desembarcados na Bahia por porto de origem na África, 1701-1750.

Golfo
Costa
do
do ouro
Benim

Golfo
de
Biafra

África
CentroOcidental
e Santa
Helena

Sudeste
da
África e
Total
Ilhas do
Oceano
Índico

Senegâmbia
e Atlântico
“off-shore”

Costa do
Barlavento

17011710

0

0

0

43.479

3.336

13.949

0

60.764

17111720

1.462

2.173

3.703

43.458

11.095

17.801

711

80.403

17211730

0

0

2.973

57.237

3.754

26.553

232

90.749

17311740

672

0

1.268

53.214

4.142

31.753

0

91.049

17411750

777

0

0

50.657

2.395

37.493

0

91.322

TOTAL

2.911

2.173

7.944

248.045

24.722

127.549

943

414.287

Fonte: Tabela reproduzida do The Trans-Atlantic Slave Trade Database - Voyages, 2017. Disponível em
www.slavevoyages.org. Último acesso em 01/03/17.
Tabela 29c: Estimativas de escravos desembarcados no Sudeste do Brasil por porto de origem na África,
1701-1750. O Rio de Janeiro dominava o tráfico com a África Centro-Ocidental nesse período.
Senegâmbia
e Atlântico
“off-shore”

Costa do
Ouro

Golfo do
Benim

Golfo de
Biafra

África CentroOcidental e Santa
Helena

Total

17011710

0

0

1.135

0

40.474

41.609

17111720

0

0

1.493

0

53.218

54.711

17211730

0

1.977

6.184

508

42.148

50.817

17311740

1.632

459

5.944

0

55.981

64.016

17411750

907

0

0

403

67.958

69.268

TOTAL

2.539

2.436

14.756

911

259.779

280.421

Fonte: Tabela reproduzida do The Trans-Atlantic Slave Trade Database - Voyages, 2017. Disponível em
www.slavevoyages.org. Último acesso em 01/03/17.

As Tabelas 29d e 29e reproduzem as estimativas de escravos desembarcados na Bahia e
no Sudeste do Brasil, entre 1751 e 1800. A Bahia teria recebido 399.859 escravos, sendo
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236.402 do Golfo do Benim e 152.958 da África Centro-Ocidental. A região Sudeste teria
recebido 474.833 escravos, sendo 456.293 da África Centro-Ocidental e 15.967 do Golfo
do Benim. Muitos angolanos eram reexportados do porto do Rio de Janeiro para outras
praças do Sul, enquanto os demais escravos eram destinados aos engenhos, plantações,
roças, construções e residências na própria capitania. No computo geral, a Bahia foi a
maior compradora de escravos do Brasil, de 1571 a 1808, seguida pelo Rio de Janeiro.
Tabela 29d: Estimativas de escravos desembarcados na Bahia por porto de origem na África, 1751-1800.
A Bahia continuou dominando o tráfico com o Golfo do Benim nesse período.
Senegâmbia e
Atlântico
“off-shore”

Costa
do
Ouro

Golfo do
Benim

Golfo
de
Biafra

África CentroOcidental e
Santa Helena

Sudeste da
África e Ilhas
do Oceano
Índico

Total

17511760

180

256

49.163

1.279

22.988

882

74.748

17611770

0

0

41.722

584

24.047

292

66.645

17711780

292

0

36.544

2.048

39.722

33

78.639

17811790

0

0

49.526

1.528

31.227

341

82.622

17911800

218

265

59.447

2.301

34.974

0

97.205

TOTAL

690

521

236.402

7.740

152.958

1.548

399.859

Fonte: Tabela reproduzida do The Trans-Atlantic Slave Trade Database - Voyages, 2017. Disponível em
www.slavevoyages.org. Último acesso em 01/03/17.
Tabela 29e: Estimativas de escravos desembarcados no Sudeste por porto de origem na África, 1751-1800.
Golfo do
Benim

África Centro-Ocidental e
Santa Helena

Sudeste da África e Ilhas do
Oceano Índico

Total

17511760

4.538

75.739

1.114

81.391

17611770

10.746

73.661

0

84.407

17711780

426

78.984

0

79.410

17811790

0

109.660

0

109.660

17911800

257

118.249

1.459

119.965

TOTAL

15.967

456.293

2.573

474.833

Fonte: Tabela reproduzida do The Trans-Atlantic Slave Trade Database - Voyages, 2017. Disponível em
www.slavevoyages.org. Último acesso em 01/03/17.
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Já um exame das chegadas dos navios do Brasil no porto de Lisboa, assim como das
tonelagens descarregadas no Reino lusitano, entre 1713 e 1808, evidencia, mais uma vez,
a importância da Bahia setecentista dentro do Império Marítimo Português. A Tabela 30a
apresenta o número de embarcações provenientes da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco
que entraram no porto de Lisboa nesse período. De 1713 a 1762, o porto lisboeta recebeu
1.079 navios procedentes da Bahia, 626 de Pernambuco e 553 do Rio de Janeiro. De 1763
a 1808, quando a cidade de São Sebastião já era a capital estatal, o porto de Lisboa recebeu
1.142 navios provenientes da Bahia, 1.072 de Pernambuco e 843 do Rio de Janeiro. Como
a quantidade de navios pode não significar uma capacidade maior de transporte, a Tabela
30b lista a tonelagem (volume de todos os espaços internos de uma embarcação mercante)
descarregada em Lisboa pelos navios do Brasil, de 1769 a 1808. A Bahia foi superada em
volume de mercadorias descarregadas no Reino em apenas 6 anos: em 1771 e 1795, pelo
Rio de Janeiro, e em 1770, 1772, 1789 e 1795, por Pernambuco. Em todos os outros anos,
o peso das mercadorias provenientes da Bahia foi superior ao das outras duas capitanias
examinadas. Entre 1769 e 1782, a Bahia era responsável por 37,6% do total descarregado
pelos navios do Brasil em Lisboa, enquanto o Rio de Janeiro participava com 18,3%, ou
seja, menos da metade da Bahia, e abaixo também de Pernambuco (26,2%). Entre 1783 e
1807, a Bahia também liderava com 33,3% do total de mercadorias descarregadas pelos
navios do Brasil em Lisboa, contra 19,9 % do Rio de Janeiro e 24,3%.519
Outro indicador econômico que merece ser examinado consiste na diferença entre os
valores dos contratos de arrematação das dízimas das alfândegas da Bahia e do Rio de
Janeiro, listados na Tabela 31. De acordo com os “Mapas cronológicos dos contratos do
Ultramar de 1641 a 1758”, as duas capitanias apresentaram valores similares até 1734. Já
entre 1736 e 1753, os valores dos contratos de arrematação das dízimas da alfândega do
Rio de Janeiro superaram com ampla margem os valores dos contratos da Bahia. Enfim,
na segunda metade do século XVIII, a Capitania da Bahia ainda era a maior produtora de
tabaco, disputava com Pernambuco a supremacia do açúcar, superava o Rio de Janeiro na
exportação de couro, remetia as maiores cargas para Lisboa e ocupava o posto de segunda
imprtadora de escravos africanos, além de Salvador dispor da maior estrutura urbana do
além-mar. Ao mesmo tempo, o ouro, que tanto impulsionou a função portuária-comercial
de São Sebastião, dava os primeiros sinais de esgotamento em Minas Gerais.

519

Frutuoso, Guinote e Lopes, op. cit., p. 65.
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Tabela 30a: Entradas de navios da Bahia, Rio e Pernambuco no porto de Lisboa, entre 1713 e 1808.
ANO

BAHIA

1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
TOTAL

24
17
46/e RJ
17
28
28
31
59/e PE
25
29
34
49
24
35
24
25
38
40
11
25
38
35
36
33
40/e RJ
42
0
24
16
33
18
20
24
35
36
40
1.079

RIO DE
JANEIRO
5
3
20
13
15
11
15
24
14
15
9
12
9
14
16
17
12
16
9
26
27
16
19
23
10
17
20
17
14
30
13
28
1
22
21
553

PERNAMBUCO

ANO

BAHIA

8
12
12
23
22
18
11
22
22
20
25
1
21
17
25
19
37
20
30
21
20
39
33
17
44
18
16
19
1
33
626

1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
TOTAL

63
26
23
10
16
17
23
17
21
36
26
28
24
22
27
19
20
28
24
23
22
22
22
23
24
28
25
20
13
52
21
37
48
28
38
38
40
32
43
32
35
6
1.142

RIO DE
JANEIRO
5
29
16
19
26
21
12
19
16
20
14
24
22
19
24
12
27
30
22
17
20
17
15
18
16
19
19
11
12
13
9
25
39
37
42
27
16
15
24
27
25
3
843

PERNAMBUCO
10
12
18
13
13
17
13
16
16
14
20
12
15
17
24
19
16
29
22
25
24
26
32
27
33
36
22
28
31
38
16
30
40
36
57
39
39
35
48
40
50
4
1.072

