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RESSUMO

Este trabalho dedica-sé a
explicar as crises de fome em
Salvador e no Rio de Jaeiro, com
seus respectivos	 hinterland
entre 1680 e 1780. As fomes, com
sas características mais típicas,
como as revoltas sociais, tornaram-
se tema obssessjvo das autoridades
coloniais em virtude das
preocupações com a ordem colonial e
com o bom funcionamento da economia
escravista.

Entre as causas apontadas para
as fomes destacamos as falhas
técnicas do sistema agrário, a
agressão ecológica, a estrutura
fundiária, a	 ação	 do	 capital
mercantil e as	 imposições	 do
Estado.

1	 PALAVRAS-CHAVE: Crise, Agricultura, ColEnia.

ABSTRACT

The purpose of this work is to
explain the starvation crisesin
Salvador and Rio de Janeiro with
their	 respective	 'hinterland'
between 1680 and 1790; Starvation
types with their cnost typical
characteristics, how social revolts
became an obsessive theme 0+ the
colonial authorities because 0+
tlieir worries about the colonial
arder and the qood operation of
sl avery economy.

Among the main	 causes 0+
starvation w point out thechnical
shortcomings of the	 agriculture
system, the ecological aggression,
the landed structure, the
mercantile capital action and the
state impositions.

Key-Words: Crisis, Agriculture, Colony.



ZUSAMMENFASSUNG

Aufgabe der vorliegenden Ttiese
ist die Hungerskrisen in Salvador
und Rio de ,Jaaneiro und des
jeweiliqen 1-linteriandes, zwischen
1680 und 1790,zu erklaeren. Disse
Hungerskrisen und ibre typische
BeqieiterscheiflL(fltaefl,	 ti.	 a.
Voiksaufstaende,	 vjuchsen	 zur
Hauptsorqe der kolonialefl
Machtraeqer heran, indem sie den
normalen Abiau+ der Oekonosnie und
die	 Ordnunq	 des	 Sklavismus
gef aehrdeten.

Ais Ursachen disser
Hunqerskrisefl sind die technischen
Fehier des Ayrarsystems, Angriffe
auf	 die	 Iimweit,	 Grund-	 und
Dadenei qentumsverhaei tni sse,
Eingri+fe des Kau+mannslcapitals
sowie Steuerau+tãqen des Staates,
tLa. , hervorzuheben-

Key-words: Crisis, Landwirtschaft, Knlonie.



"A terra de tal maneira é graciosa que querendo-
a aproveitàr dar-se-a nela tudo o que se plantar"

Pero Vaz de Caminha, "A Carta", 1500.

"A fome me tem já mudo
Que é muda a boca esfaimada
Nas se a frota não traz nada
Por que razão leva tudo ?"

Gregório de Mattos, À Fome, 1691.

"Trem sujo da Leopoldina
Correndo, Correndo
Parece dizer:
Tem gente com fome
Tem gente com fome
Tem gente com fome

Estação de Caxias
De novo a correr
De novo a dizer;
Tem gente com fome
Tem gente com fome
Tem gente com fome

Tantas caras tristes
Querendo chegar
Em algum destino
Em algum lugar

Só nas estações
Quando vai parando
Começa a dizer:
Tem gente com fome
Dá de comer
Tem gente com fome
Dá de comer
Se tem gente com fome
Dá de comer
Mas o freio de ar
Todo autoritário
Manda o trem calar.

João Ricardo e Solano Trindade
In: Ney Matogrosso, Seu tipo, 1979.



APRESENTAÇÃO

Este trabalho foi desenvolvido em duas fases
distintas e sofreu mudanças impôrtantes em decorrgncia
disso. Inicialmente, entre 1983 e 1984, pensávamos
trabalhar as hipóteses formuladas a partir de trs bases
regioais: Salvador e seu Rec8ncavo, o Rio de Janeiro com o
Recncavo da Guanabara e o Sertão Carioca e as Antilhas
Holadesas, tendo como núcleo Willemstad. II objetivo era
comparar os processos de criação de sistemas agrários
coloniais,	 quando	 colocados	 face	 aos	 mesmos
questi onamentos.	 -

Neste sentido examinamos arquivos holandeses, com
apoio finaEeiro do DAAD e da Freie Universitaet. Nossa
expectativa foi,ent&o, reforçada pelas evidricias de que a
colonização holadesa no Nordeste enfrentou graves crises
de susist&ncia e que acabara por propor soluções que, mais
tarde, foram retomadas pelos portugueses..

Entretanto, a pesquisa em Haia, Amsterdam e
Willemstad tornou-se impossível - por hora - com nosso
retorno para a UFF. Assim, sob orientação da Ora. Maria
Yedda L. Linhares reformulamos o projeto, enfim aprovado no
coleqiado da Pós-Graduacáo em História da UFF, embora já
estivéssemos	 habilitados	 pela	 'Freie	 tJniversitaet.
Limitamos o nosso estudo, a partir de então, as cidades de
Salvador e Rio de Janeiro,	 com seus respectivos
'hinterland' • mantendo o caráter comparativo da análise.

Tanto na 'Freie (Jniversitaet' quanto na !JFF
(requeubLlnui, sLíTuLIuAr t os voltados para a hi str ia agrária e
sua problemátca, especialmete com os professores Reinhard
Liehr, Ciro Cardoso e Maria Yedda Linhares.

Para a realização da pesquisa contamos com o
inestimável apoio do CNPq, o que nos permitiu realizar
investiaes no Arquivo Municipal de Salvador, no Arquivo
Público da Bahia, no Arquivo Histórico Ultramarino e na
Biblioteca Nacional de Lisboa. Contamos, também, com o
decidido apoio do DAAD que facilitou nossa visita aos
arquivos holandeses, •ao Archiv fuer Zuckertechnolqie, bem
COMO as bibliotecas	 das	 universidades	 de	 Hamburq,
(lJst)Berlin, Heidelberg e Mannheim.

As últimas alterações no projeto foram feitas, em
setembro de 1989, em decorrcia do aconselhamento da banca
do exame de qualificação, ao que agradecemos aos
professores Francisco Falcon e Ciro Cardoso.

Enfim, pudemos desenvolver, de outubro de 1989 a
outubro de 1990, as hipótese inicialmente formuladas.



AS HIPÓTESES

	

Ao apresentarmos o projeto original	 de tese
formulámos trs hipôtesés gerais e duas hipóteses
especificas, a saber:

1. As fomes não são uma função univoca do
comércio coloial , não acompanhando os movimentos comerciais
do Atlântico mas, produto de um conglomerado de fatores,
tais como:

(a) a concorr?ncia entre áreas produtoras
voltadas para o comércio com a Europa ( o açúcar ) ou com a
África ( o tabaco ) e as áreas dedicadas à produção de
alimentos;	 -.

(b) as	 calamidades	 naturais	 que
periodicamente atingiam a agricultura 	 de	 alimentos,
particularmente as secas, as cheias e as pragas;

(c) a precariedade dos tansportes e 	 o
recorrente fen8meno do acámbarcamento e da especulação;

(d) as falhas da tecnologia agrícola	 e
principalmente a destruição, em largas áreas, do eco-
sistema-

2. Em vista do caráter não sistemático dos
elementos causadores das crises se torna praticamente
impossível a construção de um modelo de crise de fome no
Brasil ColSnia.

3. O estudo comparado das crises de fome mostra
o profundo enraizamento das mesmas	 crises com	 os
°hinterland" de Salvador e Ria de Janeiro.

Como hipóteses específicas formulamos as seguintes:
1. A produqo de alimentos se dá nos moldes do

escravismo colonial, em áreas especializadas, onde a
plantagem não desempenhava um papel dominante. Fora dos
quadros da grande lavoura a produção de mandioca, feijão e
milho vincula-se estreitamente ao	 circuito	 mercantil

colonial.
2. A política econEmica metropolitante procurava

•

	

	 coerentemente, embora nem sempre com meios hábeis, evitar a
extrema especializaç ão da agricultura colonial, visando com

i s 1;ci a ei i minar o ri ¶JC:I) da foifli? e gararit ir um stperavi t 	 (Ie
alimentos para as necessidades da governamentalidade.

Em linhas gerais acreditamos ter comprovado todas as
hi pôtc'se por nós formuladas com excessáo da hipótese geral
de n'IIIr-?rc:I 7, çicrsto qi.te, a ei eveda instabilidade  dos fatores
intervenientes da crise embora, de certo, aleatórios
apresentam-se com uma determinada combinação que pode
bastante bem constituir-se em um padrão.

II.



III.

nrnnnrr TtIFNTOR

Uma tese de dàutorado não se faz sem angústias
esforços , e esta não foi diferente. tlantiverno-os durant
todo-o período de doutoramento com regência de turmas n
0FF, e em boa parte do tempo como Diretor Geral do Arquiv
Público, L além de atividades de coordenação acad@niica n
própria UFF. Tais fatos, contudo, não dificultaram além d
razoável a feitura da tese. Para tal contamos com apóio d
amigos e colegàs que tornaram nosso trabalho bem mai
ameno. Devemos em primeiro lugar aqradecaer ao Prof. Waldi
e ao Sr. Raimundo, da seiâo de manuscritos da Bibliotec
Nacional, o auxílio valioso na localizacão das fontes;
Sr. Eliseu, do Arquivo Nacional, da mesma forma fa
incansável e gentil. 	 -

Leopoldo Coilor Jobim, de quem sentimos falta, na
guiou nos arquivos portugueses além de nos fornecer part
de sua pesquisa sobre o pensâmento fisiocrata portugu
para leitura; Alice Helga Schmidt nos ajudou desde
primeira hora com a formulação do projeto para apresentacá
ao DAAD; .0 Prof- José Nilo Tavares apoiou desde o inicia
junto ao CNPq, nosso projeto de trabalho; o DAAD na
permitiu a atualização dos nossos conhecimentos, o ric
contato com a realidade universitária alemã, forneceu meia
de viagem e aquisição de livros, tornando desta fora
viável nosso projeto; agradeço também a simpatia e empenh
do coordenador da Pós-Graduação em História da tiFF, Prof
Hamílton Monteiro de Mattos; ao Prof. Ciro Cardoso, qu
mostrou grande interesse pelo nosso trabalho e o Prof
Francisco Falcon, a quem devemos muito da nossa formação.

Jair de Souza Ramos nos ajudou na coleta de dados
na discussão de amplas passagens deste trabalho; Marci
Giierr a Pc-r ei r a .Tirnmg atih oh 1 e cli :cs I iii conosco os ponta
principais e as dúvidas mais graves desta tese; João Lui
Fragoso participou intensamente, na 0FF, da discussão d
nossas idéias.

Devo ainda agradecer ao apoio dos meus amigos d
Thomasiusstrasse 21, Ralf, Silvie e Juergen pela acolhida
o carinho que me dispensaram.
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Creio ser o momento de agradecer aos meus pais pelo
esforço que fizeram em me dar a educação que eu mesmo
escolhi como sendo a melhor e, ao mesmo tempo, o uso da
liberdade de escolher a minha própria. profissão. tias,
conseguiram influir de forma decisiva na tématica de todo o
meu trabalho ao me educarem com uma grande preocupação pela
sorte do meu semelhante e com a dignidade da pessoa,
valores que estão acima de qualquer outra preocupaco.

De forma muito especial quero agradecer a Maria Yedda
L Linhares que, desde 1977, vem moldando minha formacão,
com um exemplo de forca profissional e carinho pessoal.

Por fim quero agradecer a minha família, Fátima e
Joio, que toleraram com compreensão minha ansiedade e mau
humor; pedir desculpas a Diana por ter sido miseravelmente
expulsa do escritório, somente porque sua cauda
invariavelmente batia no cabo do computador. Especialmente
agradeço a Homero Rodrigues Barbosa que foi cruelmente
explorado apenas por ter um amigo doutorando.
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CAPITULO 1: FOME, PENúRIA E CARESTIA -
a questão das crises de subsistncia.

"L'étude de Ia vision des pauvres pa-
la société et de 1 évolutjon de cette
vision doit écjairer 1 'histoire des
pàuvres eux-mmes" ( J.-P. Gutton,
1974 ).

As crises de subsisflncia tornaram-se, após a
Segunda Grande Guerra, um dos temas mais pesquisados pela
historiografia européia, em particular a francesa. Assim,
es trabalhos de Jean IIE(JVRET e Ernest LABROUSSE, como
também - embora de forma menos direta aqueles de E. Le
ROY-LADURIE, G. DUBY, J. JACQLJART, P. SAINT-JAGOB, G.
BOIS, M. IIORINEAU, entre tantos outros, tornaram-se obras
de referncia obrigatória e, simultaneamente, guia
metodológico para quantos se interessem pelo tema.

O aporte dado pelos estudos de demografia
histórica, a partir de Louis HENRY, veio a complexificar
e aprofundar o estudo das crises de subsi stnci a, ao
somar-se ás curvas de preços às curvas de óbitos,
casamentos e batizados ( nesta mesma ordem de importncia
analítica ). Desta forma, tratar das condições de vida
das grandes massas populacionais, ao longo de um tempo
histórico determinado, implicava, doravante, na
utilização escrupulosa de dados e técnicas especificas.

Sem dúvida alguma, esta irrupâo vigorosa da
história	 social - que talvez, somente agora venha a



C.02.3

ceder espaço a uma nova modalidade de história, chamada
das mentalidades - com sua preocupação com os grupos
sociais,	 os pregos,	 a	 morbidez,	 as	 regras
comportamentais, as crises e as mudanças, 	 é uma
consequ€ncia, no plano acadêmico, da profunda
"socialização" do quotidiano e da política. No Pós-
Guerra, a reconstrução, a "edificação do socialismo"
(si c) e o subdesenvolvimento do "Terceiro Mundo" levaram,
necessariamente, para os gabinetes a preocupação com o
"social". Foi assim, ao nosso ver, que as questões mais
prementes do dia-a-dia, como a superação da fome, da
pobreza, o fim da exploração, orientaram inúmeros
historiadores para um tema como as crises de
subsistência.

.Presenteísmo ? Não, apenas o reconhecimento da
história corno uma disciplina condicionada, também ela.

Procuraremos, de acordo com a herança recebida,
buscar os elementos integrantes destas crises de
subsistência entre nós, no nosso passado colonial,
reconhecendo, entretanto, as inúmeras singularidades de
uma sociedade colonial, nâo-européia. Assim, a questão
prévia a ser colocada refere-se a uma definição, a mais
clara possível, do nosso objeta.

Talvez a definição mais ampla, e por isso mesmo
mais facilmente reconhecida, seja aquela dada por G. DIIBY
e R. IIANDROU:

	

.más	 colheitas	 devidas	 as
i 11t,?frqfl5r ' fa ,5	 ar iimiii am. . .
rendimentos mais fracos, colheitas
perdidas, aqui e ali, mediocridade
geral, o que gera o temor junto aos
pequenos rui ti vadores"/ 1/.

/1/ DLIBY, G. e MANDROU, R. Histoire de Ia civilization
-française. Paris, A. Colin, 1976, pp. 100-101.
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LABROUSSE chama a atenção, por sua vez, para o fato
de que tais krisos assumem uma desconcer tante
periodicidade tornando-se fen8meno muito mais complexo

do que parecem:

"As crises são fen8menos de
periodicidade grosseiramente decenal
e não podem ser interpretadas senão
por	 métodos	 da	 história

comparada" /2/.

Ou seja, conforme LABROUSSE uma crise - por mais modelar
que seja - não é suficiente para explicar a "crise" de
subsistflCia, sendo necessário, portanto, um esfõro de
história comparada- Como ? comparando uma crise com a
subsequentes e com antecedentes, visando com isso
identificar regularidades .e singularidades. Somente a
análise do somatório articulado de variáveis, ausentes e
presentes, ao longo de uma determinada duração,

permitiria a construç ão
 de um modelo explicativo das

crises. Ao tempo, dever-se-ia comparar o resultado desta
análise com outros resultados já existentes, compondo,
assim, perfis diferenciado s de comportamento do mundo

rural
Neste caminho LABROUSSE fez escola: inúmeros

trabalhos surgiram ao 101190 dos últimos qivar erit a anos - e

não só na França - em busca da análise das crises de
subsistência. Alguns destes discípulos de LABROUSSE, como
R. GROSSEZ e 6. DESERT, procurarão levar os ensinamentos
recebidos à exatidão. assim, para DESERT, haveria crise

121 LABROUSSE, E. Aspectes de Ia crise et de ia
depression de 1 économie -française. La Roche_Survon,
Impri meri e Central e de 1 'Ouest, 1956, P. V.
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com a sucessão de duas más colheitas. Tal busca da
exat i dão revolta, por exemplo, Wi tol d KIJLA, para quem a
crise depende amplamente do impacto de iin acidente ( a má
colheita, por e:empJ ci ) snhr e determinados níveis de
riqueza da populaç2lo/3/.

Em um ponto, entretanto, todos concordam: o
desencadeamento da crise se dá através de um mecanismo
natural, acidental, não inscrito - enquanto fator-
componente - em nenhuma economia política. A explicação
residiria nas•variaqbes climáticas, como nos diz, por
exemplo, Jean JACQIJART:

"Conjuntura natural, de início... a
vida rural está ligada estreitamente
aos caprichos das estaçôes"141.

Particularmente depois do trabalho de Le ROV-
LAD1JRJE sobre . a influencia do clima sobre a história, os
estudiosos voltaram a fixar a atenção nas f)ittiiaçóes
climáticas (aprofundareirios o tema no capitulo dedicado ás
crises de subsistncia e à ecologia). De qualquer forma,
KULA insiste na relação clima/renda social como um
ei (?1111aut 1 i	 1 [(,.:li iVIO	1 1 i.svi	 iii,	 jir 1)1 1''.' ti	 tli' • ,i-,i ti	 tili', ii li tr
crises de subsistpicia.

Preliminarmente, poderíamos já afirmar que em
determinadas	 situações	 as	 +lutuaç6és	 climáticas

representadas ora por secas, ora por invernos rigorosos
ou ainda "étés pourris" ao norte do Midi } atingem a
produção, lançando os preços frumentários para o alto -
eis uma carestia surgida de uma penúria. Se a conjuntura

/3/ KULA, W. Problemas y Métodos de	 Ia	 história
económica Barceloa, Península, • 1978, p. 175.

/4/ JACOUART, J. "Jmobilisme et catastrophe, 1560-1660"
In: 0110V, 6. Histoire de Ia France Rur-ale. Paris, SeLIil,
1975, p. 421.
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mantém-se, seja por sua profundidade ou por sua repetição
-( como as duas más c colheitas de DESERT ) , acontece a fome
e os mecanismos demográficos são duramente atingidos.

Algumas	 dúvidas	 xnantm-se,	 entretanto,
i narredávei s: alguns historiadores entendem que as crises
de subsistências, as grandes fomes cíclicas, 'teriam
condicionantes mais profundos, telúricos por assim dizer,
e que a sujei&O do "Ancien Régime" ao tempo é apenas um
aspecto. Assim, Hugues NEVEIJX, na monumental "História da
France Rural", e seguindo os passos de Le REIV-LADURIE,
nos fala de uma "distorção quase mal thusi ana" entre
população e recursos naturais, quando o aumento da
primeira pressiona o segundo termo da equação, levando os
camponesés a utilizarem as terras de pior qualidade e a
e>:tihguir as pastagens que forneciam adubos.

"nestas condições se desenha uma
distorcão quase malthusiana entre o
número de homens e a produção
agrícola" /5/.

Dar-se-ia desta forma o enfraquecimento estrutural do
campesinato, alvo fácil para as intempéries 	 e	 as
pai idemi as.

Por enquanto, optamos por enunciar, de forma
lac&nica, os vetores clássicos de intepretaflo: o
predciu iii ci da "~r eza  subr e as sociedadesedades de "Antigo
Regime''; a luta em torno da diviso da renda social e a
distorçâo	 malthusiana.	 Ao	 longo	 deste	 trabalho,
evidentemente, surgirá um modelo, próprio a uma sociedade

/51 NEVELJX, 1-4. "Declin et reprise: Ia	 fluctuation
biséculair'e" 1: DUBY, G. Op. cit., p. 31.
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colonial,, de . interpretaqào das crises de subsistncia.
Para isso, levaremos em conta toda a imensa contribuição
da historiografia clássica do Antigo Regime, em
particular a historiografia alemã, não tão conhecida
entre nós como a francesa.

Coube a Wilhelm ABEL, analisando a crise dê fome
que se instalou no Norte da Europa, entre os anos de 1571
e 1574 através de um texto Éontemporneo de um padre e
filósofo de Zurique, chamado Ludwig Lavater distinguir
claramente os fenmenos de -fome - "der Hunger" - do
-fen8meno da carestia - "die Teuerung"/61. A distinção
proposta por Lavater, no calor da hora, e esposada por
ABEL enquanto categorias analíticas, apresenta uma ampla
import3ncia à sua época e, ainda hoje, para o
historiador- A atuação os doderos públicos - do burgo à
Coroa - em muito dependia da amplitude e gravidade da
situação existente, sendo, assim, uma questão prévia
importante para a autoridade definir o caráter da crise
existente. Hoje, para o historiador, é importante
circunscrever com clareza o objeto em causa visando com
isso a atingir sua explicação.

Mais que um preciosismo, a proposta de ABEL
surge como uma opção de método.

Lavater define, com acuidade, a carestia - "die
4_.ItUUI	 •	 t,uIii,iiAi, 1911 	(111'	 "....	 lijulti	 1)	 IIf'	 fl.;

homens precisam para viver aumenta o dobro, o triplo..
enquanto que a fome - "der Hunger" - se caracteriza pela
situação em que " . - . a comida ou a bebida, mesmo por
muito dinheiro não pode ser comprada"17/. Indo um pouco
mais à frente, ABEL procura distinguir, ainda tendo como
base a obra de Lavater, uma situação de falta de
determinado	 artigo	 em uma área determinada, como

/6/ LAVATER, L. "Von thueursre und hunger dry Predigen...
Zurich, 1571. Citado em ABEL, Wilhelm. Massenarmut und
Hungerkrisen im vorindustriellen Deutschaland. Goettigen,
Vandenhoeck und Ruprecht,1977, p. 37..

/7/ ABEL, W. Op. cit., p 38..
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uma situaçáo de penúria - "der Mangel" e, por fim, faz
uma distinção entre carestia limitada, particular a uma
região - "die besondere Teuerung" - de uma carestia
generalizada e mais duradoura - "die gemeine Teuerung".

Desta forma, temos, graças à acuidade de Lavater
e a aprecisão de ABEL, trs situações diferenciadas:
fome. carestia, penúria. A fome, por ser superlativa por
natureza, não comportaria graus diferentes de análise; já
a penúria corno um estado de falta DLI necessidade - também
chamado de "di e Not" , em Lavater - constitui r-se-i a em
uma situação movediça, traiçoeira, evoluindo com rapidez
para a normalidade ou para a fome; enquanto a carestia,
como um sinal de alerta, poderia ser geral CLI específica,
poderia ou não dar origem à -fome e viria sempre no rastro
da penúria.

Tais distinções, talvez sem a mesma precisão,
aparecem repetidas vezes nos textos dos historiadores do
"Ancien Régime" , como Goubert ou Sutton, nos quais se
distinguem fome e vida cara. Pierre f3oubert mostra-nos
COMO a população do "Ancien Régime" era dependente das
condições naturais, com a grande massa aprisionada nos
ciclos das "más colheitas" que elevando os preço
originavam os "furores" dos mercados e dos campos. Muitas
vezes não se esperava a chegada da fome. A simples
passagem dos carros com trigo através das províncias
resultava em um pesado clamor/SI. Para Sutton, a carestia
era o fen3meno mais comum, j á que a maioria da população
não Possuía qualquer reserva para fazer face às
flútuaçôes de preços, o que poderia com facilidade
afastar um grande número de homens do mercado de cereais
nobres/9/. Labrousse fala-nos, constantemente, da "alta
terrível do custo da vida" ou da "catástrofe dos grãos",

/8/ GOUBERT, P. Louis XIV et vinyt millions de Francais.
Paris, Pluriel-Fayard, 1966, p. 44.

/9/ GUTTON, Jean-Pierre. La société et les pauvres en
Europe ( XVI - XVIII siécles ). Paris, PLIF, 1974, pp.78-
79.



o que ocasionava grande mal-estar social/10/; J. Grossez
chega mesmo a fazer uma -'!Carte des troubles" na França,
tendo como pano de fundo a •'cherté des qrains"111/. t,
entretanto, com Alhert tlathiez, seguindo as pegadas de
Jean Jaures, que ternos "La vie chere et 1  mouvement
social sous Ia Terreur"/12/, com uma clara definição do
impacto mental e psicológico da carestia sobre a
população. Devemos, resaltar que não são, malgrado 51185
qualidades, textos preocupados em definir e circunscrever
os fen&menos descritas, com uma forte ambivalncia entre
conceitos de fome e de carestia. Mais importante para
nós, tais distinções aparecem, com grande clareza, nos
textos referidos a Portugal. Assim, Virgínia COELHO, em
trabalho exemplar sobre os preços em Lisboa, trata das
reclamações popularés contra a "grande carestia", a
"falta" e a fome.. Pela sua inserção no texto, fica
evidente a compreensão de "falta" como equivalente à
penúria/ 13/.

Tais expressões, típicas dos séculos XVII e
XVIII, são repetidas com insistência pelas autoridades
mais diretamente envolvidas com a questão do
abastecimento público.. Assim, 5 de maio de 1684, o Senado
da C2mara de Lisboa declara que "se experimenta
geralmente grande carestia pela falta que ocasiona o
rigor do inverno". Caracteriza-se, aqui, a noção de
penúria de um determinado flnero, seguida pela alta do
seu preço, a carestia. Em 1521, houve uma grande fome,
ocasionando a fuga em massa da população dos campos para
Lisboa -. tradicional porto importador de g?neros - em
busca de alimentos. Numa clara evic$ncia da distinção de
ABEL--Lavater, a popt*l ação faminta não aceitava ofertas de
dinheiro, apenas pão, pois nada havia para comprar. Já em

/10/ Ver a "Introdução" de E. LAE4ROIJSSE em Aspects de Ia
crise... Op. cit., p. IV.

/11/ GROSSEZ, R. "Carte des troubles en 1848-1847" In:
LABROUSSE, E. Op. cit., p. 2.

/12/ MATHIEZ, A. La vie chére et le mouvement social sotis
1  Terrejr. Paris, Payot, 1938, pp. 101-105.

/13/ COELHO, Virgínia. "Preços do azeite em Lisboa: 1826-
1733" 1W: revista de História econ8mica e Social. Lisboa,
nu. 4, jul.-dez., 1979, p. 30.
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1692, urna grande, fome atinge Portugal, do Alemteio. até
Lisboa, e duraria quase trPs anos. As autoridades
referem-se, com horror, à situação do "povo miúdo"1141. A
desta forma, a administração portuguesa, bem como sua
população, sabiam perceber as diversas distinções
existentes numa crise de subsistência.

A questão que se coloca para nós é a de
estabelecer a exist@ncia, ou não, de tais distinções na
Col&nia. De um lado, devemos perguntar se autoridades, no
mais das vezes com uma compreensão "européia" das crises
de subsistência, conseguiam estabelecer estas mesmas
distinções na ColSnia e, ainda, se tais distinções
recobriam fenômenos similares àqueles conhecidos na
Europa. Por outro lado, é de suma i mportnci a saber se a
populaGSc colonial, ao menos no Rio e em Salvador, tinham
a mesma compreensão das crises de subsistência, exigindo
da administração o mesmo padrão de resposta que era dado
na Metrópole.

Logo o inicio do período por nós estudado, o
final do século .XVII, surge, em uma carta do governador-
do Rio de Janeiro, a expressão "carestia dos preços",
referindo-se à alta dos preços da mandioca/IS!. Várias
vezes, a partir de então, multiplicar-seâo as expressões
visando a dar conta do processo de encarecimento da vida.
Em 1698 um Termo da Vereação da Bahia fala no
"levantamento geral dos preços" /1 6/ ; em 1700, a mesma
C2mara, reunindo a Nobreza, o Clero e o Povo se declara
extremamente preocupada com o "preço excessivo" dos
alimentos, que vinha infligindo "grave dano" á população
e colocando em risco os tributos de El-Rey/17!. Em ambos
os casos, em 1698 e em 1700, são referencias à carestia
"geral" dos preços, no ãmbito da grave crise que afetou a

114! SILVA, Josette. "Fomes" In: SERRÃO, J. Dicionário de
História de Portugal e do Brasil. Porto, Iniciativas
Editoriais, s/d, p. 275.

/15! Carta do governador do Rio de Janeiro ao Rei de
Portugal- Rio, 16.03.1689, 1.N., Cod- 952, v. 4.

/16/ i'er,i,u mie Vereação e resolução que se tomou sobre a
Lar iuuha. 1 s vro de Atas da r2muiara de Sal vador- Bahia,
11.03.1698, n.M.S., Pac. 603.

/17/ Termo de resolução que se tomou sobre o provimento
das farinhas desta cidade com a Nobreza e o Povo a
requerimento do Juiz do Povo. Livro de Atas da Cmara de
Salvador. Bahia, 17.05.1700, A.M.S., PacE. 606,
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Bahia na virada do século XVII para o XVIII.
Caracterizar-se-ia como uma carestia gera] seguida de
fome, ao contrário, por exemplo, do processo descrito
pela mesma Camara da Bahia em 1710, ao se queixar do
"excesso que se tem havido rio preço que põem às
farinhas..." Nessa ocasião o preço da farinha de mabdioca
tinha saltado, em menos de oito meses, de 500 para 980
réis o sírio/18I. Neste caso, tratava-se de um fen8meno
restrito á mandioca, e mesmo a área de Salvador, ou seja,
uma carestia particular de um produto, como também é
descrita por Lavater-ABEL, corno uma "besondere Teuierung" -

Mas este não é um e>esuip1 o único-
Em um bando, de 1745, o governador do Rio de

Janeiro, reconhece o estado de "grande carestia"
existente na Capitania desde 1743, em consequência da
miséria que se abatera sobre a cidade. No caso, a
expressão "miséria" aparece como sinonímia de "falta",
com um sentido nitidamente conjuntural, e não descritivo
de uma situação permanente ou estrutural/191. Também
aqui, surge com clareza, uma situação de encarecimento
dos g?neros alimentícios que não atinge somente a farinha
de mandioca, mas, ainda, o feijão, o milho, o arroz, a
carne e os pescados. Estes, encareciam não em função de
sua raridade, mas em consequência da raridade dos demais
gêneros alimenticios, o que aumentava a sua procura.
Tratava-se aqui, evidentemente, de um encarecimento geral
dos preços dos gêneros alimentícios. Já em 1781, o Conde
de Atouguia escrevia aos oficiais da Cmara de Jaguaripe,
na Bahia, sobre o "prego ennr h 1 tante" ria far é riba de
mandioca, que passara, cio mesmo ano, de 320 réis para 880
réis o alqueire, numa evidente "carestia do preqo"1201.
Em	 1798,	 Dom	 Rodrigo	 de Souza Coutinho, no Rio de

/181 Carta dos oficiais da C&nara da Bahia ao Rei.
Salvador, 14.11.1710. B.N., Mss., Cód. 1-8,4,17.

/19/ Ver Bando do governador da capitania do Rio de
Janeiro sobre as farinhas. Rio, 06.02.1745. A.N., Cód.
07, v. 17.

/20/ Carta do governador da Bahia, Conde de Atouquia, aos
oficiais da Cmara de Jaquaripe. Salvador, 07.05.1701,
Consultas do Conselho Ultramarino, B.N., Mss., 1-9,4,7.
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Janeiro, peem prática um mecanismo de controle de
preços '( que lembrã de certa . forma os mecanismos da "Com
Law" inglesa ) que mantém a comercialização da farinha de
mandioca inteiramente livre, com a intervenção do Estado

- somente quando o preço cio gnero tiver subido a um
preço excessivo"1211. Em ambos os casos, destacava-Se
nitidamente o encarecimento de um produto, no caso a
mandioca, e não uma alta generalizada dos alimentos.

ainda o Conde de Atouguia que faz, na Bahia,
urna clara distinção entre "preço exorbitante", 	 que
caracterizaria a carestia, e o "preço justo", que
remunera o lavrador. Neste ponto, Atouguia pouco se
diferencia do Sai antecessor no cargo, Dom Rodrigo da
Costa ( 172-1705 ) que colocava todo o seu es forço no
controle dos preços, como remédio para as - Frises,
malgradd um distanciamento de 75 anos 1221!

Sem dúvida, é um viés profundamente arcaizante
da administração econEmica portuguesa, com um caráter
ainda escolástica sobre matérias econ6micas. Neste
sentido, como veremos mais especificamente, a política
de Dom Rodrigo de Souza Coutinho representa uni rompimento
com a tradição mercantilista. Assim, ao final do período
estudado, os preços surgem como um índice para a atuação
e não mais unia ma téria para ação continua e permanente.

Ao contrário do caráter precoce da expressão
carestia, já anotada em 1688, como assinalamos, 	 a
expressão penúria é rara e	 tardia.	 Uma	 primeira
oportunidade em que encontramos sua utilização, no
sentido em que Lavater-ABEL dão ao termo, aparece numa
"Representação dos Vivandeiros de Salvador" ( ou se j a, de
vendedores ambulantes e varejistas ) de 1798, que busca a

1211 Carta de Dom Rodrigo de Souza Coutinho ao Governador
de Pernambuco. Rio, 17.08.1798, A.N., Cx. 748, p. 1..

/221 Carta do Governador Conde de Atouguia... op. cit.,
1781.
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causa da crise de subsistência por que então passa"a
Salvador na fixaçáb dos preços em tabelas, as taxas-
"...e por isso se achão hoje abandonadas as taxas dos
viveres E referência a Portugal ]P como causadoras que so
da maior penúria e carestia deles.... " a É notável o nível
deste documento, assinado por 45 comerciantes baianos.
Surge, pela vez primeira, o LISO de uma série de
expressões bastante especificas como . penúria, víveres,
monopólio, extorsão, carreto, etc... De forma alguma soa
como os documentos mais populares, que falam em "pão
ordinário do povo" ou "municão de boca". Além de tudo, e
o mais importante, o documento propugna a adoção de uma
política liberal de preços, já praticada em Portugal, e
no Rio de Janeiro, ao tempo do Conde de Resende e de Dom
Rodrigo de Souza Coutinho. Quem o redigiu conhecia, sem
d*vida, ao menos os princípios básicos da Escola de
flanchester/23/. Em nenhum documento anterior a este
encontramos a expressão penúria mas, numa abiund2ncia
quase sufocante, surgem expressôes do mesmo campo
semântico. Assim, em 'um bando do governador da Bahia, de
1723, diz-se que há ". . . um excessivo preço de què se
segue numa grande falta". As expressões "falta" ou
"grande falta" parecem inscrever-se no mesmo campo de
escassez de um ou vários géneros alimentícios, na acepção
de penúria dada por ABEL para	 a	 expressão	 "der
Mangel "/24/.

Lima das pr imeiras "faltas" surgidas na
documentação é apresentada pelo Conde de Castelmelhor, em
1651, em carta à Câmara de Boipeba, a Bahia, como uma
"grande falta de farinha". No mesmo ano, e em virtude do
mesmo fenSmeno, o Conde se dirige ávila de Cayrú pedindo
socorros urgentes para Salvador, "em virtude da grande

/23/ Representação a S.M.R. dos vivandeiros e Condutores
de mantimentos relativa à subsistência e economia do Povo
e taxamento de mercadorias. Bahia, 1789, Consultas do
Conselho Ultramarino, B.N., Mss., 1-8,4,8.

/24/ Fiando do Governador da 13ahi a. Salvador, 19. li. 1723,
A.N. Lcd.	 61, v. 17.



necessidade" por que passava a cidade. Assim, as
expres5e5 falta e necessidade emparelhar-se-A o como o
mesmo diagnóstico, com uma certa vantagem para falta, no
falar corrente/251.

Na crise do -fimdo século XVII e come qo do XVIII,
na Bahia, aparecerá inúmeras vezes a nocão de "falta dos
gêneros". Assim, a incansável Dom Rodrigo da Costa pedia
socorro ao Rio de Janeiro, em 1703, em virtude da "grande
falta" de farinha na Bahia/26/; da mesma forma Dom Luís
César de Menezes ( 1705-1710 ) exigia das vilas do
Rec8ncavo da Bahia, em 1706, a envio de farinha para o
povo ". . .por estar ao presente experimentando grande
falta dela"/27/. O Rio de Janeiro conheceria, em 1710,
uma "cirande falta de alimentos", conforme carta do
governador a El-Rey/29/.