Fonte: Pinto, op. cit.; Gazeta de Lisboa; ANTT, Junta
do Comércio, maço 310; Hebdomadário Lisbonense
e AHCML, Livros do Marco dos Navios, nºs. 1 a 63B,
em Frutuoso, Guinote e Lopes, op. cit., pp. 132-139.
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Tabela 30b: Tonelagens descarregadas no porto de Lisboa pelos navios provenientes do Brasil, 1769-1808.
ANO
BAHIA
RIO DE JANEIRO
PERNAMBUCO
1769
8.312
2.547
5.917
1770
3.613
3.057
4.092
1771
4.569
5.358
3.112
1772
6.574
4.263
7.376
1773
8.113
3.731
5.867
1774
9.015
4.697
8.296
1775
8.815
4.275
5.498
1776
14.859
4.868
7.661
1777
10.259
3.532
7.810
1778
14.384
6.405
6.493
1779
13.842
5.946
7.516
1780
11.579
6.087
8.511
1781
13.868
8.167
10.376
1782
11.762
4.994
8.545
1783
11.352
8.327
6.511
1784
16.390
11.692
10.710
1785
14.279
8.507
6.739
1786
13.149
6.577
7.591
1787
10.849
7.431
8.073
1788
11.218
6.385
8.100
1789
10.654
5.340
10.913
1790
10.277
5.505
8.818
1791
11.573
7.009
10.966
1792
13.945
7.993
12.734
1793
11.453
6.074
6.913
1794
8.023
3.841
7.228
1795
2.050
4.487
7.875
1796
15.074
5.340
9.791
1797
8.429
2.223
3.636
1798
15.106
12.323
7.557
1799
16.759
10.176
10.878
1800
14.860
14.431
10.645
1801
18.842
16.240
15.427
1802
19.932
9.693
11.838
1803
18.200
6.725
11.284
1804
15.614
7.605
12.723
1805
20.228
10.100
16.539
1806
16.217
13.558
13.264
1807
18.380
7.023
13.109
1808
2.298
1.057
1.352
* Entende-se por tonelagem o volume de todos os espaços internos de uma embarcação mercante,
expresso em toneladas de arqueação. Fonte: Frutuoso, Guinote e Lopes, op. cit., pp. 169-171.

Tabela 31: Valores dos contratos de arrematação das dízimas das alfândegas da Bahia e do Rio de Janeiro,
entre 1712 e 1756, em réis.
PERÍODOS
BAHIA
RIO DE JANEIRO
(PREÇO POR ANO)
(PREÇO POR ANO)
1712-1714
?
53:200$000
1715-1720
?
?
1721-1723
?
66:900$000
1724-1726
101:300$000
97:200$000
1727-1728
101:700$000
?
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1729
101:700$000
122:100$000
1730-1731
?
122:100$000
1732-1734
107:600$000
107:600$000
1735
?
160:000$000
1736-1737
88:410$000
160:000$000
1738
88:410$000
194:850$000
1739-1740
96:025$000
194:850$000
1741
96:025$000
?
1742-1743
?
208:400$000
1744
126:900$000
208:400$000
1745-1746
126:900$000
209:600$000
1747
?
209:600$000
1748-1750
106:000$000
202:400$000
1751-1753
?
202:400$000
1754-1759
82:069$166
?
Fonte: “Mapas cronológicos dos contratos do Ultramar de 1641 a 1758”, AHU, CU, Contratos Reais, códice
1.269, fls. 21 e 23.

Com base nos dados apresentados, é possível supor que o Rio de Janeiro não adquiriu
uma capitalidade tão abrangente assim, a ponto de dominar político e economiamente a
América Portuguesa no século XVIII, nem a Bahia deixou de desempenhar um papel
central dentro do sistema comercial do Império Português. Até porque se o domínio do
Rio de Janeiro tivesse, de fato, alcançado tamanha proporção e todo o território do Brasil,
o soberano de Portugal dificilmente teria esperado 70 anos para mudar a capital para a
cidade de São Sebastião, nem tomaria tal decisão justamente na fase final da produção do
ouro em Minas Gerais. Diante da importância comercial da Bahia de Todos os Santos, e
da capitalidade igualmente limitada do Rio de Janeiro, por que Salvador perdeu o posto
de Cabeça do Brasil? A resposta, a meu ver, começa com um nome: Gomes Freire de
Andrade, governador do Rio de Janeiro.

3.3. A mudança da capital na historiografia
A transferência da capital do Brasil de Salvador para a cidade de São Sebastião no
século XVIII ainda é uma questão pouco debatida pelos historiadores. Um dos problemas
que talvez explique o pouco interesse demonstrado pelo tema consiste na falta de registros
específicos sobre o assunto. Segundo Maria Fernanda Bicalho,
A carência de documentação sobre as razões que motivaram a
Coroa portuguesa a transferir a sede do vice-reinado de Salvador
para o Rio de Janeiro leva-nos a enunciar algumas hipóteses,
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formuladas a partir da leitura da correspondência e da análise das
políticas metropolitanas implementadas a partir da segunda metade
do século XVIII.520
Os primeiros livros sobre a história de Salvador ou da Bahia que dedicaram atenção
ao tema foram: Memórias Históricas e Políticas da Província da Bahia (1835), escrito
por Ignácio Accioli de Cerqueira e Silva, depois reeditado e anotado por Braz do Amaral
(1919-1931); e História Política e Administrativa da Cidade do Salvador (1949), escrita
por Affonso Ruy. Enquanto Cerqueira e Silva apenas cita a mudança do “assento do ViceRei do Brasil para o Rio de Janeiro” em 1763, Braz do Amaral acusa, nas suas anotações,
o “desaparecimento do ato de transferência da sede do governo da Bahia para o Rio de
Janeiro”. Segundo ele, este seria só mais um documento histórico roubado dos arquivos
baianos, entre tantos outros que foram desviados para os arquivos do Rio de Janeiro.521
Já Affonso Ruy traça um panorama político-administrativo da primeira capital, desde a
sua fundação até o século XX. Sobre a transferência da capital mais para o sul do Brasil,
o autor sugere que “razões de caráter administrativo e militar levaram ao deslocamento
do governo geral da Bahia”.522
Dois livros de história do Brasil – um da época do império e outro da república trazem mais duas proposições: a História geral do Brasil (1857) de Francisco Adolfo de
Varnhagen; e a História do Brasil: uma interpretação (2008) de Adriana Lopez e Carlos
Guilherme Mota. Dedicada ao imperador D. Pedro II, a obra de Varnhagen se concentra
na política interna e externa de Portugal, em detrimento das transformações ocorridas na
colônia. O autor argumenta que o vice-rei Gomes Freire de Andrade deixou de ir à Bahia
tomar posse por considerar Colônia do Sacramento o ponto do Brasil mais ameaçado
pelos espanhóis. E elogia o governador do Rio de Janeiro - que “embora nascido na
Europa, Bobadela era todo Brasil”.523 Lopez e Mota fazem um balanço do “pombalismo”
no Brasil colonial e, ao falar da descoberta de ouro de aluvião nas Minas Gerais, resumem:
“no final do século XVIII, o eixo demográfico da colônia deslocou-se definitivamente