Muitas vezes, no mesmo documento, a expressão
falta Ø substituída por necessidade, miséria, atual
miséria ou calamidade. ao nosso ver são retenqeS do
mesmo campo semantico. Assim, o Senado da C2mara de
Salvador diricie-se,ao Rei, em 1700, para dar conta da
"terrível calamidade" que se abateu sobre a cidade, quase
que nos mesmos termas de um oficio do governador do Rio
de Janeiro, de 1796 sobre a "calamiddde da falta de
-(arinha"1291- Em ambos os casos, é interessante ressaltar
que há um tratamento idénticci dado á falta de alimentos e
a chuvas excessivas ou grandes secas, remetendo quase com
os mesmos sinais para o campo das traqédi as naturais. de
forma notável, ambas as faltas foram antecedidas por
grandes secas. O mesmo caráter intercambiável da "falta"
ocorre com a expressão miséria: aqui, miséria, ou grande
miséria, surge significando a aus?ncia de -fartura, a
falta,	 bem no sentido clássico dado por ABEL. Na mesma

/251 Carta ao Governador Geral Conde de Castelmelhor para
a Cmara de Boipeba e Cayrú. Salvador, 02.02.1651.
Consultas do Conselho Liltramario, B.N. , M55-, 1-6,4,8.

/261 Carta do Governador Geral ao Governador do Rio de
Janeiro. Salvador, 07.10.1703, DHBN, v. 93.

/27/ Carta ao Governador t)om Luis César de Meneses do
Sargento Mor. Salvador, 17.05.1706, DHBN, v.92.

/28/ Carta de E.l-rey ao Governador da capitania do Rio de
Janeiro, Lisboa, 26.03.1710. A.N., Cod. 952, v. 12.

1291 Ofício do Governador do Rio de Janeiro ao Rei. Rio,
20.03.1796, B.N., Mss., 1-8,4,17.
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"representaião dos Vivandeiros" afirma-se, em relação a
Salvador, ter sido a cidade "_teatroteatro de miséí'ias no
respeito a farinhas e carnes de açougues...", da mesma
forma aparece em uma carta de Dom Rodrigo da Costa, em
1705/30/.

Deve-se, desta forma, destacar que miséria não
corresponde à ação de pobreza, dado ordinário,
estrutural e de certa forma permanente, enquanto aquele
possui um caráter extraordinário e conjuntural. É comum o
declarar-se "pobre" vilas ou capitanias, visando com isso
a escapar de impostos, donativos ou imposi•qôes, mas não
miseráveis. lima cidade opulenta, como o Rio em pleno
"rush" minerador poderia reclamar da sua "atual miséria",
em virtude da falta de farinha ou carnes verdes, com a
plena consciPncia da temporalidade do fen8men0.
• Assim, a forma mais comum e usual para
caracterizar a situação de penúria era falar na falta de
um determinado gênero ( forma popular consagrada até os
nossos dias ) , ou, ainda, menos comumente, na sua
necessidade. A miséria surgia aí não corno uma descrição
de estado ot.i de uma si tuacân superlativa, como	 a
princípio o termo poderia sugerir, e sim, como a falta de
um determinado g?nero, particularmente importante 	 e
insubstituível.

Uma forma bastante comum de dizer do estado de
penúria existente, sem se referir explicitamente à falta,
era falar na ausência de determinados g?neros, da sua não
existgncia. Assim, é comum a correspondência de Dom
Rodrigo da Costa falar em "prover a fartura" ou "promover
a abundância" como exemplo em urna carta aos oficiais da
Cmara de Cayrú,onde estabelece uma série de medidas

.para que se veja este Povo com fartura" ou, ainda, em

/30/ Represetaqão a S.M.R. dos Vivandeiros e Condutores
de mantimentos... Op. cit. 1798.
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uma carta a Boipeba, onde dif". - .'disià muito ver este
povo com fartura, havendo abündncia"de 'inandiocas"1311.
Em um ofício de 1705, p&tanto em plena crise, o
Governador da Bahia fala três vezes em fartura e duas
vezes em abundncia e à falta só é refdrida ' como' a no
existência de mandioés/321. Há um -certo' respeito, ou
superstição em não dizer o nome da crise , referindo-se a
ela sempre de forma negativa, ao lado de um certo teqsor
em carcterizar a situação de modo muito trágicoS

Uma forma bastante especial de caracterizar a
penúria, ou falta, aparece com a expressão
"esterilidade", já anotada por Virgínia COELHO sobre as
crises frumentárias em Portugal. Aqui, a caracterizaGào
de falta-remete de imediato para a causa natural do
+en8meno, exemplificando o Senado da Câmara de Lisboa com
a "esteri 1 idade das novidades", ou seja, a perda da
colheita/33/. O termo aparece, para nós, pela primeira
vez, na crise do final do século XVI!, quando o Senado da
Bahia, fala em uma "esterilidade que já dura nove
meses"/34.1 Já o governador do Rio de Janeiro nos fala,
em 1735, na "esterilidade do ano com uma grande falta de
mantimentos"!351; em 1726, um outro ofício proveniente do
Rio nos fala da"esterilidade das mandiocas' e em 1731
diz-se da "esterilidade da colheita"136/. Embora situada
no mesmo campo da falta, a idéia de esterilidade surge
mais abrangente, explicativa, apontando para as causas
imediatas do {en6menn. Em 1795 e 1796, em documentos
diferentes, referido um à Bahia e outro ao Rio, a noqáo
de esterilidade vem ao lado de "diminuiçào da colheita' e

i31i Carta do Governador Dom Rodrigo da Costa ao Juiz
CornissArin da Vila de Boipeba. Sa)vadnr, 08.04.1705,
DHE*J, v. 93.

132/ Carta do Governador Dom Rodrigo da Costa ao vigário
da Vila de Boipeba. Salvador, 02.05.1705, DHB, v. 93.

Ver COELHO, V Op. Cit. P . 31.

/34! Carta do Senado da Cmara da Bahia a S.M. sobre a
arit.i dos uian?: t (neritc.)s.	 livro da Cmara de Salvador,

04.08.1700. .M-S., Estante 02.

/35/ Carta do Governador do Rio de Janeiro.	 Rio,
20.10.1735, A.N., Cod. 84, v. 5.

/36! Carta do Governador do Rio de Janeiro ao Senado da
Câmara. Rio, 11.08.1725, A.N., Cod. 80, v. 2.
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de "falta de verão". São ambos documentos oficiais, de
certa forma ilustrados, ecom forte presença da nação de
"ciclo de colheitas", como propõe ABEL/37/.

Um campo especial, antigo e bastante' específico
é ocupado pela noção de -fome/301. Em condições naturais,
independentemente de cerco ou guerra, temos uma primeira
caracterização exata de fome em carta do Conde de
Atouguia (1654-1657) aos oficiais da vila de Cayrú, na
Bahia, sobre a fome em Salvador, o que se repete, agora
com o Visconde de Barbacena ( 1671-1675 ), em 1673,
conforme carta que envia a Cayrú e Boipeba, afirmando que
"...é  grande a fome que se vai sentindo nesta praça". A
crise do final do século XVII volta a mostrar um panorama
trágico da fome em Salvador, desta vez se estendendo por
todo o Rec6ncavo e levando as autoridades locais a temer
que "todos pereçam à fome". O mesmo fenSmeno volta a se
manifestar em 1721, com graves danos para vilas do
Rec3ncavo e para a cidade de Salvador- O Rio de Janeiro
também conhece a mesma situação, em 1737, após uma
prolongada esterilidade das mandiocas, em 1735 e 1736,
acompanhada de grande carestia, em 1736 e 1737, e por fim
a fome neste último ano, quando o governador é obrigado a
pedir socorro em Pernambuco e Santa Catarina.

Este caso, do Rio de Janeiro, entre 1735 e 1737,
ilustra bem o fato da fome ser um estado em si mesmo
superlativo, culminancia de um processo, normalmente
iniciado por urna "falta", ou esterilidade, originando uma
"carestia", ou alta nos preços, para culminar na fome.

A já inúmeras vezes referida crise do final do
sécirl o XVII, sem dúvida a mais dramática fome que o
Brasil-LolEnia conheceu, caracterizou tipicamente, na
atuação do enérgico Dom João de Lecastro ( 1694-1702 ),

137/	 Bando	 do	 Governador	 Geral	 da	 Bahia.
Salvador,29.10.1795, A.N., Cod. 60, v. 19.

/38/ ABEL, W. Op cit., P. 105.



as condições de fome descritas por Lavater: "a comida, a
bebida mesmo por' muito dinheiro no podia - ser
comprada" /39/. O Governador Geral oferecia pretos
extremamente compensadores a quem vendesse mandioca, mas,
mesmo assim, o abastecimento de Salvador não se
regularizava, obrigando-o a medidas únicas na história da
CoiSnia, como a tomada de terras de grandes. senhores e
sua entrega a pobres da cidade para roçarem mandiocas,
assim como ensaios de total liberdade de comércio.

A fome destacava-se, assim, com medidas radicais
e de profundo impacto sobre a população que se refugia
nas igrejas e organiza procissões propiciatórias, como
aquela de 1687 para São Francisco Xavier. Pouco deste
medo coletivo, desta conformidade religiosa face à
adversidade restou nos documentos, embora o tom
angustiante dos termos do Senado da C2mara seja bastante
eloquente. Entretanto, uma série de documentos do final
do nosso período nos dá uma visão das crises pelo roceiro
pobre do RecSncavo. Vários lavradores de mandiocas -
chamados roceiros - da vila de Cayrú, são presos em 1798-
99 sob a acusação de sonegarem farinha de mandioca e
levados a julgamento, na presença do Dr. Balthazar da
Silva Lisboa, irmão do futuro Visconde de Cayrú, e como
este um brilhante liberal; Silva Lisboa, com notória
simpatia por seus conterraneos, interroga-os sobre as
crises de subsist?ncia, obtendo respostas ingPnuas e
conformistas. Indagando a Venceslán Maciel de Eça sobre a
causa da fome, obtém corno resposta "...e quanto a fome de
farinha  ou abundánci a sempre experimentou o mesmo e não
difere este do que se experimenta va naquele tempo"; - a
mesma questão colocada a Manoel Esteves Fernandes é
respondida de forma idntica: ". . .a fartura ou a falta dc

/391 Carta para o Capitão-Mor de Porto Seguro sobre as
repetidas queixas do Povo. Salvador, 22.03.1705, DHD14,v.
94.
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gênero sempre, aqui se experimentou-a, conforme o tempo";
de Joaquim AntEfliO 'de Mello vem a mesma assertiva: "... a

esterilidad e é a mesma de todo o tempo"40'-
A fome era vista, assim, como uma certa

nal-uralidade, como algo que fazia parte integrante da
natureza das coisas, sem 'muita relação com os homens.
Silva Lisboa deveria ter ficado frustrado, pois gostaria
bem de ouvir queixas contra a regulamentàãO dos preços
ou a obrigatoriedad e do plantio de alimentos- É verdade
que são depoimentos do campo, onde as fomes sempre foram
mais fácies,entre nós, de serem superadas. Nas cidades,
tanto no Rio de Janeiro quanto em Salvador, a visão, e a
reaflo à crise, é mais dramática e preocupante-

A crise do final do século XVII cria, por
exemplo, um clima de desespero e revolta em Salvador,
obrigando -Dom João de Lencàstre, e depois Dom Rodrigo da
Costa, aprender e fazer desfilar pelas ruas da cidade,
com grilhões, negociantes considerados "açambarcadore s " e

oficiais das Cmaras de Cayró, Boipeba e Camamó, acusados
de desviar farinha do abastecimento da cidade. Ao impor o
racionamento da mesma farinha, eclodem saques por toda a
cidade, obrigando Dom João a deixar O povo eleger dez

vereadores "extraordinários" para fazer a distribuição

dos alimentos . Os bandos, com os preço s e os locais de

venda, são lidos com acompanhament o da tropa, ao "som das

caixas e de campa tanqida"1411-

eclaracão que fazem os lavradores da Vila
1401 Termo de D rio de Cayrú, em 2810.1799-de Nossa Senhora do Rosá
A.H.U., Cx. 118 e 119, Anexo 20436-

1, Cmara a S.M.R. sobre a falta de
/41/ Carta do Senado da 
farinha. Bahia, 04.08.1700, A.Pl-S-, Estante 03-
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Em 1704, Dom Rodrigo da Costa lembra a• prisão
dos oficiais das Cgmaras visando a garantir o
abastecimento de Salvador para "que se encaminhe aquele
Povo a viver com todo o sossego (sic) e obedi?ncia"1421;
em 1721, o Governador Ueial Vasco .fernandes : , César de
Meneses (1720-1735) exige o envio urgente de farinha de
Maragogipe para Salvador "...para que se evitem as
desordens que estão experimentando', enquanto adverte
para o "clamor geral do povo", em virtude da fome na
província. O Rio de Janeiro conhece, também, tumultos de
rua por causa da fome, em 1749, quando o Juiz da
Alfandega adverte o	 governador	 da	 existncia1'•• .constante de clamores dos soldados desta praça por
falta de pão" e, após citar a exist?ncia de saques,
alerta para "as outras desordens que se podem originar se
senão derem provid&cias a esta falta"/43/. Assim, a
crise vista pela cidade nada tem de natural é, como
veremos mais detalhadamente, aponta-se com facilidade os
seus pretensos causadores.

Retornando ao ponto de partida, podemos nos
propor a responder a qu,est n i ni ri almente rn1nrada
enÂste urna clara dssti:-uiào, nu brasil -Lolania, entre as
situações de falta, penúria, carestia e fome e, mesmo, a
compreensão de unia escala de n'ai estar social e
econ&mi co.

Os trás fenamenos, profundamente encadeados - no
mais das vezes como um processo contínuo - são percebidos
pelas autoridades locais e pela popuilaqAo, e encarados
como um problema a ser resolvido. Cnui fi- equnci a a falta
ou a carestia aparecem como uma fase inicial da fome,
anunciada com antecedncia de meses e mesmo de um ano.

/421 Termo- de Resolução que se tomou sobre o provimento
das farinhas....Op. cit., 1704.

/431 Carta do Governador da Bahia ao Governador do Rio de
Janeiro. Salvador, 08.05.1721. DHBN, v 93.
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Outras vezes, a carestia cessa com a volta da abundncia,
e a consequente de'sapariqãc, da falta. De qualquer forma,
os trøs fen8menos, encadeados ou não, compõem a 'crise",
para nós, a crise de subsist?ncia - retomando uma
expressão tão cara a Ernest LABROUSSE. Somente a
definição mais explícita do grau de profundidade da crise
de subsist@ncja nos dirá se tratamos de unia falta, de uma
carestia ou de uma fome. Assim, apropriasno-nos do primor
de clareza e síntese de um especialista, 6 DESERT, ao
definir crise de subsistncia como a existencia de um
mercado dearegulado. Até que ponto dá-se tal desrequlacão
cabe á análise específica definir/44/.

/44/ OESERT, 13. "Aspects agricoles de Ia crise. La region
de Caen" In; LABROUSSE, E. Op. cit. p. 41.
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CAPITULO 2: As crises de subsistência
e a questão do mercado.

"Diable, que cet obiet (1chanqe)
est embarrassant!" (Guy Bois, La
Mutaticin de l'An Mil, 1989).

No capitulo precedente definimos, ao seu final,
crise de subsistência como urna desfunflci, ou
"desregt.ilaçâo', do mercado. Para tal, utilizamos lima
noção de desfunqào oferecida pc'r 6. DESERT, nas sua
análise das crises de fome em Caen do século XVII/1/.

Ora, esta proposição não é aceita pacificamente
na historiografia brasileira. Sabemos que um grànde
número de historiadores, até mesmo certa maioria, ào
adota, critica ou desconhece a noção de mercado na
economia colonial e, par ti ct.iJ armerite, sua rei ação com as
crises de subsistncia. Além da análise que faremos, em
seguida, das hipóteses propostas por Jacob GORENDER,
talvez o mais importante texto sobre a economia colonial,
vemos que um grande número de trabalhos insistem no
caráter de "economia natural" do setor de	 subsistência
da arjricui] tuir.i colonial. 	 Tal	 vi'fn	 iuipl icaria,	 desde
logo, lia exci itsAo da pr oJiM4n de subsi stnci a de um

111 DESEAT, 6. "Aspects agricole de Ia crise: La réqion
de Caen" In: LABROUSSE, E. Op. cit.,pp. 37-38.
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suposto mercado. Um exemplo especifico para o nosso tema
é dado pelo trabalho de H.B. JOHNSON ao ãfi 'r-mar, a
existPncia de uma "típica economia duai' na Co18nia, onde
o setor "natural" ou "Feudal",	 de	 características
estagnantes, -seria o responsável pela produçâq de
ajimentos/21. O autor distingue, desta forma, entre os
preços decorrentes da exist?ncia dê urna estrutura
produtiva voltada para o grande cõmércià - e
decididamente inserida no contexto do capitalismo mundial
- e um setor natural responsável pelá produção de
alimentos e, portanto, por uma estrutura de preços
especifica.

Apesar do peso das afirmações teóricas
existentes no texto de JOHNSON - economia natural,
feudalismo americano, capitalismo externo - o autor
reclama como fonte teórica um estudo, de 1966, de
Ruggiero ROMANO. Neste trabalho, o estudioso italiano,
defende a tese de um feudalismo americano comum ao Chile
e á Argentia ( e, conforme JOHNSON, extensivo ao Brasil
a partir da existncia de uma economia nat;iral/3/. Bem,
este è todo o esforço teórico existente no texto'

Obri g amo-nos, assim, a uma análise de um outro
texto de ROMANO, este de 1984 e, portanto, após um salto
de qualidade da historiografia latino-americana e eia
especial da historiografia brasileira, para tentar um
es-forço de compreensão daquilo que ROMANO define como
economia natural. No entanto, o autor se declara em uni
artigo da influente HARH, intitulado "The American
Feudal i sm" , sem qualquer ambição de ser um teórico ou um
metodól ogo/4/.

Não fica claro para nós o que ROMANO entende por
feudalismo, a não ser que no concorda com Marc BLOCH e
seus	 trabalhos, citando em seguida 0088, SOMBART e

/2 1 JOHNSON, H.B. "A preliminary lriquiry into Money,
Prices and Wages in Rio de Janeiro, 1763-1823" Iii: ALDEN,
D.(ed..) Colonial Ftoots of Modern Brazil. Los Angeles,
University of California Press, pp. 231 e ss.

/3/ ROMANO, R. "Una economia colonial: Chile eu ei siglo
XVIII", Buenos Aires, EUDEBA, 1965, p. 36.

13/ ------------	 "merican Feudal i sm" Tu: 1-tAl-IR, Dulce
University Press, 64(I), 1904, 121-134, p. 123.
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BRAUDEL, para confessar sua admiração por Alphons DOPSCH,
embora tenha anteriormente concordado com os pontos de
vista de M. GODELIER sobre a "transição" do feudalismo ao
capitalismo, pontos esses absoltitámente opostos às teses
de DOPSCI-I

Não conseguindo chegar a qualquer conclusã6 por
este caminha, o autor propõe-se a definir o que não é
feudalismo, resumindo seu esforço em quatro pontos:

(a) uma economia essencialmente monetária;
(b) uma economia provida de um mercado interno de

bom tamanho;
(c) uma economia	 com	 liberdade de se entrar ou

sair do mercada de trabalho e,
(cl) uma economia com liberdade de acesso. e de salda

do iuercado/5/.
Ora, a ambição de ROMANO reside na esperança de que
dizendo o que não é feudalismo estaria, desta forma,
afirmando o que é o capitalismo. Estes seriam, em
verdade, os únicos sistemas concebíveis para o autor, á
que o mesmo declara que a expressão pré-capitalismo", tão
cara aos marxistas, não passa de uma "palavra". Assim
sendo, sem nenhum valor hermenéutico, pré-capitalismo
deveria ceder lugar à moeda de duas faces representada
pela dualidade universal feudalismo/capitalismo. Tal
inconformidade com o pré-capitalismo resulta da pressa do
autor em não aceitar qualquer outro esquema explicativo
que promova o alargamento do binamio
feudalismo/capitalismo. Daí as grossas farpas lançadas
contra Ciro CARDOSO. É a inconformidade em aceitar uma
sociedade colonial, com	 características	 especificas
baseadas no escravismo e, portanto, longe da polaridade

/5/ Idem, Op. cit., p. 125.
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oferecida que força ROMANO a se apegar to fortemente a
um feudalismo americano.

Bem, parece-nos que os quatro pontos de ROMANO
sustentam-se tão exclusivamente na presença, ou nd, de
um, ou vários, mercados. Ora, o mesmo autor, algumas
páginas depois, afirma que às definiç5es básicas de um
sistema residem na Aroduflo - e nos meios de produção,
visto que a distribuição é certamente um fen8meno
secundário. Entretanto, é omercado que o estudioso da
República Napolitana vai buscar o seu elemento
diferencial entre feudalismo e capitaiiÊ,no/6/.

M. GODELIER, citado pelo próprio ROMANO,
percorre, no mesmo texto citado, um caminho inverso. Para
encontramos capitalisio deveríamos buscar o encontro e a
:ombinacáo de trs elementos básicos:	 a - produflo
nercantil, a propriedade privada dos meios de produção e
trabalho assalariado. GODELIER é enfático ao afirmar

lue estes trs elementos CLI relaç5es pré-existem ao
rôprs o capa tal i sino e rsAo sâo por ele criados. Retomando
IARX, no Torno 1 de "Das ICapital", o autor destaca a
afi rsnac,árj de	 ipie	 o	 comércio	 iS	 'nu	 cl,,';	 Irr'iipntns ,
"Vur aussetzuiiger i ", lii t Ór cus cio capi tal i snnn; porém,
"tomado isoladamente é insuficiente para par em movimento
e para esclarecer a passagem, "Ueberqang", de um modo de
produção a OLItro/7/.

A proposição de ROMANO nada nos esclarece sobre
as demais condições necessárias para a e: i s t Pnci a do
capitalismo, ou do seu contrário, a economia	 natural
como sinõ g-ijffio de feudalismo ). O mesmo GODEI lER nos

explica que o	 capital	 comercial,	 sendo	 um	 dos
pressupostos, não é	 por- si mesmo suficiente, para
identificarmos	 a	 existncia de capitalismo, poiso

/6/ Ver, por exemplo, CARDOSO, C. Escravo ou Casnpon&s ? O
protocampesinato negro nas Américas. São Paulo,
Brasiliense, 1987, pp. 46 e ss.

/7/ 6ODELIER, M. "Transição" Ti': Enciclopédia Einaudi, V.
7, Lisboa, Imprensa Nacioal, 1986, p. 195.
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capital comercial, ou mercantil, existiria - com maior ou
menor grau de hegemonia sobre a sociedade - no modo de
produção asiático, no feudalismo ou no escravismo. Com
grande clareza, propõe o ainda citado autor distinguir as
formas pré-capitalistas não-mercantis das formas pré-
capitalistas mercantil izadas e daqueles, por fim,
capitalistas e, logo, mercantis. Assim, a existência de
formas mercantis, simples ou complexas, no é o bastante
para indicar a natureza profunda, como diria o próprio
MARX, dos diversos modos de produção existentes/SI. Ao
mesmo tempo,	 a existência	 de	 formas	 mercantis,
principalmente aquelas de caráter mais comple2o, implicam
a exist&ncia de mecanismos de distribuição e
intercâmbio, realizadas através de um mercado. C. BELSHAW
destaca os mecanismos de mercado dos habitantes da Papua,
sem admitir de modo algum, malgrado a eNistPnca de uma
troca mercantil, a presença de capitalismo/91; 600EL lER
descreve a coexistência de mecanismos sofisticados de
circulação mercantil entre os horticultores melanésios
bem como a e>:isténcia de um mercado na sociedade azteca,
enquanto Sidney MINTZ descreve de forma brilhante o
funcionamento dos mecanismos de mercado não-capitalista
dos camponeses haitianos/10/.

O equivoco de ROMANO e seguidores parece residir
em dois pontos fundamentais: (a) de um lado, a recusa em
trabalhar com categorias referidas a
formações pré-(ou ruâo)capita]istas, impingindo á análise
a camisa de força do binõmio feudalismo/capitalismo; (b)
de outro lado, em conceber, acriticamente, capitalismo
corno a ex i stiênc é a de mercados ( em oposi cão a economia
natural ) , o que o leva a aplicar a qualquer sociedade
mercantilizada noções exclusivas da economia política do
capi tal i fililil).

181 GODELIER, M. "Antropologia econ8mica' In: COPANS, J.
et alii. Antropologia: cincia das sociedades primitivas?
Lisboa, Ediçbes 10, 1974, pp. 291 e ss.

/9/ ELSHAW, C. Troca tradicional e mercado moderno. Rio
de Janeiro, Zaliar, 1968, p. 103.

110/ NINTZ, S. "Interna] market systems as mechanism of
social articulation In: Proceedings of the 1959 Anua
Spring Meeting oí the flnerican Ethnnlogical Society.
Seattle, 1959, pp. 20-50.
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Corno utilizaremos, criticamente, o conceito de
economia natural,' cabe aqui especificarmos, com as
palavras de seus defensores, a proposição historista.
Esta argumenação pertence intidarnente ao ideário da
Escola Histórica da Economia Nacional Alemã. A "Schule
des deutschen National Volkswirtschaft", fundada por
Wilhelm ROSCHER ( 1817-1894 ), Bruno HILDEBRAND ( 1812-
1878 ) e Karl KNIS ( 1821-1898 ) procuravam refutar a
exist?ncia de leis económicas ou sociais gerais, de valor
absoluto e continuo, aplicáveis à sociedade. Propunham
urna análise individualizante do fenErneno 	 social	 e
económica, defendendo os estudos de caso, mas duvidando
da possibilidade de conclusbes generalizantes.	 Assim,
colocavam-se	 evidentemente	 em	 oposição	 aos
manchesterianos	 e	 aos	 marxistas,.	 criticando	 a
possibilidade de uma teoria geral. Procuravam, desta
forma, achar leis aplicáveis exclusivamente à
temporalidade, propondo fases da história como a única
generalização possível. Surgiu daí a "teoria das faes da
economia", como economia natural, economia monetária e
economia crediticia. Urna nova corrente, mais flexível,
surgiu no fim cio século XIX, criando Lima "Nova Escola..."
a Juengere Schule ) tendo à frente nomes como Gustav

SCHHQLLER, Liijo BRENÍANO e Karl SIJECHAR, que se dedicaram
ao estudo da organização económica das sociedades.

A influência  da "Jueqere Schul e" Foi bastante
(ur te sutire c4l9IISi5 tomo 1 13íiiii e I(flIJTSKY ( e
destes sobre divulgadores como Paul SWEEZV ) e sobre
historiadores do período "Entre-Guerras".
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Várias vezes nos referiremos aos historistas ou
ao historismo <,tradução de. "Historismus", do alemão,
proposta por Sérgio Buarque HOLLANDA, visando a não
confundir com Historicismo ) como reducionistas ou
reduc i on 1 saio, na medida em que não concebem qualquer
possibilidade de organização sócio-econ8mica fora do
bin6mio capitalismo-4eudalismo, procurando impor tais
características a todas as demais estudadas.

Já existe, hoje, um esforço de pesquisa bastante
amplo visando a identificar a existncia de mecanismos de
mercado em sociedades pré-capitalistas, rompendo com a
concepção liberal do capitalismo como o regime exclusivo
de mercados. Obviamente, cabe aqui a advertência de
GODELIER no sentido de "...se evitar projetar sobre todos
os tipos de mercados os modelos tirados da economia
capitalista de mercados"/11/;,Desta forma, autores como
A. AYtIARD tomam como possível a identificação em
sociedades pré-capitalistas ( na verdade, o modelo é a
sociedade de ' 1 flncien Rétjime" tal qual descrita por
LABROIJSSE ) da exist?ncia de pelo menos quatro mercados
diferenciados, a saber: Am mercado de produtos agrícolas,
baseado principalmente na produção de alimentos; um
mercado de mão-de-obra, de caráter- sazonal e ligado  aos
ciclos de colheita; um mercado de terras ( envolvendo o
aluguel, a cornprae a venda ) ; por fim, um mercado de
dinheiro e crédito, importante face ao fiscalismo do
Estado e às necessidades tôcr,i cas/12/.

Obviamente, não os encontramos face a um mercado
típico do capitalismo - e ai reside a especificidade do
tr. * I,.iII,t) 1 i Iii'.t..l.r iii,r ., r.'iii iiI,i,t. a f ai..rt.,ir tia ie'r- rririis -
mas, tampouco nos encontramos face ao ideal de auto-
consumo vigente na literatura mais romantica sobre as

111/GODELIER, M. "Antropologia Económica" Op. cit., p -
295.

/12/ AVMARD, M. "Autoconsummation et marchés: Chayanov,
Labrousse ou Le Roy Ladurie ? In: Annales, ESC, 38 Année,
no. á, Nov.-Déc. 1983 5 P. 1392.
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sociedades agrárias. Ainda AYMARD nos diz que não há
exploração ,agrícola que escape aos constrangimentos e As
vantagens do auto-consumo, como também não há explorasão
agrícola quê, mesmo indiretamente, não se utilize do
mercado para se aprovisionar ou para fornecer algum bem.
Assim, o auto-consumo seria bem mais um "ideal para o
historiador do mundo rural" do que uma realidade, tendo o
mercado um complemento atual e necessário desse ideal
impassível do auto-consumo. Um exemplo marcante do que
nos fala AYVIARD é dado pelo trabalho magistral de Pierre
GOUE(ERT sobre o Beauvais, onde a maioria dos camponeses
não podiam viver de suas terras, da sua exploração
direta, e por isso tinham a necessidade regular de
comparecer ao mercado local de trabalho, de alimentos -
enquanto fornecedores - e de crédito - enquanto
tomadores. Exatamete estarelaqáo dupla do camponês do
BeauvaiÉ com a unidade familiar e o mercado é a garantia
a sua reprodução enquanto classe camponesa/131.

Dessa forma, trabalhos como o de 6OUBERT puderam
identificar os mecanismos de mercado, e sua importncia,
em sociedades não-capitalistas, em comprovar a
complexidade econ8mica da unidade camponesa, bem maior do
que aquela prevista pelos defensores cio auto-consumo.

É verdade, também, que muitas tentativas feitas
de identificação dos mecanismos de mercado em sociedades
pré-capitalistas, em particular no escravismo colonial,
resultaram em conclusôes vazias acerca da "imperfeição do
mercado". Claro que, partindo-se de um modelo
"capitalista' de mercado, todos os demais mercados serão
considerados, em comparação, "imperfeitos", e a análise
ficará esgarçada entre uma série de fatores que deveriam,
ou não,	 estar presentes. A presença dos elementos

/13/ GOUBERT, P. Cent tlille Provinciaux au XVIIe. siécle.
Paris, Flammarion, 1968, pp. 54 e ss.
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componentes de um determinado elenco caracterizaria o
mercado como mais ou menos "perfeito".

Mesmo a ruoqâo de mercado "perfeito" parece não
pusuir yi- ande cuesu ieói i Cci iii obra daqueles que a
usam. Assim, economistas neo-liberais -falam de um mercado
"perfeito" quando este funciona em perfeita "liberdade',
ou seja, sem a intervenqão estatal. Neste sentido, porém
só neste sentido, a nocão aproxima-se daquilo que Karl
POLANYX denomina criticamente de mercado auto-
regulável/14/. Já os antropólogos possuem uma visão
bastante diferente de um mercado "perfeito", como, por
exemplo, a que propõe L.M. FRASER:

"Diz-se que o mercado é 'perfeito'
quando cada comprador tem pleno
conhecimento, e a habilidade de usá-
lo, do que cada vendedor, está
pedindo, e cada vendedor tem o pleno
conhecimento, e a habilidade de usá-
lo, do que cada	 comprador	 está
oferecendo. - . "/15/.

Tal conceituaflo aproxima-se muito da categoria de
"mercado equivalente" IitiIi?-ada por E. SERFNI,	 que
11161!ilfJ	 ('411	 I_iPII'.,t(14_'I ,	 lii	 ((1111(1	 l)(ItItiIVflhIIitIIt4?

capitalista/ló/. É evidente para nós que se pode ter
claramente a conscincia do que representa a mercadoria
pusta à vi.tiitl..i, aticijisivi-, Iiii I.t.11 IIrii(. t '; . c :I cJ. irii€Iiuco•
mesmo em se tratando de uma economia não-capitalista.
GODELIER	 nos relata	 o caso da "moeda do sal" e a

/141 POLANVI, K. A grande transformação. Rio de Janeiro,
Campos, 1980, p. 74.

/15/ FRASER, L.M. Economic Thought and Language. Londres,
Aden and Charles Eiack Ltda.., 1937, p. 131.

/16/ SERENI, E.	 Capital ismo	 y	 mercado	 nacional.
Barcelona, EditotaJ crflica, 198@, p. 23.
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circulação de mercadorias entre os aruya da Nova Guiné,
onde se consegue distinguir claramente o tempo necessário
da produção de um lingote de sal e o tempo necessário do
fabrico dé uma capa de casca de árvore, sem estarmos Face
a urna sociedade capitalista. Ou seja, é possível
aplicação da teoria do valor e considerar a questb do
trabalho abstrato como base para um equivalente geral
mesmo numa sociedade de "direitos reciprocos"1171. Mas
também é evidente que os lingotes Baruya circulam muito
além dos grupos tribais que conhecem o tempo necessário
para a sua producào. Basta-nos, aqui , di st i nqui r a noqao
-de mercado "perfeito" ou de "equivalente" como um mercado
auto-regul.ável , destacando daí, entretanto,. que várias
sociedades não-capitalistas são plenamente capazes de
identificar os valores postos em troca.

VArios autores que tratam do tema se tem
dificuldade em conceituar este mercado no-capita] ista
exatamente por sua análise ser permanentemente analógica
em relação ao mercado capitalista. Mesmo abandonando o
reino da "bricolage" teórica de ROMANO, vemos que muitas
vezes a existncia de mercado equivale automaticamente a
capitalismo, mesmo que para tal se j a necessário recortá-
lo do em torno - , Lotou as	 em vár i as proposi fles de
espaço-tempo -

Assim, parece-nos importante, a esta altura, um
esí-or(4 t) de iilu•'nt aí ii .ii,fl.i 41(1 IIll.'r4 ,ulta ''Pio r.'ipi 1-ni i ';ta. M.
HEtSKUVl IS propbe compreender o mercvado como um elemento
formal de qualquer- economia existente, desde que estejam
presentes trés elementos básicos para sua formacâo: (a)
especialização do trabalho; (b) massa populacional; 	 (c)
moeda como meio de trocal19/. O problema desta definiflo
é	 exatamente	 a	 sua universalidade e indistinção em

1171 GODELIER, li. "Moeda do sal e circulação das
mercadorias entre os Baruya da Nova fuiné" Iii: GODEI lER,
M. Antropologia. São Paulo, Atica, 1981, P. 139.

/iB/ Ver BRALJDEL, E. A dinmica do capitalismo. Lisboa,
Teorema, 1989, P. 22 e ss.

/1911 HERSKOVITS, M. Man and his orks. New York, Alfred
Knopf Ed., 1960. p. 53.
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rei aâu a qualquer mercado especifico, não conseguindo
evitar a projeção de um tipo de mercado sobre -outro.
POLANVI, por sua vez, avança um pouco mais para
distinguir o mercado não-capitalista em ftinço do grau de
envolvimento ou autonomia do econ8mico em relação às
estruturas e instituições sociais. 	 Assim,	 existiria

uma	 situação	 de	 "encastelamento"	 do econ8mico,
"embedded" ) , na estrutura social das sociedades

primitivas, -	 enquanto nas	 sociedades de mercado o
econ6mico apareceria aut8nomo ( "disembedded" ) -
Assim, o mercado poderia ás vezes surgir como um local de
encontro para finalidade da permuta ou da compra e venda,
com um traço caracteristicamente ecnn8mico, enquanto em
outras sociedades o Il encastel amento" do econ3mico no
permitiria uma análise econ8mica a1it8rtoma.

Obviamente, M. GODELIER se revolta contra tal
esterilização da análise, propondo, alternativamente, uma
visão integrada do econ8mi co em rei aqo ao conjunto da
sociedade.

"O ecori6mi co é, portanto, um doini iii o
ao mesmo tempo exterior e interior às
outras estruturas da vida social e
nisso está a origem e fundamento das
diferentes si gni fi caçôes que adqiti rein
as trocas, os investimentos, a moeda,
o consumo, etc.. - nas diversas
sociedades, e que não podemos reduzir
às íuuni, h PS a--. 1 tini I.:v 1141H1,1	 snr i dade
de mercado capitalista e analisadas
pela ciência econamica"/201.

/2/ BUDELIER, M. L'ideal et le matériel.- Paris, Fayard,
1984, p. 261.