520

Bicalho, “O Rio de Janeiro no século XVIII”, p. 15.
Ignácio Accioli de Cerqueira e Silva, Memórias Históricas e Políticas da Província da Bahia, Bahia, Tomo
I, p. 247; e idem, ibidem, mandadas reeditar e anotar pelo Governo deste Estado, anotador Braz do
Amaral, Bahia, Imprensa Oficial do Estado, 1925, Volume II, nota 82, p. 427.
522
Ruy, História Política e Administrativa da Cidade do Salvador, p. 306.
523
Francisco Adolfo Varnhagen, História geral do Brasil, Tomo Segundo, Madrid, Imprensa de J. del Rio,
1857, pp. 209, 211 e 232 a 253.
521
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para as capitanias de baixo, motivo primeiro pelo qual o governo-geral foi transferido
para a cidade do Rio de Janeiro em 1763”.524
Outras duas obras mais recentes sobre a Bahia e sua capital tratam tangencialmente
do tema: a História da Bahia (1959), de Luís Henrique Dias Tavares, revista e ampliada
em 2001; e Uma história da cidade da Bahia (2004), de Antônio Risério. Os dois autores
também consideram os conflitos com os espanhóis nas fronteiras do sul do Brasil um dos
fatores decisivos para a mudança da sede do vice-reino, apesar da descoberta de ouro nas
Minas Gerais. Risério vai além, sendo ainda um dos poucos autores a estabelecer relação
entre a transferência da capital para o Rio de Janeiro e o longo governo de Gomes Freire
de Andrade naquela capitania. Na sua concepção,
A Cidade da Bahia e seu Recôncavo vão conhecer, ao longo do
século XVIII, um progressivo processo de marginalização, que será
oficializado de forma definitiva em 1763, com a transferência da
capital colonial para o Rio de Janeiro. Para dizer em poucas
palavras, foi um golpe rude. Não seria a Bahia, com o seu
florescente desejo separatista, que comandaria o processo de fixação
de fronteiras, nem a questão, que principiava a aflorar, da unidade
nacional. Assim desde 1750, a Cidade da Bahia vira o seu poder
diminuir, com a jurisdição do governador do Rio de Janeiro, Gomes
Freire de Andrada, estendendo-se às capitanias de São Paulo, Minas
Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
incluindo-se nesse rol a Colônia de Sacramento, já no Rio da Prata.
Era, agora, a vez do Brasil Meridional. O governador da Cidade de
São Sebastião do Rio de Janeiro passava a ter um poder maior do
que o do governador da Cidade do Salvador da Bahia de Todos os
Santos. Duas coisas pesaram em tal eleição. Uma delas foi o ouro
descoberto, na última década do século XVII, em Minas Gerais, E a
outra – provavelmente, a mais importante – foi a questão lindeira,
fronteiriça.525
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Faina Fridma endossa a ideia consensual de que a descoberta de ouro em Minas no
final do século XVII criou novas circunstâncias para a cidade. A partir de então, o porto
do Rio de Janeiro, a serviço da produção açucareira, passou a ser também o porto do ouro,
uma gigantesca “porta do sertão interior” onde se descobriu o metal.526 Assim como
Charles Boxer e Maria Helena Ochi Flexor, Kenneth Maxwell insere a transferência da
capital de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro no suposto programa administrativopolítico planejado e executado por Pombal, uma das hipóteses aqui revistas.527
Dois autores aprofundaram o tema de maneira distinta até então: Maria Fernanda
Bicalho e Daniel Afonso da Silva. Em seu artigo intitulado “O Rio de Janeiro no século
XVIII: A transferência da capital e a construção do território centro-sul da América
portuguesa”, já citado na Introdução, Bicalho sugere que a mudança da morada do vicerei para São Sebastião consolidou a posição conquistada pelo Rio de Janeiro, desde o
início do século XVIII, de centro articular do centro-sul da América Portuguesa e do
Atlântico, “em decorrência do tráfico negreiro, dos incessantes conflitos de delimitação
das fronteiras luso-espanholas e da importância assumida pela região mineradora”.528
Sem negar o prestígio adquirido pela “cabeça das capitanias do Sul” no final do século
XVII e a sua crescente importância nas diferentes configurações assumidas pelo Império
lusitano no decorrer dos setecentos, especialmente no centro-sul do Brasil, os números e
as estimativas econômicas até aqui apresentados sugerem que a Cidade do Salvador e seu
porto ainda desempenhavam um papel central dentro do complexo comercial português
no Atlântico, inclusive como articuladora do comércio com o Índico no Brasil, durante
todo o século XVIII. E só teria, de fato, perdido a sua centralidade econômica a partir do
século XIX. Por isso, a importância por vezes atribuída ao Rio de Janeiro, desde o final
do século XVII, parece superestimada e demanda, a meu ver, revisão.
Em relação ao conflito de demarcação das fronteiras no Sul da América Portuguesa,
vale acrescentar duas observações finais. Em primeiro lugar, a guerra contra os espanhóis
na região é em parte atribuída à intransigência do secretário de D. José, Sebastião José de
Carvalho e Melo, o marquês de Pombal, reconhecido como “um feroz opositor à paz com
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Castela”. Não por acaso, o Tratado de Santo Ildefonso (um acordo preliminar de paz e
limites) só foi assinado pelas Coroas ibéricas em 1777, após a saída de Pombal do poder.
A solução do conflito parece ter sido, portanto, mais diplomática do que bélica, longe do
alcance dos governantes do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, com a assinatura do acordo
definitivo no Pardo, em 11 de março de 1778, as Coroas de Portugal e Espanha também
acordaram a marcação das fronteiras Oeste e Norte do além-mar americano. Em ambos
os casos, a participação do Rio de Janeiro ficou restrita aos limites do Sul e, mesmo assim,
sem a autonomia da época de Gomes Freire de Andrade. O novo acordo estipulou quatro
zonas de atuação, cada uma com um comissário responsável: a primeira, no Sul, a cargo
do vice-rei do Brasil, o 2º marquês do Lavradio, no Rio de Janeiro; a segunda, nos rios
Iguatermi e Paraguai, comandada pelo governador de São Paulo; a terceira, em Vila Bela
e no Rio Guaporé, sob as ordens do governador de Mato Grosso; e a quarta, em Belém e
no Rio Negro, sob o comando do capitão-general do Pará.529
Em sua tese de doutorado intitulada O enigma da capital: a mudança do vice-reinado
para o Rio de Janeiro em 1763, de 2012, Daniel Afonso da Silva sugere que “a decisão
de mudar a capital para o Rio de Janeiro teve pouco ou nada que ver com a possível
capitalidade ou ainda intransponível importância adquirida pelo Rio de Janeiro”. Assim
como na presente tese, o autor também sustenta a ligação entre a morte de Gomes Freire
de Andrade e a mudança da sede do vice-reinado para o Rio de Janeiro, em 1763. Mas,
diferentemente do trabalho aqui proposto, Silva foca a sua análise nos cenários europeus,
com especial atenção às relações diplomáticas entre Portugal e a Inglaterra, em detrimento
da dinâmica interna da colônia luso-brasileira.
É oportuno considerar, mais uma vez, os limites jurisdicionais tanto da capital baiana,
quanto da capital fluminense no período colonial. Essa limitação em comum foi percebida
por Russell-Wood, ao afirmar que, na Bahia, entre 1549 e 1763, assim como no Rio de
Janeiro, a partir de então,
O governador-geral ou o vice-rei recebiam instruções explícitas do
rei para não abandonarem a sede de seus governos sem autorização
real por escrito. Detinham poder de supervisão sobre um conjunto
de tribunais em Salvador ou no Rio de Janeiro, mas efetivamente
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sua jurisdição era limitada à capitania-geral na qual residiam, e que
era a sede do governo colonial.530
O argumento do autor reforça a hipótese aqui sugerida de que não houve um centro único
de poder estatal capaz de exercer a sua dominação sobre todo o território brasileiro, fosse
ele a Cidade do Salvador ou São Sebastião do Rio de Janeiro. Portanto, o conceito de
“capital de estado” no período colonial brasileiro se equipara, essencialmente, ao de local
de morada do vice-rei ou do governador-geral do Brasil, independentemente do alcance
prático das suas jurisdições regimentais.
De forma semelhante, Nuno Monteiro ressalta que,
A existência de um vice-rei no Rio, entretanto, não alterou no
essencial o modelo de administração da colônia. O Brasil era
demasiado grande e os recursos do vice-rei demasiadamente
escassos para que pudesse ter a tutela efetiva sobre todo o espaço da
América portuguesa. (...) Sobre as capitanias deles dependentes, os
vice-reis tinham uma autoridade mais efetiva. (...) É sobretudo no
plano militar que se pode falar de uma maior concentração de
recursos no vice-rei, justificada pela situação de tensão quase
permanente no sul da América, que culminaria, depois da crise de
1762, na de 1777.
Sobre as motivações que levaram o rei de Portugal a ordenar que o vice-rei fosse morar
no Rio de Janeiro, o autor resume: “ a verdade é que a decisão final acerca da transferência
da sede do vice-reinado para o Rio de Janeiro foi antes, pelo menos no imediato, uma
resposta a circunstâncias concretas”. 531 E nenhuma outra circunstância concreta parece
ter sido tão decisiva para a mudança da capital como a morte de Gomes Freire de Andrade.

3.4. O decreto de 1763: entre o conde e a capital
No dia 08 de maio de 1733, o rei D. João V nomeou Gomes Freire de Andrade para
o cargo de “governador e capitão-general da Capitania do Rio de Janeiro por tempo de 3
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anos ou mais, enquanto não lhe mandar sucessor”.532 Era o começo de uma administração
considerada excepcional, que durou cerca de 30 anos e chegou a abarcar todo o centrosul da América Portuguesa. O novo governador já havia tomado posse na cidade de São
Sebastião em 22 de setembro do mesmo ano, dias depois do falecimento de seu antecessor
no cargo, o ex-governador Luís Vaia Monteiro (19 de setembro de 1733).533
Uma vez empossado, o futuro conde de Bobadela deu início a uma intensa troca de
correspondência com altos funcionários do Reino, membros do Conselho Ultramarino e
com os reis D. João V e, posteriormente, D. José. Sua enorme disposição para manter a
Coroa lusitana informada sobre tudo o que ocorria no Sudeste do Brasil e seu total
comprometimento com todas as questões de interesse régio no além-mar consolidaram o
seu prestígio como administrador exemplar. Aliando dedicação absoluta ao seu posto e
competência político-administrativa singular, Gomes Freire de Andrade formou múltiplas
redes governativas locais reunindo homens de negócio, governadores interinos, capitãesmores, militares de diferentes patentes, representantes régios e funcionários subordinados
interligados entre si e ligados a ele por interesses diversos, nas quais atuava como
articulador e mediador, além de desempenhar o papel de interlocutor entre estes e o
comando metropolitano.534 Para tanto, usou da sua prerrogativa de indicar candidatos para
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postos militares vagos na Capitania do Rio de Janeiro, mas sem interferir nas nomeações
da competência exclusiva da Câmara local, tais como os cargos de oficiais de vintena,
capitães do mato, avaliadores e partidores.535 Também passou a nomear initerruptamente
pessoas da sua confiança para ocupar postos estratégicos em outras capitanias da região,
a exemplo da eleição do capitão Francisco Mendes Galvão (19 de dezembro de 1733),
“pela grande confiança” que tinha “da sua capacidade e intereza”, para substituir o
capitão-mor da Paraíba do Sul, depois aprovada em parecer do Conselho Ultramarino (22
de junho de 1734).536
Já em 1733, o novo governador do Rio de Janeiro começou a cumprir as ordens régias
voltadas para o combate aos descaminhos do ouro das Gerais, determinando fiscalizações
das equipes de fragatas de guerra e navios mercantes, devassas contra pessoas que usaram
cunhos falsos, diligências nas zonas mineradoras e confiscos de ouro contrabandeado das
Gerais.537 Em 1734, foi encarregado da introdução do novo método de capitação do ouro
em pó extraído das minas, cuja aplicação provocou protestos da população local.538 Em
02 de janeiro de 1735, foi nomeado governador interino de Minas Gerais para substituir
o então governador André de Melo e Castro, 2º Conde das Galveias, ora designado por
D. João V para ocupar o posto de vice-rei do Estado do Brasil (1735-1749), em virtude
dos repetidos pedidos do quarto vice-rei, Vasco Fernandes César de Meneses, 1º Conde
de Sabugosa (1720-1735), “para que lhe permita recolher-se” ao Reino por motivo de
Junio Santos Silva, “Redes governativas e práticas administrativas no governo de Gomes Feire de Andrada
(1735-1763), Mariana, Universidade Federal de Ouro Preto, 2012, Dissertação de Mestrado.
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doença.539 Além de enaltecer o conhecimento já adquirido do ultramar luso-americano e
a inteligência, honra e atividade do governador do Rio de Janeiro, o monarca encarregou
Gomes Freire de Andrade de
Reduzir ao método mais conveniente a cobrança do que se me deve
do ouro que se extrai das Minas, cuja arrecadação até agora
praticada por meios que a experiência tem mostrado serem pouco
eficazes para o aumento e segurança da minha Fazenda, e
prejudiciais ao sossego público e ao comércio.540
Até 1736, Gomes Freire de Andrade dividiu o seu tempo entre as capitanias do Rio
de Janeiro e Minas Gerais. Durante suas ausências, o governo interino da primeira ficava
a cargo do Brigadeiro José da Silva Paes, e o da segunda era entregue a Martinho de
Mendonça de Pina Proença, conforme determinação régia.541 Em 1737, tomou diversas
providências para melhorar a defesa do