Já Marx, em "Das Kapi tal ", havia avançado ai qtin.s pontos
visando a estabelécer, , bem ao contrário de inúmeros
marxistas posteriores, as condiç5es para a existncia de
um mercado nas sociedades mercantis não-capitalistas e as
situações em que o valor -faz sua aparição de forma
1 riequi voca. Para o autor, as mercadorias correspondem
mais ou menos ao seu valor quando, exclusivamentde,
apresentam-Se as seguintes condiçfies:

"1. que a troca de diversas
mercadorias dei e de ser puramente
fortuita ou puramente ocasional; 2.
que na medida em que consideramos a
troca direta de mercadorias estas
sejam produzidas por uma e outra
parte em quantidades que correspondam
aproximadamente	 às	 necessidades
reciprocas ( --- ); 3. que, na medida
em que falamos de venda,	 nenhum
monopólio natural OLt artificial torne
Possível	 a	 Lima	 das	 partes
contratantes vender acima do valor ou
a force	 a	 vender	 abaixo	 do
valor"/21/.

rendo em vista tais proposições, insistiremos em negar-
as análises, marxistas ou reducioistas, da produção de
.iI i inenlijs eiii 1 i'r uui; de tinia -(uiinnu ,, i i a t iir ai e rir)
escambo substituindo o mercado no Brasil cal oni ai . Nosso

/21/ MARX, K Das Kapital. berlin, Dietzverlaq, £4.111, 11

p. 193-4. As demais citações de MARX correspondem as
seguintes edifles: Formações ('FORMEM... ) Econ8micas
Pré-Capitalistas ( 1ntroduuO de FIDBSDAWM, E. ). Rio, Paz
e Ferra, 1975 e GrLIIldri sse der Kritik der pui i st  schen
Oekonomie. Berlin, Dietzverlaci, 1955.
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esforço, assim, deve concentrar-se sobre dois aspectos do
mesmo problema: de'um lado, a necessária afirmação da
exist?ncia de um mercado pré(não-)capitalista, inclusive
é mormente no escravismo de tipo colonial; por nutro
lado, 1 afirmaremos a identidade especifica, não
capitalisa, deste mercado, negando-o enquanto um mercado
imperfeito.

RELSHAW inicia sua análise sobre a questão da
mercado destacando o fato que a sua existUnci a, ou não,
nos diz de imediato do nível de diferenciação social
estabelecida em uma sociedade. Assim, em "sociedades de
direitos recíprocos" funcionariam permutas não mercantis,
como no caso do dom e do contra-dom descrito por M.
IIAUSS, que muito dificilmente poderiam ser identificadas
como práticas de mercado. Logo, descartamos por aí uma
visão metafísica do mercado, sempre existindo onde
houvesse troca. Mas, para comprovarmos a exist?ncia de
mercado deveríamos ter um grupo social que exercesse,
"part-time" ou "fui 1-time", as funções de manter e
distribuir estoques. Evidentemente, nos casos onde
tais tarefas foram assumidas por funcionários de um
Estado C ou uma comunidade superior, para retomarmos a
expressão proposta nas "Formen" ) a situação deveria ser
vista com maior cuidado. Ora, se temos o cuidado de
excluir militares, funcionários e sacerdotes, incluimos
aqui aqueles agentes, como muitos camponeses que exercem
o papel de negociantes. Visitando regularmente feiras e
mercados locais, como no Nordeste brasileiro, no Sahel ou
no Haiti, estes camponeses respodem pela comercialização
de uma parte bastante significativa da produção total.

'BIBLJOTEÇP. C}?(IRAL DC) GRA(3CjATÀ

icórcAorR	 ro!)cx)vMrsR
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O ponto fundamental para a defini qào, portanto,
do mercado seria < a existência de uma quantidade
determinada de trabalho sob a forma de mercadoria, com um
fluxo razoavelmente constante, durável, e que as partes
envolvidas tenham a garantia básica da sua existência,
mesmo que variável. A troca intermitente, esporãdicã ou
violenta não conforma um mercado. Sidney MINTZ, avana
bem mais na análise do mercado camponês haitiano,
identificando uma série de elementos constitutivos de um
mercado não-capitalista. Em primeiro lugar, MINTZ
identifica a existência de uma certa escassez permanente
de determinados produtos, ou seja: ali onde existe uma
"sociedade de direitos recíprocos", onde todos os membros
se sentem responsáveis pela existência comum, não
existiria, de forma alguma, necessidade de trocar
mercador i asJ22/.

Em segundo lugar, as atividades no mercado devem
necessariamente utilizar moeda e pesos, reconhecidos e
aceitos como tais por todas as partes envolvidas nas
operaq6es existentes. Obviamente, a noção de moeda não
deve ser restritiva como querem os defesores da economia
natural - vimos, com £3ODELIER, o exemplo da moeda de sal
dos Raiuya. O que importa, este caso, é a aceitabilidade
de um estalão de valor como elemeto monetário. John HICKS
nos diz, por sua vez, que a necessidade de um padrão de
valor surge muitas vezes mesmo numa economia de permutas
não mercantis e é perfeitamente coerente com os mores
existentes, opinião compartilhada, ainda, por I-IICKS/231.
Assim, entre os bens permutados existe necessariamente um
equivalente geral de todos os outros e mesmo
quando aparentemente dá Tse uma troca direta de bens
contra	 bens,	 este equivalente geral intermediou a

/221 GODELIER, M. 	 "Formação Econômico-Social"	 In:
Enciclopédia Einaudi, Op. cit., p. 156.

7231 HICKS, 3. Uma teoria da história. Rio, Zahar, 1972,
P. 31.
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operação na qualidade de moeda de conta C 1 boi contra
uma ferramenta de Metal; equivalente geral: uma vara de
pano. Operação: 1 boi vale x varas de pano, que compram
uma ferramenta de metal ). Desta forma, somente a
aplicação dogmática e formal de determinados princípios
econ8snicos não permitiria desvendar a identificaçãà, por
parte dos agentes ém presença, de um equivalente geral
baseado em principias fundamentados sobre uma certa
concepção de valor. Em terceiro lugar, tlINTZ destaca a
pequena margem de lucro existente ao cabo da operação no
mercado não-capitalista, bem diferete da realização
capitalista da mercadoria C onde urna parcela da mais-
valia é distribuida entre ás diversos proprietárias
e dependente basicamente do volume relativo dos estoques
( maior escassez/maior lucro/menor estoque disponível
e menor escassez/menor	 lucro/maior	 estoque
disponível ), ocasionando uma baixíssima 	 taxa	 de
acumulação,	 com um	 índice tendenclal a 	 aniilar-ee
particularmete face a um estado forte recojhedor de

impostos )y j á que numa situação de escassez o estoque
disponível é sempre pequeno.

Para MINTZ esses trs aspectos, embora não
únicos, descrevem urna situação peculiar de mercado não-
capitalista e que não diferiria muito das demais
situaç5es de mercado fora do capitalismo.

Estes mesmos três pontos assemelham-se bastante
às características gerais Propostas por Witold ICtJLA para
descrever a estrutura de mercado em uma economia prè-
industrial/241. Uma primeira característica proposta por
KULA refere-se ao fato de que os preços não assumem uma
função reguladora da produção,	 tal qual na relação
escassez/lucro/estoque como	 proposta por MINTZ. Em

/241 KIJLA, W. Problemas y Métodos de Ia História
Económica. Barcelona, Península, 1977, p. 461.



verdade, tal relação foi percebida inicialmente por A.V.
CHAVANUV, ao formular uma das "leis" elementares de uma
"economia camponesa": o campons reage conforme as suas
necessidades (e, em particular, necessidades de moeda ).
Desta forma, com preços altos ( situação de
escassez/crise ) ele pode vender menos; ou a iso é
compelido pelo volume do estoque; numa situação de
abund2ncia deve vender mais para atingir o mesma volume
de numerário/25/. Obviamente, as condições de lucro e
acumulação são duramente afetadas por tal mecanismo.
Contra isso, entretanto, se insurge E. LABROIJSSE, para
quem o campons responde de forma positiva às
solicitações do mercado, compondo uma relaqão positiva
entre preço/lucro/produção.

Mais do que uma oposição teórica entre as duas
posições existe, isto sim, uma análise diferenciada.
Enquanto MINTZ e KLJLA, baseados em CHAVANOV, analisam
economias não-capitalistas vastamente assentadas em
formas campnesas, LABROUSSE trabalha com o século XVII do
"Ancien Régime", em plena transição ao capitalismo, onde
o capital subsuine fortemente o trabalho, orientando-o
para a sua própria reprodução.

- Veremos, mais à frente, que este é um ponto
básico para a análise do mercado no escravismo colonial.

Uma segunda característica proposta por KULA é a
falta de elasticidade do mercado, ou seja, a incapacidade
do mercado adaptar-se as demandas existentes, basicamente
em virtude da característica anterior, e criando
permanentemente uma situação de escassez, tal qual a
descrita por MINTZ. Tal escassez facilitaria, por motivos
vários, a desorganização do fornecimento de gêneros face

125/ Idem, op. cit., p. 465.
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a qualquer SitUaqãQde anormalidade ( variaqôes
Climáticas, guerras, epidemias, imposiq8es estatais,
etc...), gerando uma crise - daí as "fomes" do pré-
capitalismo.

Lima terceira característica listada por Mula
refere-se aos imensos gastos como transporte e a
distribuiqáo das mercadorias, o processo no qual se
consomem grande parte do lucro aferido ou por auferir,
com uni rastro, de perdas e avarias bastante grande.

Por fim, KULA destaca o caráter imperfeito,em
comparação com o mercado capitalista, da concorrência,
tanto em virtude de regulamentacoes e impSdimentos ( a
maioria das quais ditados pelo Estado ) quanto pelo fato
de ser comum, dada a pobreza dos produtores, a ação
monopolista de um determinado grupo.

Numa visão sintética das proposiqbes anteriores,
poderíamos criar um quadro com as seguintes
características:

CARACTERÍSTICAS DE UM MERCADO NÃO CAPITALISTA

MI NTZ	 KIJLA

1. escassez permanente	 i. inelasticidade
2. baixa taxa de lucro e	 2_ preços não regulam o

baixa taxa de acumulação	 mercado
3. uso de moedas e preços	 3. cnncorrPncja

imperfeita

FONTE: IIINTZ, S. "Internal flarket Systems..." Op. cit. p.
33 e ssj KULA, W. Problemas y métodos... Op. cit. p. 214
e notas 10 e 24.
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Ora, até que ponto o escravismo colonial
apresentava condibes para o estabelecimento de um
mercado do tipo acima previsto ? As duas afirmações, que
faremos, de caráter geral 1 deve-se seguir uma a*lise
documental. Em primeiro lugar, o escravismo é uma
economia de elevadíssimo grau de mercantilizaqão, talvez
só superado pelo próprio capitalismo, na qual, portanto,
haveria uma tendência generalizada à produção de
mercadorias; em segundo lugar, numa sociedade não
capitalista, o mercado de alimentos é de longe o mais
importante e o mais precoce ( a afirmação, na verdade
retomada de KULA, implica que numa sociedade pre-
capitalista podem existir vários mercados, o que concorda
com nossas proposições do próximo capitulo ).

Este mercado de alimentos configurou-se, entre
nós, como uma forte exigPncia do próprio escravismo e da
empresa colonial, marcando com clareza umapré-história
do mercado, modelo diferente cio "naturismo" comumente
aceito. Assim, o capítulo Go., do "Regimento de Roque da
CostaBarreto", de 23 de janeiro de 1677, que resumia
todos os anteriores e esteve em vigor	 até	 1808,
estabelece:

"Também saberá se há alguns dias
ordenados em que, nas Povoações do
seu Governo e Capitanias daquele
Estado, se façam feiras em que os
gentios possam ir vender o que
trouxeram, ou comprarem o que
houverem mister, e não se fazendo as
tais feiras, ordenará que se -façam um
dia, ou mais, na semana... "/26/.

126/ Regimento do Governador Geral do Brasil, 1677. B.N.,
Mss. Cad. 1-5,2,28.
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OLIVEIRA MARQUES, em trabalho específico sobre o tema,
mostra-nos como, ed Portugal, desde cedo foi prática doEstado a regulamentação, o incentivo e o controle do
mercado, "arrogando-se o direito de autorizar aconstituição de futuros ( mercados 3"/27/. O Marqugs do
Lavradio C 1769-1779 ) em sua própria 

admini stração,procurou regularizar o f uncionamento das feiras semanais
do Rio de Janeiro. Apro>i manto tios, desta	 Forma, daavaliação de Karl POLANVI de que "E na Europa
Ocidental 1 o comércio interno foi criado, na verdade,
por intervenção do Estado". Sidney. MINTZ compartilha da
mesma opinião acerca do mercado de alimentos no Haiti ,
atribuindo à autoridade colonial o papel inicial de
organização do mercado. É verdade que, a partir de um
determinado momento, a din3mica do mercado ultrapassa a
atuação prevista pelo Estado, surgindo possibilidades de
amplos choques entre o mercado, seus agentes e o Estado.

De qualquer forma, as autoridades coloniais
dedicaram um tempo descomunal, e muito do seu esforço, à
organização do mercado. Em 1688, por exemplo,, uma carta
do Rei de Portugal ao governador do Rio de Janeiro
declara que a carestia dos gêneros alimentícios
fornecidos aos engenhos encareceu preço do açúcar,Prej udicando os rendimentos da Co18nja. Por esta razão, oRei exige a organizaqo de um fluxo constante de
alimentos e a estabilização dos preços. Já em 1698,
através de um bando do Governador Geral sobre a venda de
farinhas, fica patente a necessidade de organizaqào domercado:

/271 OLIVEIRA MARQUES, A.H. A questão cerealífera durante
a Idade Média. Lisboa, Faculdade de Letras, 1962, p. 256
e ss.
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"...e por se achar neste Porto a
frota que há de fazer viagem para
Lisboa, o que precisamente é
necessário que venha farinha a esta
praça tanto para o sustento do povo
como para o fornecimento	 do
navios"/281.

Quatro dias depois, o Governador publicava outro
Bando, culpando o desvio das farinhas de Salvador para as
vilas do Rec8ncavo como a causa da falta por que passava
a cidade e ordenava "que nenhuma pessoa passa vender
farinha fora da cidade". Visando exatamente a manter um
fluxo organizado e contínuo de gneros, ou como nos diz
GODELIER um fluxo razoável e duradouro de mercadorias,
desde 1638 o Governo na Bahia paga fretes e o serviço de
embarque e desembarque de alimentos para a praça de
Salvador, diminuindo, desta forma o peso descómuna] dos
transportes. A atuação do Estado dirigia-se, assim, a
dois objetivas: garantir o fluxo de produtos e minorar,
com sucesso apenas relativo, o peso do fator transporte.

Desde 1704, portanto em plena conuntura de crise, o
Governo organiza na Bahia a atuaco dos "mestres de
embarcações", assegurando o pagamento de um seguro contra
perdas e normatiza'-lo os preços do carreto e dos serviços
de embarque e desembarque, bem como os pontos permitidos
de revenda. Quase toda a atuaqâo de Dom Rodrigo da Costa
1702-1705 ), na crise do início do século XVIII,

consistiu em garantir o fluxo de mercadorias para
Salvador, como fica patente em suas ordens e bandos.

/281 Bando do Governador da Bahia, 10.04.1698. A.N. Cad.
v. 6.
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Desde cedo ficou, ainda, patente o caráter
imperfeito da concbrr!ncia - não do mercado - com uma
forte tendência ao monopólio do fornecimento de qneros.
Embora queiramos discutir mais à frente a questão do
açambarcamento, devemos desde agora destacar, conforme
propõe KIJLA, a importancia da atuação de negocFahtes
monopolistas. É bem verdade, que este tema sempre foi
utilizado de forma oportunistica, visando a desviar a
atenção de causas mais profundas das fontes, mormente pelo
Estado. Também é verdade, porém, que as dificuldades de
transporte e de circulação dos gêneros, ao lado do
caráter pequeno produtor do do setor de alimentos,
permitiram a atuação de comerciantes gananciosos. Assim,
as posturas municipais de Salvador, de 1716, estabeleciam
uma série de regras bem explícitas, para evitar a
monopolização do fornecimento de gêneros. Quando as
lanchas e sumacas chegavam a Salvador deveriam vender
inicialmente ao "povo", logo no primeiro horário da
manhã, e só á tarde se venderia às regateiras e
vivandeiras. Ao mesmo tempo, estabelecia-se um limite
máximo, conforme o flnero, para evitar a compra para
revenda. Ao longo de todo o século XVIII, tanto no Rio de
Janeiro quanto em Salvador, são tomadas inúmeras medidas
- quase sempre inócuas - contra o açambarcamento,
apontado pelas autoridades como o fator decisivo da
escassez /29/.

A necessidade de um fluxo constante de g&neros,
agudizada pela escassez relativa, não era apenas tratada
no nível da circulação. As autoridades coloniais não
hesitaram em intervir diretamente na produção, exigindo,

129/ Discurso sobre a criação de um Celeiro Público na
Bahia, 1806, A.N. Cod. 807, v. 13.
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desde 1688, que tolos aqueles que tivessem escravos de
eito fossem obrigados a plantar 500 covas de mandioca por
escravo. Tal legislação abundantemente repetida foi
claramente desrespeitada.

Algumas vezes as medidas corretivas da Metrópole
foram claramente desafiadas pelos grandes senhores, como
no Rio de Janeiro o início do século XVIII:

--declaram os ditos lavradores
preferirem comprar E a farinha ] que
é mais necessária para a família e
escravos e cuidar mais na cultura das
cannas de assuçar.,.. "/30/.

Ora, vemos assim, que a]quImas das
características propostas por ICIJLA para o mercado numa
sociedade não-capitalista operam nitidamente no caso de
mercado de alimentos no escravismo colonial.	 A
concorrência imperfeita, com o decorrente medo de
atravessadores e monopolizadores, 	 e o peso dos
transportes são realidades quotidianas, bem como a
inelasticidade do mercado, obrigado o Estado a intervir,
não exatamente fomentando a produção, mas ordenando a
produção de alimentos, mesmo em detrimento de produtos
nobres, como o açúcar, o tabaco e o gado.

Enfim, procuraremos demonstrar a exist&ncia de
um mercado de alimentos, na CoiSnia, e de um setor do
sistema agrário, ou talvez um sub-sistema integrante do
escravismo, responsável pela produção de alimentos e
envolvido em um fluxo altamente mercantilizado.

1301 Carta do Conde de Resende à Coroa comunicando as
razões que se tem oposto ao aumento da cultura da
mandioca, preferindo os lavradores comprar a mais
necessária. Rio, 21.04.1798, A-N., Cod.. 69, v.8.



C.43..]

CAPÍTULO 3:	 As crises	 de
subsistncja e a questão da produção-

" -quanto.quanto a fome de farinha ou
abundncia sempre experimentou o
mesmo e no difere neste do que se
experimentou naquele tempo".
Depoimento do roceiro JerSnimo da
Cunha, 1796 ).

Além de R. ROMANO, 1-4.8. JOHNSON e seus
seguidores, a discussão sobre a produção de alimentos em
uma sociedade escravista, no caso especifico o Brasil
colonial, esteve no final da década de 1970 fortemente
marcada pela presença de um estudo de cunho marxista, de
autoria de Jacob GORENDER/1/. O surpreedente na
contribuiq&o marxista é a sua indiferenciação teórica
quanto ao caráter da produção de alimentos face à
argumentação reducioista de ROMANO e outros. Assim, no
seu texto sob vários aspectos rigoroso e bastante bem
cuidado, GORENDER afirma a tese da bissegmentação da
p1 antagem, base da economia colonial, em um setor
mercantil e um setor natural, resposável pela produção de
alimentos:

11/ BORENDER, 3. O Escravismo Colonial. São Paulo, Atica,
1978.	 -
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" e • . a	 produq&o	 para	 consumo
dotriéaticos se processava
necessariamente, em grande proporção,
sob a forma de economia natural
dentro da própria plantagem, istó é,
como produção de autosubsjstøncja da
unidade produtora. A economia natural
funcionava como retaguarda, como
dependência de suporte para a
produção comercialjzávej no mercado
mundial. A economia natural
constituía necessidade estrutural da
plantagem ou, ao menos, possibilidade
estrutural atualizável a qualquer
momento. Dessa maneira, a economia
natural integrava organicamente a
unidade produtora escravista na sua
normalidade típica"/21.

Ora, guardadas as devidas proporqôes - e uma boa
distancia - podemos retornar a ROMANO para identificar aí
uma postura teórica bastante próxima, como os diz, por
exemplo, Stanley STEIN:

"Ruggiero ROMANO em um dos seus
ensaios em "Cuestiones de história
económica latinoamericana" apresenta
a economia colonial do século XVIII
como	 urna	 economia	 natural
tradicionalmente associada	 com	 o
feudalismo"/31.

/21 GORENDER, J. Op. cit. pp. 240-1.

13/ STEIN, S. "Introdução", In: ROMANO, R. "American
feudalism". HA}-IR, 64(1), 1984, p.121.
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Sem dúvida alguma, a formulação de GORENDER é bem mais
coerente do que o drrazoado de ROMANO, como já vimos. De
inicio, queremos identificar, não só no texto citado,
mas, no conjunto do "Escravis gnrj Colonial", alguns
problemãs básicos: qual a fonte teórica comum, se é que
existe, entre as formul.aqôes marxistas de GORENDER e o
violento reducionismo dos outros citados autores ? E, em
segundo lugar, onde se foi buscar a noção de uma ecoomia
sem trocas no -Brasil ccl oi ai ?

0-conceito de economia natural surge, enquanto
categoria, em 1864, apartirde um texto famosá de Bruno
I-IILDEBRAND, verdadeiro fundador do historisino alemão.
Ciaude MEILLASS0UX, sem citar literatura histórica,
atribui sua origem ao economista RODBERTtJS, o que
complica um pouco - questão, posto que o texto do
ecoomistà foi publicado no mesmoano de 1864 ! Entretanto,
a questão é de meor import&icia, pois o livro de
HILDEBRAND nomeia-se "economia natural" - NATURWIRTSCHAFT
- e, o mais importate, procura formular uma teoria
histórica tendo-a como base/4/. Procura 	 dividir	 a
história em tr&s grandes -fases: NATURWIRTSC,-IAFT,
GELDWIRTSCHAFT e CRÉDITWIRTSCHAFT, ou sej a, -em trPs
estágios de complexificação da circulação mercantil e,em
particular, do uso da moeda ( economia natual , economia
monetária e ecoomia crediticia ). Part iríamos da total
auscia de moeda e de uma economiafechada até chegarmos a
uma sofisticada economia de mercado. Tal processo de
expansão econ8mica dar-se-ia através da evolução de
sociedades de baixíssima capacidade de produção de
excedentes para sociedades com sua produção dirigida para
o mercado quase que integralmente.

14/ HILDEBRAND, B. Nuralwirtschaft, Geldwirtscl-jaft und
Créditp.irtschaft	 Jahrbucher f.	 Natjoaloekonomje	 U.
Statistik. Stutgartt, 2:1-2, 1864.
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Longe de restringir a aplicabilidade do seu
modelo ( na verdade, uma "Stuffenthèorie", ou seja, uma
teoria de estágios sucessivos, como era moda intelectual
na Alemanha da segunda metade do século XIX )a uma
dterminada sociedade, HILDEBRAND propunha sua extensão a
todas as sociedades. Assim, cada sociedade, digamos Roma
antiga, conheceria cada um destes degraus propostos pelo
autor. Claro que os riscos daí decorrentes tornaram-se
imensos, com a.busca de elementos característicos que
pudessem compor o quadro taxion8mico proposto.

Dois historiadores alemães, quedesconheciain
RODOERTUS mas haviam lido HILDEBRAND, tornaram-se
conhecidos pela ampla utilização do esquema dos três
estágios; Theodor MDMMSEN ao aalisar a história de Roma
e, mais importante para. nós, Alphons DOSCH com sua
monumental históriada Idade Média/SI.

DOPSCH toma de Bruno HILDEBRAND, de forma
direta, e de Lujo BRENTANO ( grandemente influenciado
pelo primeiro ), o conceito de economia natural:

"Na economia natural, ou bem a troca
é totalmente ausente ou bem se troca
mercadoria por mercadoria"761.

Mesmo entre autores historistas, defesores do
conceito de economia natural, surgiu uma forte polPmica,
já que haveria	 um	 estágio anterior	 à economia
natural, caracterizada por Kar] 	 BUECHER,	 em 1893,
como	 uma	 economia	 doméstica	 fechada,	 a
"geschlossene Hauswirtschaft", 	 em que todo a produção

15/ MOMMSEN, Th. Histbire Romaine. Paris, A. Builhon, 8
vs. 1863-1872 e DOPSCH, A. Wirtschaftliche u. soziale
Grundlagen der europaeischen Iculturentwicklungen. Viena,
Ulrichhaus, 1923-24.

/6/ DOPCH, A. flp. cit. p. XII.
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seria necessariamente pessoal. Equantn o esquema de
HILDEBRAND fázia sucesso etre.os historiadores, a oç&o de
economia doméstica fechada viceou entre os antropólogos,
até, ao menos, a profunda crítica a que a submeteu
MALINUWSKI/71. Este, na sua clássica análise sobre os
idigeasde Trobriand,assinala a absoluta aus?ncia de
qualquer traço de economia natural e dá grade ?nfase, ao
ponto de ser considerado inovador por isso, a uma intensa
vida econ8miça exercida através de uma rede de
distribuição de produtos hortícolas muito compexa,
inserindo desta forma a comunidade inteira numa rede de
obrigações recíprocas, num fluxo constante de presentes e
contra-presentes ( "le don et e contre-don" ). A partir
desta análise, o próprio MALINOWSKI declara a total
superaçâq das teses referentes à economia natural, mesmo
em sociedades de "obrigaqoes recíprocas", ditas
primitivas, haveria um fluxo constante de produtos e uma
intensa circulação, o que, mesmo fora de uma órbita
estritamente mercantil, atestaria o equivoco das análises
baseadas no princpio do autoconsumo/8/.

Roger MEUNIER, um atropólogo especialista em
economia, nos diz o seguinte acerca do debate de
IIALIOWSKJ contra o historismo:

É	 impressionante o	 quadro que
tIALINOWSKI apresenta acerca das
diferentes formas institucionais da
troca nos trobri andenses, e corrobora
• afirmação que ele sublina e segundo
• qual the whole tribal life is
permeated by a constante geve and
take"/9/.

171 MALINOWSKI,	 B.	 Les Argonautes du Pacifique
Occidental. Paris, Gailimard, 1968, p. 512 e ss.

/0/. Op. cit., p. 601 e tIAUSS, M. "Essai
sur le don" In: Sociologie et Antropologie. Paris, PIJF,
1968, bem como BOHANAN,P. e DALTO, 6. Markets in Africa.
Northwestern University Press, N.Iorque, Anchor Books,
1965.

19/ MEUNIER, R. "Formas da Circulação" In: POLJILLON,F. A
Antropologia Económica. Lisboa, Ediçges 70, 1978, p. 212.
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De qualqueç forma 1 o que permaecéu em voga na
literatura foi a identificação, "a fortiori", da ausncia
de moeda, do ideal de autoconsumo, com o feudalismo, e
lago, com a economia natural. Ferdinand LOT, por exemplo,
no seu belo livrosobreas origens do feudalismo, define , a
economia como aquela:

- .na qual os valores de troca não
existem ou existem muito
fracamente" / 10/.

os textos e as discussões de DOPSCH influenciaram
fortemente um seu discípulo belga, 	 fascinado pela
"Kultur" germ2nica, 1-tenri PIRENNE, que invertendo
basicamente todo o saber até então existente, atribuiu
aos árabes - e não aos germanos - a causa da desaparição
:da economia urbana e mercantil da Baixa Época Romana.
•PIRENNE deslocou o ápice da crise do século V para o
século VII, quando o fechamento do Mar tlediterrneo, pela
a4ão do Islã, teria permitido a feudalização do Ocidente.
Este processo é compreendido, pelo autor, como um "cstado
de economia rural fechada", onde não haveria nem mercados
nem comércio/ti/-

Não nos cabe aqui, por mais interessante que
seja, refazer o debate pró e contra as teses de PIRENNE;
cabe, entretato, ressaltar a tentativa - bastante
ideologizada - de afastar dos germanos a responsabilidade
pela destruição da cultura e da sociedade romana e lançar
para o Oriente, mas exatamente sobre os "asiáticos'
árabes, a culpa pela desaparição do modo de viver romano.

1101 LOT, F. La fin du monde antique et le début de Ia
Ployen Age. Paris, PUF, 1927, p. 31.

/11/ PIRENNE, t-I."Mahomet et Charlemagne" I. Revue belqe
de Philologie et dHistoire. T. 1, 1922, pp. 234 e ss.
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Tudo isto numa Europa recém-saída da "Grande Guerra" e
ainda profundamente chocada com a atuação da -Alemanha
guilhermina-

Em verdade, a questão que resta é a da
identificação de economia (fechada) natural com
feudalismo, e deste com a aus gncia de moeda e de
comércio, tudo no quadro de um ideal de auto-consumo.

Assim,desde PIRENNE, convencioou-se falar de
sociedades que tinham, ou não, comércio,identificando
umas como feudais e as outras como capitalistas. Mais
importante do que as suas teses sobre as origens da idade
Média foi sua identificação conceitual, - absolutamente
infundada, de comércio como suced2neo de capitaismo.

PIREMNE tornou-se, desta forma, umaraiz profunda
para frodosos ramos: ROMNO cita abundantemente, bem
COMO, no campo oposto, Paul SWEEZV na sua hoje superada
polêmica com Maurice D0D13/121.

Porém, já em 1931, tendo à frente os trabalhos
de DOPSCH, LOT e: PIRENNE, Hans VAN WERVECICE/13/, da
Universidade de Gand, publicava umartigo emque mostrava a
profunda ineficácia teórica das análises destes autores
sobre a questão do comércio e da circulação mercantil,
nas quais inexiste qualquer noção de troca equivalente,
de estalões de valor ou mesmo do valor propriamente dito.
Ao mesmo tempo, VAN WERVECKE destaca como real a busca da
realização de um ideal de auto-consumo, principalmente na
Alta Idade Média, sem, cotudo, tentar comprovar com isso
a desaparição do comércio/14/.

As mesmas preocupações de VAN WERVECKE, com a
absolutizaçâo da noção de comércio como comércio
capitalista, leva Eli HECKSCHER, o maior especialista em
Mercantilismo, a publicar um longo artigo de critica à

/121 Para uma nova abordagem da questão ver BRENNER, R.
"The origens af capitalist development: a critique of
neo-smithian developesnent". New Left Review, no. 104,
1977, pp. 109 e ss..

/13/ WERVECKE, H. "Economie-nature et ecanomie-argent:
une di scussi on" . Ann ai es d 1-li st ci re Economi que, Paris,
3:8-9, 1931, p 215.

/14/ ------------- Op. cit. p. 216.
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noção de economia natural. Bom conhecedor da literatura
alemã, HECKSCHER no hesita em afirmar que nerrocenfraldestes autores residiria, não na oposição economia
naturl/ecogiomjn monetária, mas o esforço em classificar
a história apartir de uma combinataria de elementos
ligados a um modelo universal de ecoomia pohjtic (
moeda, troca, mercado ). Este processo de °ciassement" ou
"Periodiesierung » teria confundido noçbes básicas, não
intercambiãveir. entre si, como "período" e "elementos
constitutivos"/15i.

A crítica mais demolidora à noção de economia
natural coube, porém, a Marc BLCCH, em artigo de 1937,
cujo titulo é, em si mesmo, urna declaração anti-PIRENF4E
Neste artigo BLOCH adverte contra a artificialidade de
procedimentos meramente classificatórios taxioa gnj cos, em
que a ecessidade de etiquetar substitui a própria
analise.

"Convida-se, em uma palavra, muito
mais a negar do que a analisar:
solução apressada cuja aparente
facilidade não resistiria a um exame
mais acurado"/16/.

Mais do que isso, BLOCH se prop6e a ir ao 2mago da
questão, demonstrando como a oposição à qual os conceitos
remetem é falsa e profundamente ardilosa. Para o autor, a
troca de mercadoria por mercadoria teria sempre um
caràter, derãde que ex i iit i tBe um estalão qualquer de
valor, mesmo que fosse um gêero exótico como a pimenta,
lingotes de cobre ou um tecido raro.

/15/	 HECKSCHER,	 E.	 "Naturwjrtschaft» 	 in:Vierteljahrschrift	 f.	 Sozia]-i;. Wir tschaftgeschichte.
Stuttgart, 1931, 2:(I)9, pp. 21-54.

116/ BLOCH, Marc. "conomie--nattTre ou économj e-argent: 1111
pseudo-dilemme" In: Annales cFHistoire Economique. Paris,
9:8-9, 1937, pp. 6-21.



No caso especifico da Alta Idade Média, cuja
analogia com as áre'as periféricas ou coloniais não escapa
• BLOCH, parece haver uma séria confusão entre um ideal -
• unidade retroprodutora - reforçado por contingëcias
específicas e uma determinada realidade, o funcionamento,
ainda conforme BLOCI-I, de um sistema monetário baseado em
uma moeda de conta, e mesmo numa supervalorizaqão da
moeda. Mesmo não circulando concretamente, era "vista",
entretanto, em-todas as transáq8es. Assim, mantinha-se a
moeda como umequivalente geral, embora com fraco
desempenho como meio de pagamentos, operando desta forma
uma sutil distinqão entre as diversas funqés da moeda,
permitindo, assim, ao estudioso distinguir as diversas
capacidades sobrepostas da moeda como
crédito,entesouramento, meio de pagamento, estalão de
valor, etc.., o que levaria o autor a concluir:

"..-um sistema econ8mico ode a moeda
praticamete não cessou, Jamais, de
desempenhar o papel de estalão de
valor mas em que apenas
imperfeitamente desempenha o papei de
meio de pagamentos, qualificá-la-emos
como economia natural ou econoia
monetária ? Ou melhor, sua
e;istncia, em si mesma, no será
suficiente para mostrar o quanto de
articial e perigoso encerra	 este
dilema ?/17/"

/17/ RLOCH, M. Op. cit. p. 15.
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Marc BLUCH conseguia, assim, 'nestas admiráveis
páginas" conforme a expressão dê PIRENNE, colocar a
questão face a umencaminhamento mais correto: de um lado,
o papel de destaque do valor e, de outro lado, a clara
conceituação e definição do caráter da moeda em
sociedades não-capitalistas.

A resposta atais questões seria dada de forma
brilhante por M. GODELIER, no já citadotexto sobre a
moeda do sal. Este nos diz: para que unia mercador i a, conto
o sal, funcioe como moeda énecessár i o q;.ae posso ser
trocada pelo conjunto de outras mercadorias, ou seja,
funcione como equivalente geral de mercadorias, que seja
reconhecida, e garantida, corno tal. Ora, o sal dos
Baruya, percorrendotadas as "conversões Possíveis,',
funciona como tal:

"Transformando-se em sal, as plumas
de aves do paraiso,os machados de
pedra e até mesmo os servi qos de
feitiçaria tornam-se de certa maneira
comparávéi 511/18/

Tddavia, até chegarmos a tal formulação, o marxismo, e em
particular uma determinada vertente do marxismo utilizada
para a vulgarização ou para a agitação politica, iria
enrredar-se profundamente no "falso dilema" da economia
natural.

O interessante de se destacar é que em nenhuma
parte do	 "Das Kapital"	 o termo "economia natural" é

/18/ GODELIER, M. "Moeda do Sal e circulação das
mercadorias entre os Baruya da Nova Guiné" In; GODELIER,
M. Antropologia- São Paulo, Ática, 1981, p.140.
.1
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utilizado por MARX enquanto categoria. Nada nos textos
marxinianos autorizaria a constituição teórica do
conceito de economia natural, que parece mesmo chocar-se
de frente com as demais concepções do autor sobre as
sociedades primitivas, baseadas fundamentalmente nas
transformações da propriedade comunal em propriedade
privada - o que, por si s6, Já é bastante criticável/191.
É bem verdade que Claude MEILLASSOUX detecta no Marx das
"Formem..." uma forte presença de uma ideologia burguesa
e de um certo romantismo, no sentido filosófico do termo,
oque levariam o autor a se permitir uma ?nfase não
justificada no esponteneismo das relações sociais junto
As sociedades primitivas/20f.	 Talvez.	 Em algumas
passagens dos "Brundrisse. . . " percebemos uma
diferenciação, forçada, entre a organização capitalista e
aquelas que lhe antecederam, a partir de uma maior ou
menor vincularão com o mercado. Assim, nas sociedades de
obrigaçes recíprocas, ditas primitivas, a produção se
orientaria predominantemente para a reprodução do
indivíduo enquanto consumo direto. De fato, podemos aqui
detectar um certo rosseauniaismo... Contudo,seria mais
fácil pesar no material extremamente limitado que MARX
dispunha então e, em particular, no fato de que estava
profundamente voltado para o estudo das comunidades
germnias, celtas e eslavas ( mesmo aí, seu material
era de segunda mão ! ). Não possuía, obviamente, o
vastíssimo material documental e arqueológico hoje
disponível e, além de tudo, possuía pouquíssimas
informações sobre a América pré-colombiana e sobre o
escravismo.Assim, a simples operação de distinguir entre
pré-capitalismo e capitalismo para efetuar uma análise
pode incorrer em erros como o de ignorar sociedades

119/ GODELTER, M. Op. cit. p. 144.