Rio de Janeiro, incluindo o reparo de

fortificações, a nomeação de governadores para cuidar das fortalezas locais e o
abastecimento daquela praça com munições, fardamentos de soldados e peças de
artilharia. Já como governador titular da capitania de Minas Gerais, ampliou a sua esfera
de influência político-administrativa para o sul do Brasil, intensificando a luta contra a
violência e as invasões de espanhóis no Rio da Prata.
A ligação entre a capitania do Rio de Janeiro e a zona platina remonta ao final dos
anos 1670. Antes da fundação da “Nova Colônia” (do Sacramento), a Câmara do Rio de
Janeiro havia solicitado da Coroa portuguesa a criação de um entreposto no Rio da Prata,
com o objetivo de estimular a abertura de novas rotas comerciais e facilitar as relações
com as províncias espanholas da região. No dia 12 de novembro de 1678, D. Manuel
Lôbo foi encarregado de fundar uma colônia fortificada na Ilha de São Gabriel (Rio da
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Prata), logo após tomar posse como governador do Rio de Janeiro. Em 27 de abril de
1679, ao assumir o governo da capitania na cidade de São Sebastião, começou a reunir
recursos financeiros, soldados, operários, famílias de agricultores, armas, munições e
mantimentos para compor a frota que iria estabelecer a “nova colônia” na parte meridional
do Brasil. Como bem lembrou Vivaldo Coaracy, o governador do Rio de Janeiro já “viera
investido do governo das capitanias do Sul com relativa autonomia em relação ao
governo-geral da Bahia”. Em seguida, o autor completa:
Chegando ao Rio da Prata, D. Manuel Lôbo fundou, em 22 de
janeiro [de 1680], o estabelecimento de que vinha encarregado, não
na Ilha de S. Gabriel, mas no continente, em local que lhe pareceu
mais apropriado, num promontório em terras da atual República do
Uruguai. Foi esta Colônia do Sacramento, fonte e origem de guerras
e conflitos que secularmente se desenrolaram no Prata, e exerceram
profunda influência na história do Brasil e só no século 19
encontraram solução com a independência do Uruguai.542
Estabelecida em território que os espanhóis consideravam de seu domínio, Colônia foi
destruída pelas tropas formadas por guaranis das Missões, sob o comando do Mestre-deCampo espanhol Antônio de Vera y Mojica, a mando do governador de Buenos Aires, D.
José Garro. Esse primeiro conflito, que custou a vida do governador do Rio de Janeiro,
foi resolvido mediante a celebração de uma convenção com a Espanha, por meio da qual
os espanhóis se comprometeram a restituir o local aos portugueses, com suas munições e
artilharia, assim como a libertar os prisioneiros (07 de maio de 1681).543
Entretanto, a fundação de Colônia não obteve os resultados econômicos esperados e
ainda desfalcava constantemente o Rio de Janeiro de mantimentos e guarnição, uma vez
que foi mantida a política régia de defender e sustentar a “nova colônia” exclusivamente
com recursos fornecidos pela aquela capitania. Em compensação, os habitantes do Rio de
Janeiro receberam permissão régia para enviar seus navios a Colônia com plena liberdade
de negociar no local, sem nenhum tipo de tributação (04 de dezembro de 1698). Por carta
régia de 09 de novembro de 1699, Colônia do Sacramento foi colocada “sob a jurisdição
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imediata e direta dos governadores do Rio de Janeiro”.544
Durante o governo de Gomes Freire de Andrade, a defesa de Colônia aos espanhóis
se tornou um dos maiores desafios da sua longa administração. Sobre os socorros iniciais
que prestou às possessões portuguesas no Rio da Prata, o Secretário de Estado da Marinha
e Ultramar registrou, em 05 de outubro de 1737, que o governador do Rio de Janeiro e
Minas Gerais “tem feito este milagre que parece incrível, e justifica bem a grande esfera
da sua atividade”.545
Em 24 de abril de 1738, o Conselho Ultramarino acatou um parecer de Gomes Freire
de Andrade para deixar “toda a Marinha até a Praça da Nova Colônia debaixo do Governo
do Rio de Janeiro”, de onde saíam todos os socorros para o Sul.546 O governador também
enviou informações ao dito Conselho sobre o rendimento obtido na capitação das minas
de Mato Grosso e Goiás, estendendo a sua influência sobre uma área cada vez maior da
América Portuguesa, incluindo ainda São Paulo, Rio Grande de São Pedro (do Sul) e a
Ilha de Santa Catarina.547 Em relação ao governo do Rio de Janeiro, foi instruído por D.
João V a deixar a administração interina da capitania a cargo do Mestre-de-Campo Matias
Coelho de Sousa, enquanto ele estivesse em Minas Gerais (27 de setembro de 1738).548
Entre 1739 e 1748, Gomes Freire de Andrade remeteu inúmeros pareceres, sempre
endossados pelo Conselho Ultramarino, e cumpriu dezenas de ordens régias no além-mar,
a partir de São Sebastião ou de Vila Rica. Por sua vez, muitas dessas determinações reais
aumentaram o seu prestígio e a sua alçada no centro-sul do Brasil. É o caso, por exemplo,
da resolução de 18 de dezembro de 1741, pela qual o rei de Portugal manda que “a dita
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“Carta do Brigadeiro José da Silva Paes a D. João V. Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1739”. AHU, CU, Rio
de Janeiro – Avulsos, caixa 31, doc. 3.290. Em 09 de junho de 1739, Matias Coelho de Sousa informou ao
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Vila de Laguna se separe do mesmo Governo de São Paulo, e se una ao dessa Capitania
do Rio de Janeiro”.549 Também é o caso de uma provisão do monarca lusitano, expedida
de Lisboa no dia 09 de maio de 1748, com a seguinte instrução:
Faço saber à vós Gomes Freire de Andrada[e], governador e capitão
general da Capitania do Rio de Janeiro, que por ter resoluto se criem
de novo dois governos: um nas Minas dos Goiazes [Goiás], e outro
nas do Cuiabá; e considerando ser desnecessário que haja mais em
São Paulo governador com patente de capitão general: razão porque
mando que Dom Luis Mascarenhas se recolha para o Reino na
primeira frota. Hei por bem, por resolução de sete do presente mês
[maio] e ano [1748], em Consulta do meu Conselho Ultramarino,
cometer-vos a administração interina dos ditos dois novos governos,
enquanto não sou servido nomear governadores para eles: a qual
administração vos ordeno exerciteis debaixo da mesma homenagem
que me destes pelo governo que ocupais. E por ser conveniente, que
as duas Comarcas de São Paulo e Paranaguá, que mediam e são mais
vizinhas a essa Capitania do Rio de Janeiro, dependam desta. Sou
servido que o governador da Praça de Santos administre todo o
militar das ditas duas Comarcas, ficando subalterno ao capitão
general dessa Capitania do Rio de Janeiro, como estava antes que se
criasse o Governo de São Paulo e como estão os governadores da
Ilha de Santa Catarina, do Rio de São Pedro e da Colônia [do
Sacramento].550
Em suma, Gomes Freire de Andrade passou a acumular os cargos de governador do Rio
de Janeiro, ao qual estavam subordinados os governadores da Ilha de Santa Catarina, Rio
Grande de São Pedro, Colônia e agora Santos; governador de Minas Gerais; governador
de São Paulo, agora dependente da Capitania do Rio de Janeiro, assim como Paranaguá;
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sob a responsabilidade de Gomes Freire de Andrade. AHU, CU, Brasil-Geral, caixa 11, doc. 977.
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governador interino de Goiás; e governador interino de Cuiabá (Mato Grosso).551 D. João
V também ordenou que os governadores de Colônia, Santos e Santa Catarina, assim como
o comandante do Rio Grande de São Pedro cumprissem todas as ordens do governador
do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, “em matéria de despesas como em todas as
outras que se oferecerem de meu serviço” (03 de março de 1749).552
Já em 1749, Freire de Andrade acrescentou ao seu roteiro de viagens pelas capitanias
que governava como titular a região central do Brasil, onde tratou da abertura das minas
de ouro e diamantes em Goiás e Mato Grosso. No ano seguinte, com a morte de D. João
V (31 de julho de 1750), o rei D. José ascendeu ao trono de Portugal. Em seguida, o novo
soberano nomeou Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, como
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, e Diogo Mendonça CorteReal como Secretário da Marinha e Ultramar (02 de agosto de 1750). Em 05 de dezembro
de 1750, a cobrança dos quintos reais foi restabelecida em Minas Gerais para substituir o
método da capitação.553 Mais uma vez, coube a Gomes Freire de Andrade a implantação
de outro método de tributação sobre os mineradores das Gerais, assim como a abolição
da capitação anual implantada por ele anteriormente (1734). Também ficou responsável
pela reativação das Casas de Fundição em Vila Rica, São João del Rei, Mariana e São
Paulo, necessárias para a cobrança dos quintos reais do ouro brasileiro.554
Em 1751, D. José escreveu ao futuro conde de Bobadela determinando a criação de
uma nova Relação na cidade de São Sebastião, requerida pelos “povos das minas” para
agilizar “os recursos dos seus litígios”, então julgados pela distante Relação da Bahia (16
de março).555 Como demonstram as palavras do próprio rei de Portugal, o estabelecimento
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de outra Relação no Brasil decorreu de um pedido dos moradores das regiões mineradoras
insatisfeitos com a distância do Tribunal da Bahia e a demora das decisões de seus juízes.
Mais uma vez, o Rio de Janeiro foi a capitania agraciada pela sua proximidade com Minas
Gerais - e não pela sua suposta “superioridade” na América Portuguesa setecentista. Tanto
que a Relação da Bahia continuou responsável pelas questões judiciais da “parte do Norte,
a saber: a Comarca da Bahia, Jacobina, Alagoas, Piauí, Pernambuco, Paraíba do Norte,
Ceará, Itamaracá, Ilhéus e Porto Seguro”. Enquanto o novo Tribunal Superior da cidade
de São Sebastião ficou responsável pelas decisões judiciais da “parte do Sul, a saber: a
Comarca do Rio de Janeiro, São Paulo, Ilha de Santa Catarina, Ouro Preto, Rio das
Mortes, Ilha das Cobras, Serro Frio, Cuiabá, Goiás, Paranaguá e Espírito Santo”.556
Ainda em 1751, em consequência da assinatura do Tratado de Madrid ou Tratado dos
Limites pelos dois reinos ibéricos (14 de janeiro de 1750), por meio do qual Colônia do
Sacramento foi cedida a Espanha e o território dos Sete Povos das Missões a Portugal, D.
José enviou a seguinte carta ao Brasil (22 de setembro):
Gomes Freire de Andrade. Mestre de Campo, General de meus
Exércitos, Governador e Capitão General da Capitania do Rio de
Janeiro, com o Governo das Minas Gerais. Amigo. Eu El Rei vos
envio muito saudar. Como fui servido nomear-vos por primeiro
comissário para as conferências sobre a regulação de limites entre
esta Coroa e a de Castela, vos ordeno que embarques na Nau Nossa
Senhora da Lampadosa para ires desembarcar na Ilha de Santa
Catarina, e daí passares a Castilhos grandes, onde observarás o que
vos ordeno nas instruções que vos envio; E porque confio muito do
zelo e prudência com que me tendes servido, vos dou faculdade para
que nomeies pessoa que haja de ficar governando as Minas Gerais
no tempo da vossa ausência, sendo aquela de que fizeres mais
confiança e que julgares mais capaz do dito Governo.557
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Antes de embarcar para começar as conferências dos limites meridionais da América
Portuguesa, juntamente com o comissário da Corte de Madri, o primeiro comissário da
Coroa portuguesa escreveu aos capitães-mores e coronéis da Capitania de Minas Gerais,
ressaltando a necessidade do cumprimento das ordens régias para evitar os descaminhos
do ouro.558 Em seguida, nomeou o seu irmão, José Antônio Freire de Andrade, para
governador interino de Minas Gerais, a quem deu instruções detalhadas de como agir na
sua ausência. Tais instruções refletem o modo de governar de Gomes Freire de Andrade
e apontam alguns dos motivos que o levaram a administrar uma área tão grande do Brasil,
durante tanto tempo. Afirma, por exemplo, que “o ótimo governo consiste em cumprir o
que Deus e el-rei determinam em suas leis e decretos”. Diz também que “ a primeira base
é amar a justiça; isto é, dar a cada um o que é seu, sem outro interesse que a utilidade”.
Nesse sentido, adverte o seu irmão para observar “com grande reflexão os requerimentos
que vos fizerem, porque todos se encaminham, ou a prejudicar a terceiro, ou a real
fazenda”. E completa: “tratai a todos com carinhos; mas não tão familiar que estrague o
respeito, e nem austero que intimide aos vossos súditos” – uma política conciliadora e
igualmente eficaz.559 Em 1753, José Antônio Freire de Andrade foi igualmente nomeado
governador interino do Rio de Janeiro, substituindo Matias Coelho de Sousa.560
Entre 1751 e 1756, Sebastião José de Carvalho e Melo enviou diversos ofícios para
Gomes Freire de Andrade, a quem concedeu plenos poderes para negociar com o principal
comissário espanhol, D. Gaspar de Munive León Garabito Tello y Espinosa, o marquês
de Valdelírios.561 Em novembro de 1755, o governador escreveu de Santo Ângelo para o