1201 MEILLASStJUX, C. Mujeres, graneros y capitales.
madrid, Siglo XXI, 1978, pp. 13 e ss.
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escravistas - profundamente mercantilizadas, onde a
produção é uma produção para o mercado e as condiç5es de
sua própria reprodução passam necessariamente pelo
mercado, o tráfico e o mercado de escravos, por exemplo,
já impunham,	 "a priori", o caráter mercantil 	 da
produção /211.

Mais do que um romantismo burguês - acusação
fácil contra um- sábio alemão que viveu 1848 -
deveríamos buscar a fonte do equívoco na demasiada ?nfase
no elemento europeu ( ou etnocPntrico ) da análise e na
generalização das suas conclusões. Foi desta forma que
os marxistas alemães da virada do século abusaram do uso
categoria, tal qual encontrada no Escola Histórica, em
particular nos estudos dedicados ao mundo agrário e ás
sociedades :camponesas. Neste último caso, a análise
marxista-historicista aplicava-se com certo ardaor
ideológico	 posto que os grandes teóricos marxistas
insistiam no caráter "apático" ou "atrasado" do campo.
Com Karl KAUTSKV à frente já não se tratava mais de lima
"Periodiesierung" - o próprio marxismo era uma filosofia
que dividia o mundo em períodos ou épocas -, mas de uma
tentativa de classificar aspectos da economia agrária
não-capitalista. Com os marxistas, porém sem MRX, dá-se
uma mutação fundametal no uso conceitua] de economia
natural: não se tratava mais de uma fase onde a moeda
seria desconhecida, como em PJRENNE, mas, principalmente,
de uma economia fechada ( portanto, algo mais próxima de
uma 'geschlossene Hauswirtschaft', de Karl BUECHER )
servindo de fundamento para carcterizar a noção de
"atraso". O conceito deveria, assim, dar conta da
disparidade campo-cidade,, à época da Segunda revolução
Industrial, explicaria porque, afinal, estes dois ramos

121/ Neste ponto é fundamental destacar as contribuiq5es
de Fernando NOVAIS quanto ao caráter mercantil da
colonização: NOVAIS, F. "O Brasil nos quadros do Antigo
Sistema Coionial" In: MOTA, C.G. Brasil em Perspectiva.
São Paulo, DIFEL, 1974, pp. 47-63.



E - §5. :i

dos "oprimidos", proletariado e campesinato, negavam-se a
caminhar juntos. Obviamente, o Bnus político recaia sobre
o campo, atrasado, e os camponeses, reacionários,
apegados à terra, assumindo a posição de classe-apoio da
burguesia/221.

O caminho aberto por KAIJTSKV, uma verdadeira
clareira historista no seio do pensamento marxiniano, foi
aprofundado imensamente por LÊNIN: aqui, não foi nem
mesmo a dificuldade teórica a obrigar um marxista a
lançar mão de um arsenal contraditório, mas sim, a
necessidade da luta política. Tratava-se de combater o
pessoal do "Narodnaya Volia", o populismn russo russo,
que via o campesinato a pricipal força revolucionária do
pais e desdenhava o potencial doproletariado urbano.
Lnãn, pr.ocurando desqualificar seus opositores
políticos, dedicou-se aescrever um estudo onde o
campesinato local ficava constrangido a duas situações
profundamente inc8madas, para aproximarmo-nos do espírito
da "the awkward class" de Theodor SHANIN/231. Assim, para
Lfl'JIN, ou tratava-se de uma classe social inteiramente
subordinada ao capitalismo, "proletários com um lote de
terra", com profundos vínculos com o mercado, ou de
resquicios de uma classe em desapariqão, incapaz de
qualquer formulação política autónoma.

Para LeNIN, mercantilização e campesinato
seriamfen8menos excludentes, incapazes de sobreviveremum
ao outro, já que subjazia a toda estadiscussão a noqode
agricultura não-capitalista como economia natural.

Tal qual a utilização da noção de economia
natural por LÉI'JIN foi política, o mesmo a abandonou em
suas concepções por razões também políticas: a Revolução

122/ KALITSICV, K. Die Agrarfrage. Berlin, Verlag J.H.W
Dieta Nachi., 1961, em especial capítulos VIII e XI.

123/ LÉNIN, VI. El desarrollo delcapitalismo en Rusia.
Barcelona, Anel, 1974, p. 238 e ss. Ver ainda SI-IANIN,
Th. La clase incômoda. Barcelona, Alianza, 1983.
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Agora, malgrado o conceito ainda possuir uma
dimensão diacr8nic - aquela da "transirão" etre sistemas
- adapta-se, perfeitamente,a uma sincronia com as formas
que o rodeiam, assim, elemento fundamental para a
compreensão do campesinato ou da chamada pequena producAo
f ami liar.

Em termos	 teóricos,	 abstraindo-se	 das
especificidades históricas, o modelo TEPICHT-LANGE para a
análise da pequena produção familiar aproxima-Se
enormemente da categoria básica proposta por GORENDER
para análise da plantagem ( a issegmentacão como um
retorno, agora ao nível da empresa, da velha teoria da
dualidade sistmiCa ). Para este autor, a tese da
bissegmentaflo da pantagem em um setor natural e em nutro
mercantil cnnstituirseia na possibilidade estrutural de
coexistncia de formas dispares de organizarão do
econ8mico, numa tensão estrutural permanente e dialética.
Em ambos os casos está presente uma manifestação da
economia natural, se j a através de formas camponesas
ancilares, seja na forma de escravos produzindo "part-
time" alimentos.

- A economia natural vocacionava-se, assim, como
uma -forma econ8mica votada à suordinacâo a- formas
superiores, como o escravismo, oapitalismo ou o
socialismo ( como no caso camponês ).

Tal paralelismo, que pensamos ser importante
destacar, imp5e uma série de questües. Obviamente, estas
remetem, desde logo,a um certa questionamento de
categorias construídas, a partir de um rigor teórico
baseado em um marxismo "pronto", congelado, voltado para
respostas estereotipadas-
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Para f3ORENDER 9 e tnu sistema, ô fundamental
garantir a diferença entre a subordinação de camponeses e
aquela dos escravos: estes, bem ao contrário dos
primeiros, são criados enquanto produtores de alimentos
para garantir a reprodução estrutural do escravismo,
enquanto os camponeses são historicamente marcados pela
transição ao capitalismo como uma classe social em
esgotamento.

A diferença é fundamental posto que o autor
procura garntir "a pureza conceitual" (sic) do sistema,
excluindoa possibilidade de autonomia de outro tipo de
relação de producão, em particular de formas camponesas
sob o escravismo:

"A economia escravista tornar-se-ia
iviável se tivesse de suprir sua
população trabalhadora unicamente com
g&neros alimentícios importados, cujo
custo demasiado elevado os tornava
exclusivos dos senhores de
escravos" /25/.

Reforcemos este ponto: para 6ORENDER o escravismo
colonial implica na dominncia das relações escravistas a
tal ponto que toda a produção emane necessariamente dela,
mesmo para o mercado interno, ainda que assumindo, neste
caso, formas (a economia natural) que negam a essPncia do
próprio escravismo. Para o autor, a economia natural se
constituiria em uma necessidade estrutural, ou, ao menos,
em Uma possibilidade estrutural, não ficando exatamente

/251 ÕORENDER, Op. cit., p. 243.
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clara a diferença entre ambas as situaç8es. De qualquer
forma, a bissegmedtao da plantagem impunha-se como algo
"intrínseco à sua estrutura", de onde se conclui pelo
enfraquecimento da idéia de "possibilidade' em favor de
"necessidade".

Ao nosso ver, e para o'%sso trabalo, reside aqui
um ponto capital de discordancia, que poderíamos
apresentar sob os seguintes aspectos:

(i ) - - a produção de alimentos pelos escravos Ao
aparece, para nós, como uma necessidade estrutural comum
a todas as unidades produtivas. Ao contrário, havia uma
forte resistência dos senhores de terras eescravos a
interiorizar a produção de alimentos na sua empresa;

(1 i ) não são, consequentemente, os escravos da
plantagem os resposáveis pela produção de alimetos, nem
tampouco camponeses, na sua acepção clássica, oumesmo um
"proto-camesinaro colonial" que respondem pelo setor e,
sim, uma parcela específica do escravismo é que se dedica
a tal produção;

(iii). a categoria economia natural, seja qual
for seu conteúdo teórico, não se aplica à produção de
alimentos no escravismo, á que -tal setor se desevolve a
partir do escravismo e voltado para um mercado.

Durante algum tempo polarizou-se uma discussão
em torno da possibilidade, ou não, da existência de um
setor campon?s sob o escravismo, apontando-se para a
producao de alimentos para o mercado interno como prova
de tal possibilidade. De certa forma, a insistência de
GORENDER em desqualificar a condição camponesa sob o
escravismo inscrevia-se neste debate, e, muitas vezes,
obrigou-o a bater-se contra autores que diluíam ao máximo



as relações escravistas num quadro "patriarcal"	 ou
"feudal" ou capitalista. GORENDER iu--se, assim, 	 na
contingência de reafirmar o escravismo .inclusivõ em
setrores até então considerados fora da órbita
escravista, como a pecuária sertaneja, visando com isso
demonstrar o caráter "reinante" das relações escravistas.

Assim, por exemplo, ainda existem concepq8es
bastante claras na insistência de caracterizar o setor
produtivo voltado para o mercado interno, ancilar e
aut8nomo em relação A grande lavoura;

"Trata-se de um singelo complexo de
atividades agrárias, mais ou menos
comum a numerosas áreas do mundo
tropical, definido por uma lavoura
itinerante e baseada na cultura de
alguns produtos agrícolas, que muito
cedo provaram bem na garantia da
subsistência dos primeiras
povoadores '/26/

Ao mesmo tempo, e por consequência, uma tal visão cofluia
com a caracterização dos agetes econamicos produtores de
alimentos como verdadeiros excluídos do sistema produtivo
colonial:

1261 ABSABER, Aziz. "Aspectos da Geografia Econ8mica do
Brasil" In: História Geral da Civilização Brasileira,
T. 1, 2 v., São Paulo, DIFEL, 1985, p. 180.
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"Esta, a história sem documentos,
daquèles que vieram a ser os roceiros
típicos da terra brasileira, incultos
e debilitados, os quais por um lado
foram contempor2neos dos guapos
vaqueiros que dominaram as caatingas,
e os cerrados do interior do
Brasil... "/27/.

Evidentemente,	 configura-se aí	 uma visão
romântica muito próxima do modelo cio "Jeca Tatu",
imortalizado na iterátura brasileira e, bem como, uma
paisagem tão representada como um Da Costa

A produção de alimentos 8 equadrada na mesma
paisagem parasiana acima citada:

"Aqui, como nas ilhas antilhanas,
verifica-se a diferença fudamental
entre pequenos agricultores dedicados
à lavoura de subsistência com o
recurso apenas dos braços da família
e a grande lavoura monocultora e
escravocrata. -

Um pouco mais a frente insise-se o caráter exclusivamente
"caipira" da produção de alimentos, ao informar que:

/27/AB'SABER, A. Op. cit. P . 181.

/281 CANNABRAVA, Alice. "A Grande Propriedade Rural" In:
História eral... p. 200.
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"Muitos dos que se dedicavam à
lavãura de subsitPflCia vegetavam à
sombra da tolerncia do senhor de
engenho que,deste modo, podia contar
com recursos para o abastecimento de
sua família e de seus trabalhadores,

	

a	 pouca	 distgncia	 da	 Casa
Grande" /29/.

Podemos, assim, entender a correta insist&ncia
de GORENDER na essencialidade, generalidade e dominancia
das relações escravistas no Brasil CoiGnia, inclusive no
setor produtor de alimentos para o mercado interno.
Contudo, o próprio GORENDER sucumbe face ao que
poderíamos dênoininar de "complexo da pobreza caipira",
tão	 corrente	 na	 historiografia	

contempOrnea,
principalmente a partir de Caio PRADO JUNIOR, ao
considerar o pequeno produtor de alimentos tão miserável
que sua presença na história seria descartável. Assim,
vários textos voltados para o Brasil Colônia descrevem
uma situação polarizada entre o senhor, grande possuidor
de escravos e terras, e o próprio escravo, descrito em
termos profundamente an8nimos, excluindo tudo que não se
resuma aos termos do bin8mio "Casa Grande & Senzala", bem
conforme uma passagem clássica de Caio PRADO ,IIJNIOR:

"Entre	 estas	 duas	 categorias
'senhores e escravos'	 nitidamente
definidas e entrosadas na obra da
colonização, dos inúteis, dos
inadaptados: indivíduos de ocupaflo
mais ou meos certas e aleatórias, ou
sem ocupação alguma"1301.

1291 CANNABRAVA, A. Op. cit. p. 207-8.

130/ PRADO JUNJOR, C. Formação do Brasil Contemporâneo.
São Paulo, Cia Editora acional, 1965, p. 362.
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Em linhas gerais tal visAo é aceita e repetida por
inúmeros trabalhosj contribuindo para a difusão de- idéias
imprecisas, sem base arquivistica, e até certo poto não
estariam isetas de uma forte ideologizaqão da história,
ora tratando os grupos sociais externos ao bin8mio "Casa
Grande & Senzala" ( ou a, linguagem rebarbativa da III
Internacional: não conformadores das classes fundamentais
) como "desclassificados" - como se fosse possível numa
hierarquia social que se pretenda marxista, manter
externo a ela - ora não vendo a pulverização do
escravismo no tecido social e definindo, assim, o sistema
como conformado pela situação ideal da "plantation".

Desta forma, as visões "romnticas" citadas
ateriormente possuem profundas raízes nas concepções de
Caio PRADO .JIJNIOR. Compreendemos, então, que posições tão
diferentes comp as de ROMANO 4 que identifica na Col8nia
urna economia natural e feudal ), da historiografia que,
ingenuamente	 ou	 não,	 basea sua explicação do
passado colonial no eixo
capitalismo/escravismo/campoeses(caipiras) e a aélise do
próprio GORENDER, malgrado suas discordancias, apontam
para uma mesma característica do setor produtor de
alimentos: sua completa desvinculaqãodo mercado e sua
nâo-vinculaqâo à racionaiidade dominante, 	 no	 caso,
escravista.

A análise mais desenvolvida,	 das	 trPs
apresentadas, e, simultaneamente, mais próxima da
realidade colonial é, sem dúvida, aquela defendida por
GORENDER. Entretanto, o autor não concebe o setor
produtor de alimentos como um setor escravista integral,
propondo uma especificidade com a qual não concordamos.
Ao descrever o que denominou de categorias heteroqneas
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ao conceito de escravismo colonial, o autor aponto para
ti-Lis grupos - sociais que constituiriamum importante
segmento de homens livres: os trabalhadores assalariados
no interior da plantagem, os homens livres agregados (
incluindo moradores e ocupantes ) e os pequenos
cultivadores não—escravistas independentes. O mesmo autor
destaca, com Cnfase, o fato de que a existencia destas
diferentes categorias não altera em nada a essencialidade
do escravismo colonial, postb:

"...que  á semelhança de outras
categorias constitutivas da economia
capitalista, como o dinheiro e o
capital, a relação salarial precede
de longe a existencia histérica do
capitalismo"/311.

Ainda aqui parece que a razão está com GORENDER: a
existência de tais categorias não muda o caráter
escravista dominante da sociedade, não cabendo assim
questiónar a exist&ncia das categorias "camponesas—
caipiras' identificadas por outros autores. A dúvida
reside em saber qual o peso deste segmeto social, em
especial a produção de alimentos..

Já estaria, de qualquer forma, estabelecida na
historiografia a exist?ncia de homens livres
assalariados, por exemplo, no ei igenlio, tais  como mestres,
carpinteiros, ferreiros, oleiros, oficiais de forma,
merceneiros, purgadores, cal dereiros, caixeiros ou
barqueiros - homens que pouco a pouco forem sendo
substituídos por escravos com ofícios especializados/32/.

1311 GORENDER, J. Op. cit. p. 287.

1321 Sobre a diversidade do mundo do engenho ver: AMARAL
FERLINI, Vera. Terra, Trabalho e Poder. São Paulo,
Brasiliense, 1988. Em especial o capitulo V.
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o segundo grupo identificado genericamente como
"agregados" merece.. um pouco mais de atenco:	 para
GORENDER são uma vasta categoria social que se
diferenciaria em agregados propriamente ditos, ou seja,
aqueles que vivem Junto à famíla que lhes fornece.
proteflo,. e em ocupantes e sitiantes .( estes já
proprietárias ou arrendatários ) ligados a produção de
alimentos para o mercado interno. Para GORENDER os
agregados do campo, junto com a terceira categoria - de
"$JfltfllIiI- IC 4:1 11 t i ~14wIr o 1§.%41 ccr av i = 1, 4u	 1 r,dependerites"
campôem um modo de produção marginal e dependente no
interior do escravismo colonial e baseado na economia
natural 133/

Ou seja, ao olharmos ao redor 	 da escravidão
encontramos uma sociedade multi-facetada, mesmo que
diferente do esquematismo proposto por GORENDER. Até em
regiões ,onde, por pressuposto 1 deveríamos encontrar a
mais nítida polarização senhor/escravo, uma análise mais
detalhada nos permite ver estratos sociais mais variados.
Em especial para nós estão os pequenos cultivadores,
roceiros, que no estão diretamente subordinados a cana-
de-acúcar e, com alguns poucos escravos, produzem
alimentos para o mercado. Este segmento, sobre o qúal nos
deteremos na segunda parte deste trabalho, denominamos de
"pequena produção escravista"/34/- Procuraremos, assim,
tornar mais Flexível, menos esquemático, o recorte do
escravismo colonial proposto por GORENDER, ao mesmo tempo
em que procuraremos manter a vinculaçto da sociedade
colonial com os traços sociais e políticos da Metrópole,
para além da questão de dependência. Dessa forma,
insistiremos na expressão "Antigo Regime", como trago
comum das sociedades européias, ou de origem européia, no
interior de um conjunto de relações reciprocas.