futuro marquês de Pombal, manifestando a sua perplexidade diante do terremoto ocorrido
em Lisboa (01 de novembro de 1755). Na ocasião, anunciou a conclusão dos trabalhos de
Demarcação de Limites da América Meridional.562
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Responsável pela reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755, entre outras ações
de cunho político, econômico, social, judicial, militar e educacional, Sebastião José de
Carvalho e Melo deu início a uma nova fase de centralização administrativa do Império
Português. Nomeado Secretário dos Negócios do Reino (31 de agosto de 1756), foi
agraciado com o título de conde de Oeiras (06 de junho de 1759) e, mais tarde, com o de
marquês de Pombal (16 de outubro de 1769).563 Contudo, nem a política, tampouco a
diplomacia pombalina foram suficientes para resolver o impasse das fronteiras
meridionais da América Portuguesa.564 A resistência dos Jesuítas em entregar os
territórios das Missões e outras dificuldades surgidas no processo de demarcação
impossibilitaram o cumprimento do acordo firmado. Em 23 de setembro de 1756, Gomes
Freire de Andrade informou ao Secretário dos Negócios do Reino que os espanhóis não
evacuaram os Sete Povos das Missões, nem receberam Colônia.565 Em 12 de fevereiro de
1761, os reis D. José de Portugal e Carlos III da Espanha acabaram assinando um Tratado
Anulatório (Tratado do Pardo), tornando sem efeito o Tratado de Madrid.566
O fracasso das negociações com os espanhóis não impediu o reconhecimento dos
esforços do primeiro comissário português nas negociações envolvendo a demarcação das
fronteiras meridionais do Brasil, assim como das múltiplas funções exercidas por ele de
forma exemplar durante toda a sua administração no ultramar. Em 20 de outubro de 1758,
D. José enviou a carta abaixo para o governador do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São
Paulo, por meio da qual o agraciou com o título de conde de Bobadela:
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Atendendo aos distintos serviços, que Gomes Freire de Andrada[e]
me tem feito; e muito especialmente aos que me fez, e está fazendo
nos empregos de Governador, e Capitão-general do Rio de Janeiro,
e Minas; e de meu Primeiro Comissário, e Ministro Plenipotenciário
nas Conferências, que se estabeleceram para as Demarcações os
Limites Meridionais do Estado do Brasil; e de General Comandante
das Tropas Auxiliares, que mandei unir às de El rei Católico, meu
Bom Irmão, e Cunhado, para reduzirem os rebeldes das Aldeias,
sitas naquela Parte Meridional dos Domínios da Coroa de Espanha:
tendo consideração ao referido, e aos merecimentos, qualidades, e
mais partes, que concorrem na Pessoa do mesmo Gomes Freire da
Andrada[e]: E por folgar por todos estes, e outros Respeitos, de lhe
fazer honra, e mercê; esperando, que em tudo o mais, de que o
encarregar, me servirá sempre com igual satisfação minha: Hei por
bem, e me praz fazer-lhe mercê, em satisfação dos ditos serviços,
do Título de Conde de Bobadela, e de uma Comenda de lote de
seiscentos mil réis, para de tudo gozar em sua vida.567
Além do título de conde, D. José lhe concedeu, em 04 de novembro de 1759, “todo o Alto
e Supremo Poder, Jurisdição e Alçada que necessária for para fazeres prender, processar;
e sentenciar” na Relação do Rio de Janeiro os regulares da Companhia de Jesus que
promoverem “direta, ou indiretamente no Povo alguma sedição”.568 Vale aqui lembrar
que, quando Gomes Freire de Andrade retornou do Sul para o Rio de Janeiro, em meados
de 1759, D. José já havia ordenado o sequestro de todos os bens de raiz e móveis, rendas
e pensões dos Jesuítas em Portugal (19 de janeiro de 1759). Em 03 de setembro, assinou
o decreto de expulsão da Companhia de Jesus do Reino e seus domínios ultramarinos.569
Em 1760, enquanto o conde de Bobadela governava com plenos poderes o centro-sul
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da América Portugesa, o vice-rei do Estado do Brasil, D. Antônio de Almeida Soares e
Portugal de Alarcão Eça e Melo, o 1º marquês do Lavradio, morreu na Bahia (04 de
julho). Em 15 de julho de 1760, o chanceler da Relação da Bahia, Tomás Robi de Barros
Barreto, informou ao monarca de Portugal ter assumido o governo interino da Capitania
da Bahia, em função do falecimento do último vice-rei a residir na Cidade do Salvador.570
No dia 18 de abril de 1761, D. José nomeou dois governadores interinos para a Bahia:
o chanceler da Relação daquela capitania, José Carvalho de Andrade; e o coronel de um
dos Regimentos de Infantaria da Guarnição da cidade-capital, Gonçalo Xavier de Barros
e Alvim.571 Depois, acrescentou ao governo interino o bispo de Angola, Manuel de Santa
Inês, então eleito arcebispo da Bahia, que só chegou a Salvador em julho de 1762.572 Em
outra carta (16 de abril de 1761), ordenou que Gomes Freire de Andrade passasse “com
a brevidade possível à Bahia”.573 Mas Bobadela permaneceu no Rio de Janeiro, sendo
nomeado vice-rei do Estado do Brasil quase um ano depois (abril de 1762), sendo uma
“das repetidas mercês, com que é servido distinguir-me, e honrar-me” Sua Majestade.574
Somente em 12 de abril de 1762, respondeu ao futuro marquês de Pombal, explicando
os motivos que o impediam de viajar para a Bahia. Alegava que as tropas do governador
de Buenos Aires, Dom Pedro de Cevallos, poderiam passar o Rio e atacar aquela praça,
“ao que se animará mais facilmente com a certeza da minha viagem à Bahia”. Também
argumentou que o governador de Minas Gerais ainda não havia chegado, por isso não era
conveniente deixar aquele governo “sem cabeça”, nem viajar para a Bahia sem passar as
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instruções régias ao novo ocupante do cargo.575 No final de 1762, apesar dos esforços do
conde de Bobadela para defender a parte meridional da América Portuguesa, os espanhóis
conseguiram conquistar a Colônia do Sacramento. Pouco tempo depois, Gomes Freire de
Andrade morria na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro (01 de janeiro de 1763).576
Prontamente, o bispo do Rio de Janeiro, Frei Antônio do Desterro, solicitou ao conde
de Oeiras um substituto para o governo daquela capitania, enquanto a Bahia permanecia
sem vice-rei, sendo governada por uma Junta Governativa Interina do Estado do Brasil.577
Em 22 de janeiro de 1763, os oficiais da Câmara do Rio de Janeiro comunicaram ao rei a
nomeação de Frei Antônio do Desterro (bispo daquela diocese), João Alberto de Castelo
Branco (chanceler da Relação da cidade) e José Fernandes Pinto Alpoim (brigadeiro) para
assumirem interinamente o governo do Rio de Janeiro.578
Finalmente, em 11 de maio de 1763, D. José decretou:
Atendendo à qualidade, merecimento, e serviços do Conde da
Cunha: Hei por bem nomeá-lo Vice Rei, e Capitão General do
Estado do Brasil, por tempo de três anos, e o mais que Eu for
servido, enquanto lhe não mandar sucessor. E terá a sua residência
na Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, enquanto Eu não
mandar o contrário. O Conselho Ultramarino o tenha assim
entendido, e lhe mande passar os Despachos necessários. Palácio de
Nossa Senhora da Ajuda à onde de Maio de mil setecentos sessenta
e três.579
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Uma vez nomeado D. Antônio Álvares da Cunha para substituir Gomes Freire de Andrade
no Rio de Janeiro, o monarca lusitano nomeou, naquele mesmo dia, D. Antônio Rolim de
Moura, o conde de Azambuja, para governador e capitão-general da Capitania da Bahia.
Como o conde de Azambuja era governador da Capitania de Mato Grosso, só tomou posse
do governo da Bahia em março de 1766, permanecendo no local até outubro de 1767.580
Já em 19 de outubro de 1763, o conde da Cunha tomou posse do Vice-Reinado na cidade
do Rio de Janeiro.581 Como não se tem notícia do envio de outra decisão régia ordenando
o retorno da morada do Conde da Cunha ou de seus sucessores para a Capitania da Bahia,
tanto a cidade do Rio de Janeiro acabou permanecendo a sede do poder político local até
a inauguração de Brasília (1960); quanto o decreto acima passou a ser interpretado como
a manifestação final de uma mudança natural e essencial da capital para São Sebastião,
em virtude da centralidade administrativa-comercial adquirida pela cidade e seu porto ao
longo do século XVIII. Essa interpretação historiográfica usual demanda revisão.
Em primeiro lugar, cabe lembrar que a delegação régia de poderes não era definitiva
e, portanto, o decreto de 11 de maio de 1763 poderia ser a qualquer momento revisto. O
rei de Portugal ordenou que o vice-rei do Brasil fosse morar na cidade de São Sebastião,
“por tempo de três anos, e o mais que Eu for servido, enquanto lhe não mandar sucessor”,
deixando em aberto, como de praxe, a possibilidade legal de reversão por parte da Coroa.
O próprio conde de Oeiras, ao enviar uma minuta sobre a nomeação do conde da Cunha
ao governo interino do Rio de Janeiro, endossa essa situação, comunicando que D. José
mandou o conde da Cunha ter a sua residência em São Sebastião, “enquanto o mesmo
Senhor não mandar o contrário” (08 de julho de 1763).582 Em segundo lugar, um ofício
do conde da Cunha dirigido ao Secretário de Estado da Marinha e Ultramar, antes mesmo
do novo vice-rei embarcar para o Brasil, lista diversas dúvidas a respeito de como ele
deveria proceder no governo do Rio de Janeiro, sugerindo que o rei D. José não planejou
uma mudança duradoura ou definitiva, ao menos naquele primeiro momento. Suas
perguntas englobam desde a transferência do secretário do Governo-Geral da Bahia para
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o Rio de Janeiro, até uma possível reforma na sua futura casa na cidade de São
Sebastião.583 Por fim, a nova sede do vice-reinado do Brasil parecia apresentar uma
estrutura precária como capital estatal, anos depois de 1763. Por isso D. Luís de Almeida
Portugal Soares Mascarenhas, o 2º Marquês do Lavradio, nomeado governador e capitãogeneral da Bahia em 1767 e, transferido diretamente para o Rio de Janeiro como vice-rei
do Brasil em 1769, fez a seguinte declaração em Salvador, pouco antes de se mudar para
a cidade de São Sebastião (29 de julho de 1769):
Manda-me Sua Majestade finalmente sair da Bahia para ir governar
o Rio de Janeiro com o título de Vice-Rei do Estado do Brasil, que
êste só se conserva no nome porque tudo o mais que é de honras e
proveitos ficou na Bahia suponho que por esquecimento, porque a
Secretaria do Estado aqui é que se acha, a Provedoria-Mor, e suas
regalias, também daqui não saiu, os emolumentos de Regedor de
Justiça e Presidente de Relação também se não acha[m] no Rio de
Janeiro Capitão da Guarda, propinas dos contratos da América,
homens da guarda, e finalmente todos os mais ornatos com que êste
grande lugar foi criado são os com que ficou o Governador da Bahia
e para o do Rio de Janeiro passou só o título de Vice-Rei.584
Com base na análise do referido decreto, assim como no exame já apresentado das
supostas razões que teriam culminado na mudança da capital no século XVIII, a saber: a
descoberta de ouro em Minas Gerais, os conflitos de demarcação dos limites meridionais
da América Portuguesa e o tráfico de escravos, é possível supor que a principal motivação
de D. José para enviar o conde da Cunha para o Rio de Janeiro foi a necessidade imediata
de substituir o falecido Gomes Freire de Andrade, na tentativa de resolver um problema
político imprevisto e momentâneo. Por outro lado, a Bahia também abrigava um governo
interino, inclusive há mais tempo do que Rio de Janeiro, por isso poderia ter sido o destino
do novo vice-rei. Porém, a importância adquirida por Bobadela no Brasil, cuja jurisdição
alcançou uma área bem maior do que a do vice-rei na Bahia, parece ter sido decisiva na
escolha do soberano de Portugal. Cabe, então, fazer o seguinte questionamento: porque a
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mudança da morada do vice-rei do Brasil da Cidade do Salvador para São Sebastião, aqui
considerada circunstancial e provisória, acabou se tornando definitiva?
Uma das respostas a esta pergunta foi dada por Affonso Ruy (1949). Segundo o autor,
Mantinha-se, aliás, de pé uma velha instrução do reino de que ao
governante acompanhava a sua função quando em viagem na sua
capitania, e assim, trazendo o Conde da Cunha entre as suas
obrigações de vice-rei a de governar o Rio de Janeiro, poderia
deslocar a máquina administrativa, sem a qual não exerceria a
governança, para onde se tornasse necessária a sua permanência. As
razões que levaram o Conde a fixar-se no Rio não cessaram na
administração que lhe sucedeu. A praxe tomou forma resolutória,
definitiva, mantendo-se o Rio capital da Colônia. Nem Lisboa se
manifestou contrária à nova moradia dos vice-reis, a quem
confirmava o título de Governador do Rio de Janeiro, nem a Bahia
levantou-se em enérgico protesto. Só passados quase 50 anos,
pleiteara, debalde, tornar a ser a capital brasileira; não reclamava,
entretanto, como reparação de um erro, mas como concessão de uma
graça.585

3.5. A súplica de 1808 da Câmara de Salvador
A primeira reação da Bahia ao decreto de 1763 foi o silêncio. E o silêncio também é
sintomático. Para a população local, ser capital do Estado do Brasil não fazia tanta
diferença. A perda do posto de Cabeça do Brasil para São Sebastião do Rio de Janeiro
significou, de imediato, a substituição de um vice-rei por um governador e capitão general
no mais alto cargo político da capitania. Mas, como no século XVIII os governadores das
capitanias gerais do Brasil dispunham de igual jurisdição do governador geral ou vice-rei
em matéria de economia e governo interior, dependentes do comando da capital estatal,
fosse ela Salvador ou São Sebastião, somente em assuntos de defesa geral do Estado, a
consequência dessa mudança seria muito mais teórica do que prática.
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De acordo com a Memória sobre os governos e capitanias gerais, com os governos,
capitães-mores e sargentos-mores subalternos desses governos e capitanias-gerais dos
Domínios Ultramarinos portugueses, o Estado do Brasil abrigava as seguintes capitaniasgerais, no ano de 1799: do Rio de Janeiro, capital São Sebastião; de Minas Gerais, capital
Mariana; de São Paulo, capital São Paulo; de Goiás; de Cuiabá e Mato Grosso; da Bahia,
capital Salvador; de Pernambuco, capital Olinda; do Maranhão, capital São Luís; e do
Grão-Pará, capitão Belém. Os governos dependentes eram: da Ilha de Santa Catarina, do
Rio Grande de São Pedro e da Capitania da Villegagnon, subordinados ao do Rio de
Janeiro; da Vila do Espírito Santo e da Vila de Sergipe d’El Rei, subalternos ao da Bahia;
da Vila do Ceará e da Vila do Rio Grande do Norte, subordinados ao de Pernambuco; do
Piauí, da Paraíba do Norte e da capitania-mor da Paraíba, dependentes do Maranhão; do
Rio Negro de São José e de Macapá, subalternos ao do Grão-Pará.586
Da lista acima, cabe destacar que Minas Gerais e São Paulo eram capitanias gerais
independentes do governador do Rio de Janeiro, agora com a sua jurisdição menor do que
a exercida por Gomes Freire de Andrade, antes da mudança da capital do Estado do Brasil
para São Sebastião. Já o rol das principais capitanias incluía Pernambuco, Bahia, Rio de
Janeiro, Pará e Maranhão, assim como durante grande parte do período colonial brasileiro.
Também cabe destacar a descentralização político-administrativa do fim do século XVIII,
quando o Brasil reunia nove capitanias-gerais, inclusive a do Grão Pará e a do Maranhão,
incorporadas ao Estado do Brasil depois da extinção do Estado do Maranhão na América
Portuguesa. Essa evidente descentralização governativa reforça a tese da inexistência de
um único centro de poder político-administrativo capaz de exercer domínio sobre todo o
imenso território luso-americano, fosse ele Salvador ou a cidade do Rio de Janeiro. Como
bem observou o francês Auguste de Saint-Hilaire, que desembarcou em São Sebastião no
ano de 1816, ou seja, 53 anos após a mudança da capital, 8 anos depois da chegada da
família real portuguesa na cidade e há apenas 6 anos da Independência do Brasil,
Cada capitania possuía seu pequeno tesouro; a comunicação entre
elas era difícil e frequentemente elas até ignoravam reciprocamente
sua existência. Não havia um centro comum no Brasil: existia um
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círculo imenso, cujos raios convergiam para muito longe da
circunferência. 587
Daí ser possível sugerir que a ausência de uma reação imediata à perda do posto de Cabeça
do Brasil pela cidade da Bahia pode ser atribuída ao fato de que, nem Salvador, tampouco
a cidade do Rio de Janeiro precisaram ser, necessariamente, capitais do Estado do Brasil
para exercerem a sua centralidade político-administrativa no além-mar luso-americano,
enquanto sedes de capitanias gerais. Somente em 1808, depois da passagem da família
real portuguesa pela Bahia, a caminho do Rio de Janeiro, os habitantes da primeira capital
reagiriam a esta situação.
Em 26 de novembro de 1807, o Príncipe Regente D. João, futuro D. João VI, assinou
um decreto justificando a sua partida para o Brasil, em razão da possível invasão do Reino
de Portugal pelas tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte.588 O texto dizia:
Tenho procurado por todos os meios possíveis conservar a
neutralidade de que até agora têm gozado os meus fiéis e amados
vassalos e apesar de ter exaurido o meu Real Erário, e de todos os
sacrifícios a que me tenho tenho sujeitado, chegando ao excesso de
fechar os portos dos meus reinos aos vassalos do meu antigo e leal
aliado, o rei da Grã-Bretanha, expondo o comércio dos meus
vassalos à total ruína, e a sofrer por este motivo grave prejuízo nos
rendimentos de minha Coroa. Vejo que pelo interior do meu reino
marcham tropas do Imperador dos franceses e querendo eu evitar as
funestas consequências que se podem seguir de uma defesa, que
seria mais nociva que proveitosa, servindo só de derramar sangue
em prejuízo da humanidade, tenho resolvido, em benefício dos
mesmos meus vassalos, passar com a Rainha minha senhora e mãe,
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e com toda a real família, para os Estados da América, e estabelecerme na Cidade do Rio de Janeiro até a paz geral.589
Eram os franceses, mais uma vez, cruzando os caminhos da capitalidade na Bahia.
Após 54 dias de viagem, a família real aportou em Salvador (22 de janeiro de 1808).
Segundo o relato de Q. M. R. Ver Huell, que estava na cidade naquele momento, “é fácil
imaginar a animação e a agitação que a presença da Família Real inteira produziu (...).
Contudo, muitos dos mais importantes moradores logo perceberam que tamanha honra
era mais penosa do que propriamente agradável”.590 Isto porque para alojar os ilustres
visitantes e seus seguidores, o governador da Bahia confiscou arbitrariamente as melhores
casas da cidade aos moradores. Mesmo assim, o capital simbólico envolvido na presença
do Príncipe Regente parece ter contribuído para a superação de todo o tipo de transtorno.
Nos 35 dias que permaneceu na Bahia, D. João assinou, dentre outros decretos, o da
Abertura dos Portos às Nações Amigas, encerrando séculos de exclusividade de Portugal
no comércio do Brasil. Também criou a Escola Médico-Cirúrgica, a primeira instituição
de ensino superior do Brasil; distribuiu mais de quinhentas ordens honoríficas a senhores
de engenho, cônegos da Sé, médicos, militares e outros membros da elite local; e visitou
engenhos, conventos religiosos e até mesmo a Ilha de Itaparica. Na ocasião, a população
de Salvador era de cerca de 60.000 habitantes, dos quais 30% de brancos e 70% de negros
e mulatos. Em 26 de fevereiro, seguiu viagem em direção ao Rio de Janeiro, conforme o
planejado.591
A passagem da família real portuguesa pela Bahia provavelmente despertou o desejo
da população livre local de ostentar de novo o título de Cabeça do Brasil, perdido havia
quase meio século. Dessa forma, Salvador poderia atrair de volta o Príncipe Regente que,
uma vez no local, transformaria a cidade em sede do Império Português. Para tanto, a
Câmara de Salvador dirigiu uma súplica ao Principe Regente, quase desconhecida até o
momento. O texto parcial dessa súplica, transcrito a seguir, foi registrado no Livro das
Cartas a Sua Majestade da Bahia na primeira quinzena de março de 1808.
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Senhor. O Senado da Câmara desta cidade e de todos os Habitantes
suplicam a Vossa Alteza Real que haja de preferir para o seu Real
Estabelecimento esta cidade à do Rio de Janeiro. Nesta súplica não
se lembram da posição geográfica desta cidade, mais vantajosa para
o comércio e expedição de todos os negócios internos e externos.
Não se lembram da facilidade da consternação de varas, que oferece
grande cópia de suas madeiras, capacidade para imensos arsenais e
peritos, que em breve tempo nos porá a par das maiores forças
navais, nem da grandeza da sua Povoação, abundância, melhoria
dos seus gêneros de exportação, e do natural privilégio da rica
produção do tabaco, nem da soma de toda a sorte de valores que
constituindo-a incomparavelmente mais rica que a cidade do Rio de
Janeiro, a torna mais apta para quaisquer regressos às precisões de
Vossa Alteza Real e do Estado.(...). Prostrados pois, aos Reais Pés
de Vossa Alteza Real, imploramos com as mais vivas e repeituosas
instâncias a concessão de uma graça que tem por si o céu, a justiça
e o paternal amor com que Vossa Alteza Real costuma atender os
seus fiés vassalos.592
Tarde demais. Da decisão prévia de D. João de se estabelecer com a Corte na cidade de
São Sebastião “até a paz geral” na Europa, nada mudou. E assim, todo o capital político,
social, econômico e simbólico que porventura a condição de sede do Império Português
poderia proporcionar na América, foi perdido pela Bahia para o Rio de Janeiro. A Cidade
do Salvador deixava definitivamente de ser a Cabeça do Brasil, ao tempo em que o Rio
de Janeiro iniciava uma nova fase da sua história. Não deixou, porém, de desempenhar
um papel relevante no Brasil colonial e, depois, imperial até pelo menos meados do século
XIX, quando a sua importância política e econômica começou, de fato, a declinar.
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CONCLUSÃO

A implantação de uma cidade-capital na América Portuguesa (1549) só ocorreu quase
meio século depois de Pedro Álvares Cabral descobrir oficialmente a Terra da Vera Cruz,
a caminho do Oriente. Essa demora foi motivada pela descoberta da Rota do Cabo da Boa
Esperança pelos portugueses (1498), possibilitando o acesso direto de Lisboa ao lucrativo
mercado asiático de drogas e especiarias, assim como a conquista comercial do Índico,
transformada em prioridade da Coroa lusitana no século XVI e parte do XVII. Por outro
lado, a Carreira da Índia que ligava a capital do Reino ao Oriente por mar elegeu a Bahia
de Todos os Santos como a sua principal escala no Brasil, contribuindo para a centralidade
da Cidade do Salvador dentro do Império Marítimo Português, mesmo após a perda do
posto de capital ou “cabeça” do Brasil para a cidade de São Sebastião (1763). Ocupando
o primeiro lugar entre os portos exportadores e importadores do ultramar português, o
porto da Bahia superou todos os outros em comércio externo até 1796, quando passou ao
segundo lugar, logo atrás do porto de São Sebastião, mas com uma participação ainda
expressiva e que não pode ser subestimada, inclusive pelo próprio Rio de Janeiro.
Outra relação entre a capitalidade da Bahia e o caminho marítimo para a Índia surgiu
com a troca de papéis entre a Índia Portuguesa e o Estado do Brasil no cenário econômico
de Portugal. A partir de 1680, a produção de açúcar, o tráfico de escravos africanos e a
descoberta de ouro tornaram o Brasil mais rentável do que o Estado da Índia, invertendo
a posição de Goa e Salvador dentro do Império Português setecentista. Alçada à posição
de segunda capital em relevância, atrás apenas de Lisboa, Salvador passou a disputar a
primazia local com a cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XVIII.
Se a abertura de uma rota mercantil regular entre Lisboa e o Oriente por mar retardou
a fundação de uma capital na América Portuguesa, fosse ela implantada na Bahia ou em
outro lugar, os franceses precipitaram uma ação mais efetiva do Reino para assegurar a
posse do seu ultramar no Ocidente. Diante da ameaça representada pelas incursões de
corsários da França para resgatar pau-de-tinta na costa do Brasil com o apoio dos índios,
D. João III criou o Governo-Geral para “conservar e enobrecer as capitanias e povoações
das terras do Brasil”. Escolhida como sede da nova instância de poder que iria se sobrepor
às outras duas pré-existentes, a Municipal e a das Capitanias, a Bahia de Todos os Santos
não só dispunha de boas condições e de um ancoradouro natural, como estava mais livre
333

para recompra pela Coroa, em razão da morte de seu capitão-donatário, Francisco Pereira
Coutinho, ao contrário de Pernambuco, ora dominado pelos Albuquerque Coelho, e do
Rio de Janeiro, onde os Correia de Sá exerciam ampla jurisdição.
Construída em um sítio mais protegido do que a região da Vila do Pereira, conforme
determinado no Regimento de Tomé de Souza, Salvador nasceu duplamente privilegiada
pela condição de cidade-capital, sem nunca ter sido vila ou povoação. O cobiçado foro de
cidade era uma prerrogativa exclusiva do rei de Portugal, que agraciava os cidadãos locais
com privilégios. Os pressupostos da capitalidade sugeridos por Catarina Madeira Santos
para o século XVI em Goa é a chave de toda a Índia: perfil político da capital do Estado
da Índia (1505-1570) são: presença do poder central, representado pela jurisdição régia
ou eclesiástica; existência de população numerosa; e suntuosidade dos edifícios. No caso
de Portugal, a localização estratégica próxima de mares e oceanos pode ser considerada
outro requisito essencial da capitalidade, dentro de um império dependente da navegação.
Salvador atendia a todos esses pré-requisitos. Mesmo assim, não era fácil ser a cabeça
do Brasil. A imensidão do território dificultava o acesso, a comunicação e a fiscalização
dos governadores-gerais nas outras capitanias. A relação direta com Lisboa era por vezes
mais fácil do que a intermediação da Bahia, estimulando a descentralização política antes
introduzida pelo sistema de capitanias hereditárias. As guerras contra os índios rebeldes
e as ameaças de estrangeiros no litoral exigiam socorros militares incompatíveis com a
capacidade defensiva da capital. A capitalidade da Bahia ainda foi marcada pelo excesso
de burocracia e pelo despreparo de muitos funcionários régios, incentivando a corrupção
e aumentando a distância entre a teoria e a prática governativa. Havia a resistência interna
por parte de Pernambuco e do Rio de Janeiro ao papel centralizador da Bahia, os conflitos
de jurisdição e o crescimento progressivo da população e da complexidade econômica,
social e política local. A própria Coroa portuguesa retirava poderes e reduzia áreas sob a
jurisdição da Bahia em favor de outras capitanias, como a do Rio de Janeiro. Exercendo
a sua função político-administrativa na medida do possível, a despeito dessas limitações,
a Cidade do Salvador desempenhou o seu papel enquanto capital. Até porque o exame da
capitalidade local mostrou não ter existido um centro único de poder capaz de exercer
domínio sobre todo o território brasileiro, fosse ele Salvador ou São Sebastião.
Evoluindo em um ritmo diferente do vivido pela cidade-administradora do Estado do
Brasil, a cidade-comerciante conquistou cada vez mais espaço na economia de Portugal.
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Os dados analisados reforçam a importância da Bahia no comércio externo até o começo
do século XIX, contrariando a tese da suposta superação político-econômica da Bahia
pelo Rio de Janeiro no século XVIII. Daí a constatação da existência de “duas Bahias”
distintas na historiografia do Brasil colonial setecentista. A primeira foi descrita por Kátia
Mattoso como uma “Bahia opulenta”, que só perdeu importância no decorrer do século
XIX. A outra Bahia, supostamente decadente e secundária já no começo do século XVIII,
pode ser percebida na historiografia que trata do Rio de Janeiro setecentista, segundo a
qual a capitalidade da Bahia teria sido progressivamente substituída pela centralidade do
Rio de Janeiro ao longo dos setecentos, culminando na transferência da morada do vicerei de Salvador para a cidade de São Sebastião. Em suma, a mudança da capital teria sido
uma consequência natural e imprescindível da importância adquirida pelo Rio de Janeiro
desde o começo dos anos setecentos, em razão do tráfico de escravos, das disputas entre
portugueses e espanhóis no processo de demarcação dos limites meridionais da América
Portuguesa e da descoberta de ouro em Minas Gerais.
Um contraponto aos três argumentos listados acima sugeriu outra direção. Em relação
ao tráfico de escravos, as estimativas colocam a Bahia como a maior importadora de
escravos na primeira metade do século XVIII, superada pelo Rio de Janeiro só a partir de
1751. Nos conflitos de demarcação dos limites meridionais da América Portuguesa, a
participação do Rio de Janeiro parece ter sido expressiva somente de 1751 a 1762, quando
o governador Gomes Freire de Andrade atuou como primeiro comissário nas negociações
com a Coroa da Espanha no Sul. A solução só viria, de fato, com a assinatura do Tratado
de Paris (1763) e do Tratado de Santo Ildefonso (1777), com uma participação menor do
Rio de Janeiro no conflito, nada comparável à ingerência singular exercida pelo conde de
Bobadela na região Sul até a sua morte, ocorrida em 01 de janeiro de 1763. Já a descoberta
de ouro em Minas Gerais transformou o porto do Rio de Janeiro na principal porta de
saída desse metal e ampliou significativamente a relevância da capitania, em virtude da
sua proximidade com a região mineradora. Porém, nem mesmo o ouro excedeu o valor
do açúcar, cuja produção e exportação era dominada pela Bahia. A comparação da função
portuária-comercial nessas duas capitanias no século XVIII mostra ainda que a Bahia
monopolizava a produção-exportação do tabaco, vendia mais couros e pau-brasil para o
Reino e reunia contratos arrematados por valores superiores aos do Rio de Janeiro.
Sem negar a centralidade adquirida pelo Rio de Janeiro e seu porto com a descoberta
de ouro em Minas Gerais, foi possível afirmar que um Rio de Janeiro inegavelmente mais
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importante não implicou uma Bahia menos importante dentro do panorama global do
Império Português setecentista. Dada a centralidade da Bahia setecentista, a despeito da
capitalidade exercida pelo Rio de Janeiro naquela região, a mudança da capital parece ter
sido circunstancial e provisória, com o objetivo de substituir temporariamente o falecido
conde de Bobadela, cuja administração chegou a abarcar todo o centro-sul da América
portuguesa. Ademais, a Bahia e o Rio de Janeiro eram capitanias gerais e não precisavam
abrigar, necessariamente, a capital estatal para exercerem as suas capitalidades regionais
com total autonomia. Talvez por isso a Cidade do Salvador não tenha reagido de imediato
à perda do posto de cabeça do Brasil para a cidade do Rio de Janeiro. Só em fevereiro de
1808, por ocasião da passagem do Príncipe Regente D. João pela Bahia, os habitantes da
primeira capital reagiriam a esta situação.
Diante da oportunidade singular de abrigar a família real para ostentar o título de sede
do Império Português, a Câmara de Salvador dirigiu uma súplica ao futuro rei D. João VI
implorando “a Vossa Alteza Real que haja de preferir para o seu Real Estabelecimento
esta cidade à do Rio de Janeiro”. Decidido a estabelecer a Corte em São Sebastião “até a
paz geral”, conforme o planejado, a Bahia perdeu definitivamente para o Rio de Janeiro
o capital político, econômico, social e simbólico que porventura uma sede do Império
Português poderia proporcionar na América. Para a primeira cidade-capital, restaram as
“glórias do passado”, enquanto São Sebastião do Rio de Janeiro iniciava uma nova etapa
da sua capitalidade, só perdida em 1960, quando da fundação de Brasília.
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