1331 GORENDER, . Op. cit. p. 289 e 55.

/34/ TEIXEIRA DA SILVA, F. C. Pobres, Marginais e
Desviantes. Niterói, Cadernos [CHF/UFF, no- 21, 1990, p -
22.
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Cuiit.udu, tal íle,:iIilIJcJade não pertence ao universo
teórico de GORENDER, que se obriga a determinar a
produco de alimentos pelo setor puramente escravista e
manter pequenos cultivadores independentes na situação de
marginais ao sistema. Obviamente, existe urna tensão entre
as duas conclusões de 6ORENDER: a produção de alimentos
era feita por escravos ou por homens livres 7 Para manter
a essencialidade do escravismo, o autor opta pela
produção de alimentos feita dominantemente por escravos,
sob condições de economia natural. Assim, voltamos a uma
das questões que formulamos no inicio do capitulo:
malgrado toda a diverflncia teórica existente entre
aqueles que defendem a tese do capitalismo subordinado
formas camponesas e os que defendem o escravismo
colonial, existe um fundo teórico comum que aponta para o
caráter atípico, estagnado e nâo mercantil da produção de
alimentos.

Considerando a tese do capitalismo diretamente
vinculada ao pensamento de Caio PRADO JUNIOR, portanto,
com a mesma origem que embasa a argumentação de Jacob
GORENDER, embora com sinais trocados. É o marxismo
dominante até os anos de 1960, pouco criativo e
enrijecido, que -fornece os esquemas teóricos básicos de
ambos os pensadores do nosso passado colonial. Robert
BRENNER mais recentemente aponta para os equívocos daí
resultantes.

Resta-nos, por fim, contemplar um nutro esforço
teórico para explicar a produção de alimentos no Brasil
colonial. Embora, ao nosso ver, a parte dominante da
produção de alimentos fosse feita em moldes escravistas
específicos ( como procuraremos comprovar na PARTE II )
havia	 uma	 parcela	 realizada	 no interior mesmo da
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lIplatitationH. Tal ponto foi destacado porCiro CARDOSO ao
assinalar que,, dsde interessasse aos senhores de
escravos e, que houvesse uma correlação de forças
favoráveis, poderia se Iànçar mão da "brecha camponesa"
no sistéma/351.

A questão da aceitação, ou não, por parte do senhor
de escravos da utilização do "sistema do Brasil" parece
ligar-se, ainda, à questão dos preços da farinha de
mandioca - a principal produção de subsistVncia. A Coroa
portuguesa, profundamente marcada por uma noção de
economia ainda aristotélica, mantinha os preços
artificialmente baixos, mesmo nos períodos de carestia.
Übviamete, tais decisões implicavam no uso de um cálculo
absolutamente racional por parte do agente econ8rnico e
que colocava no mais das vezes senhor e escravo em
oposição. Para- a época, a qualidade do solo e a riqueza
da "reserva" ( pontos em que nos deteremos em seguida
constituiam-se em recursos não-renováveis, quedavam o
valor da propriedade, mas que para o escravo pouco
representavam. Assim, a adoção do "sistema do Brasil"
importava no cálculo exato de custos e benefícios no
âmbito do escravismo.

Praticamente ao final do período estudado a -Coroa
portuguesa reconhece o fracasso da política de
interiorização à plantagem da produção de alimentos, com
uma notável exceção: as ordens religiosas. Em uma carta
do Conde de Resende, Dom José Luís de Castro ( 1790-
1801) , de 1798, este afirma que os lavradores preferem
"comprar o que é mais necessário para a família e
escravos e cuidar mais da cultura das canas de açúcar" do
que dedicar-se ao cultivo da mandioca/361. O Conde aponta
os motivos para o abastecimento através do mercado

135/ CARIDOSO, Ciro. Escravo ou Camponês ? São Paulo,
Brasiliense, 1987, p. 54 e ss.

/36/ Carta do Conde de Resende à Coroa comunicando as
razões que se tem oposto ao aumento da cultura da
mandioca... Rio de Janeiro, 21.04.1798, A.N., Cód. 69,
v.8 . Um exemplo mais precoce do mesmo arrazoado é
encontrado em: Carta dos oficiais da Câmara do Rio de
Janeiro dirigida ao Governador Geral na qual ponderam os
prejuízos que causaria aos lavradores daquela capitania a
execução da lei sobre a plantação da mandioca. Rio de
Janeiro, 06.11.1702, A.B.N., v. 39.
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r prfr lua au OIItULUIIStJUIUI (1) a lucrail vi dada da
cana-de-aqúcar, bem mais elevada; (ii) o preço do frete,
igual para a cana e a farinha e, portanto, sem retorno
equivalente para o produtor; (iii) o baixo preço da
farinha, decorrente da grande produção local.

Assim, o Conde concluía pela domin5ncia dos
mecanismos de mercado para o abastecimeto, inclusive dos
engenhos:

"Os senhores de engenho pela maior
parte abandonam totalmente a cultura
da mandioca, achando melhor
convenincia em comprá-la do que em
plantar a farinha para a sustentaflo
da sua família e	 dos	 seus
escravas.. ."137/.

Voltamos, assim, ao ponto básico: nem o abastecimento da
plantagem, ou sua escravaria, se dava necessariamente em
termos de uma unidade retroprodutora - mormente baseada
em urna economia natural - e nem tampouco, era a
plantagem, através do seu setor natural, responsável pelo
abastecimento dos núcleos urbanos, das tropas ou da
matalotagem das naus. Torna-ise necessário, por um outro
caminho, aprofundar a análise do papel do setor
escravista, de corte pequeno produtor, na produqo de
alimentos no escravismo colonial, o que faremos nos
:apítulos seguintes.

1371 Carta do Conde de Resende á Coroa...Op. cit., 1798.
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CAPITULO 4s O PiO DA TERRA -
anAilBe doa podre alimentares e das estruturas de
consumo na sociedâde colonial.

"De repente apareceu um bosque, como
por encanto, com o que era necessário
para o alimento humano" ( Lenda de
Tiri e Karu, dos Vurukares).

Nos capítulos anteriores procuramos estabelecer a
especificidade do objeto do nosso estudo, as crises de
subsistência, no contexto da sociedade colonial. Estas
crises, dtirante o Antigo Regime francs, receberam uma
denominação específica e que permaneceu como uma
identidade instantnea para este tipo de fen8meno: eram
as crises frumentárias/11. Assim, com tal denominação,
remetia-se para uma crise específica da economia, de
certo uma crise de subsistncia mas, mesmo aí, para um
grau mais específico ainda, a crise do alimento diário,
quotidiano, do pão.

Ora, as características próprias da agricultura
francesa, e a bem da verdade de quase toda a Europa
centro-ocidental, ofereceram desde cedo um grau bastante
elevado de homogeneidade ecológica, fazendo, assim, com
que uma crise de perda da colheita fosse comum a toda uma
região, õ pays' ou o bezirke', atingindo o cultivo
sempre mais extenso/21. Classicamente, o desenvolvimento
agrícola do Ocidente caracterizou-se pela busca da

111 LABROUSSE, E. "Introduction" In: Aspects de Ia crise
et de 1  depression de 1 'êconomie francaise- La Roche-
sur-Yon, Imp. Centrale de L'Ouest, 1956, pp. 5-6.

121 ABEL, W. Masenarmut und Hungerkrisen in
vorindustriellefl Deutschland. Vandenhoeck & Ruprecht in
Goettingen, 1977, pp. 61 e ss.
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homogefleidade, suprimindo tanto a ampla variedade de
cultivares -o stock.gen&tico da agricultura - como a
variacão das piadtan domesticadas- Assim, através da
eliminação da complexidade ecológica em favor da
simplificação produtiva optou-se por um "número limitado
e controlado de monoculturas específicas, altamente
rentáveis"13' Desta forma, a crise agrícola tinha sempre
a possibilidade imensa de ser uma crise de subsistPncia.
E a subsisttflcia era, ao menos até a disseminação da
batata	 e do milho americanos, fundamentalmente, o
trigo/41. Assim, a crise de subsistflCia será, na Europa,
cada vez mais uma crise frumentária. 	 -

Ora, uma dificuldade básica, no Brasil colonial,
para a identificafloda estrutura das crises de fome
reside na fato aparente de não repousar o regime
alimentar da Colônia em um só gênero de peso, capaz - por
sua falta oú abund2ncia - de, por si só, desencadear
movimentos, mais ou menos cíclicos, de crise e, mesmo, de

fome.
Fernand BRALJDEL ao escrever sobre "o pão de todo

o dia', eixo central de sua análise da vida material,
insiste na papel básico de alguns cereais como suportes
de civilização. Assim, o trigo bem como os demais grãos a
ele associados ( a aveia, o centeio, a cevada ) e o
milho, no México,. e o arroz, no Extremo Oriente, teriam
sido, com exclusividade, Os grandes vegetais domesticados
pelo homem A estrutura agrícola implantada a partir
destes cereais seria única, bem como, evidentemente, suas
crises. Ao mesmo tempo qualifica as áreas do Trópico
úmido e das grandes matas latifoliadas atlSnticas coma
"policultoras' e sem condições de abrigar qualquer
similariedade com a dependncia européia em relação a um
flnero único.	 Particularmente, no tocante a América da

13/ SAUER, Cari. "As plantas cultivadas na América do
Sul' In: RIBEIRO, Berta ( Org.) Suma Etnológica
Brasileira, Petrópolis, FINEP/Vozes, 1986, p. 61.

/4/ CHAUNIJ, Pierre. A história como ci gncia social. Rio

de Janeiro, Zahar, 1974, p. 91.
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Sul BRAtJDEL insiste no caráter coletor ou, no máximo,
policultor das populações pré-colombianas:

"A mandioca se pode negar o titulo
de planta dominante, o que fazemos
sem vacilar, por ter sido um
patrim8nio de culturas primitivas,
das mais pobres sociedades pré-
colombianas;	 porque, Posteriormente
foi traída, rechaçada, em benefício
do trigo, do	 milho	 e	 até	 do
arroz... 151".

Ao longo de todo o texto braudeliano não há nenhuma
citação que esclareça a origem da suposição, que veremos
não ter nenhum fundamento estatístico. Mesmo sendo um
historiador europeu, dado o caráter enciclopédico da sua
abra, é de estranhar uma informação tão incisiva quanto
inexata. Porém, traduz-se bem o grau de desconhecimeto de
muitos historiadores, inclusive de especialistas em
História da Brasil, bem como o vetor das pesquisas de
história agrária, no mais das vezes voltadas para as
culturas "ricas".

Outro historiador +rancs, Pierre CHALJNIJ,
baseando-se nos trabalhos de SAUER e HMARDINOUIER,
destaca a capacidade adaptativa e a elevada produtividade
da mandioca, denominando-a de alimento-base de imensas
concentrações demográficas. Lembra-nos o autor que em São
Domingos, ao longo do sectt)o XV I a	 mandioca	 era
responsável pela sustentação de uma densidade de 100
hab/km2, caracterizando-se, a partir da	 colonização
européia, como um alimento das multidões pobres:

/5/ BRAUDEL, F. Civilización Material y Capitalismo.
Barcelona, Labor,1974, p. 91.
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"...pobre, abundante, barato, a
mandioca acompanha a exploração das
humanidades mais pobres e mais
desfavorecidas. /6/"

Talvez, tenha CHAIJNU apontado para a razão maior do
desconhecimento da mandioca como uma planta dominante, ao
lado do trigo, do milho e do arroz. G?nero pobre, tão
abundante que todos se abstinham de descrever e detalhar
o que todos sabiam /71, não dando maior importancia a uma
planta que deveria ser rapidamente suplantada por nutras
mais nobres.

Parece-nas, que este não foi o caso. Não só a
mandioca, com seu complexo cultural e tecnológico,
manteve-se como um alimento quotidiano e fundamental
para a maioria da população colonial e, um pouco mais
tarde, da população brasileira ( bem como no Suriname,
Guiana, Haiti, São Domingos, Nigéria, Angola, Madagáscar
e Indonésia ) , mas, ainda,	 expandiu-se por todo o
território nacional. Uma detalhada análise da
participação da mandioca no setor agrícola brasileiro, a
primeira deste tipo, indicou um elevadíssimo percentual
de área agrícola ocupada exclusivamente pela mandioca:

161 CHAUNU, P. Dp. cit., p. 194.

171 Um bom exemplo é ANCI-IIETA, José. Cartas Jesuíticas 1$:
Informac5es, fragmentos históricos e sermbes. Belo
Horizonte, Itatiaia/EDIJSP, 1988, P . 155: "Há tão pouca
coisas dignas de se escrever, que não sei o que escreva".
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ÁREA PLANTADA COM MANDIOCA: 1950

Região	 7.

Norte	 31
Nordeste	 9
Sudeste	 7
Centro-Oeste	 3
Sudeste	 3

FONTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL.
Aspectos da Cultura da Mandioca.
Fortaleza,	 1967, p. 43.

Quando passamos a analisar os quatro estados
que, grosso modo, utilizamos como fundo para nosso
estudo, os percentuais tornam-se bem mais acentuados,
como vemos: no Sergipe, o percentual da área plantada
com mandioca chegava, naquela data, a 227. do conjunto das
terras	 agriculturáveis	 enquanto	 isso,	

a	 Bahia
participava com 177., o Espírito Santo com 3% e o Rio de
Janeiro com 7%

Uma análise mais detalhada do perfil do setor
agrícola, nos últimos oitenta anos, também se choca com a
afirmação de não ser a mandioca um gnero importante nu,
ainda, de que esteia em decadflCia e sendo substituída
por outros cultivos. Os dados censitários brasileiros
mostram, em verdade, um quadro bastante diverso:
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CULTURA	 DO CAFÉ E DA MANDIOCA ;	 192111981

ANO	 AreaPlaniada .(ha.) 	 Quantidade	 Produzida (t)

Café	 Mandioca	 Café	 Mandioca

1921	 -	 -	 1.026.935

1931 3.651.880	 227.100	 1.301.670	 7.209.500

1941 2.378.311	 586.027	 961.552	 7.762.561

1951 2.738.180	 964.337	 1.080.189	 11.917.560

1961 4.383.820	 1.381.331	 4.457.408	 16.058.378

1971 2.390.345 2.071.276 	 3.102.924	 30.229.166

1981 2.617.836	 2.067.253	 4.064.421	 24.072.320

FONTE: IBGE. Estatísticas Históricas do Brasil.. Rio de
Janeiro, 1987, pp. 291-296 C resumido pelo autor ).

Podemos ver, conforme o quadro acima, o
permanente avanco, tanto em termos de área cultivada
quanto em volume de produflo, da mandioca, mostrando-se
como um g@nero dos mais importantes do setor. Com  a

comparaco do seu desempenho com o café, gnero nobre por
exce1ncia, podemos observar sua elevadíssima
produtividade, relação ha/t, bem como seu volume de
produção seis vezes maior do que o café.
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Mesmo, em comparaqho com os demais gneros
alimentícios a mandioca mantém um perfil extremamente
elevado de particiaqão no setor agrícola nacional, só
podendo ser comparada com o milho:

AS DEZ MAIORES CULTURAS BRASILEIRAS EM 1985

GÊNERO	 ÁREA CULTIVADA
hectares

Cana	 3.912.042
Mandioca	 1.868.080
Milho	 11.798.349
Soja	 10.153.405
Arroz	 4.744.692
Trigo	 2.676.725
Café	 2.533.762
Feijão	 5.315.890
Ratata(In.) 155.235
Datata(Do.)	 19.655

ÁREA COLHIDA
toneladas )

247.199.472
23.124.782
22.018.180
18. 278.585
9.024.555
4.320.267
3.821.292
2.548.738
1.946.659
755.644

FONTE: .IBGE. Estatísticas Históricas do
Brasil, Rio de Janeiro, 1987, pp.286-9 e
290-8.

Vemos assim, a forte presenca da mandioca na agricultura
brasileira, como o segundo flnero agrícola nacional,
malgrado ocupar apenas o sétimo lugar em	 termos
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de área plantada. Desta mesma constataqão destaca-te o
reconhecimento da altíssima produtividade por hectare
plantado, sobrepon'do-se, assim, ao milho e ao feijão,
seus mais próximos concorrentes rio penado colonial, como
produto não exigente e de resposta extremamente
compensadora.

Historicamente, esta alta produtividade da
mandioca sempre foi reconhecida e, talvez, deve ser
considerada como um motivos básicos para a adoção e
rápida generalizacão do seu cultivo pelos europeus.
Aristides CAIRE, no seu estudo sobre a mandioca, avalia a
produtividade natural da planta - sem recurso a
adubamento ou seleção genética - da seguite forma

1 hectare > 160/250 hectolitros de farinha
OU

1 hectare > 2001300 sacos de farinha/81.

Já José da Silva Lisboa, na sua famosíssima carta à
Domingos Vandeili, nos diz que:

"Cada preto sem dificuldade prepara e
planta todos os dias 100 covas de
mandioca; qualquer terra a mais
medíocre produz 20 alqueires por mil
covas. Dois negros que trabalhassem
juntos teram feito em 10 dias planta
para 40 alqueires; em outros dez dias
teriam colhido e preparado a farinha
com o trabalho reunido. /9/"

181 CAtRE, A. A mandioca. APLJD SCHIIIDT, Carlos. A
mandioca - São Paulo, Diretoria de Publicidade Agrícola,
1953, pp. 58 e ss.

/9/ SILVA LISBOA, José.. Carta muito interessante de
advogado da Bahia para Dr. Domingos Vandelli. Bahia,
18.10.1781, A.H.1J, Cx. 19239.
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Assim, esta carta do sempre bem informado Silva Lisboa,
datada de 1781, teríamos uma clara noção da rentabilidade
do produto e do nível de-ocupacao da mão-de-obra com seu
preparo. De um lado, seriam necessários 10 dias para dois
homens plantarem e, de outro de lado, mais 10 dias para a
fase "industrial" do preparo na Casa de Farinha, mais ou
menos da seguinte forma, pensando em um só homem
trabalhando:

1 dia/homem 100 covas
100 covas x 10 dias = 1000 covas
1000 covas = 20 alqueires C 1 alq. = 53 1
20 alqueires x 53 litros = 1.060 1 em 10 dias

Ora, na mesma carta, Silva Lisboa nos afirma
ainda sobre o padrão de consumo da farinha de mandioca:

"El-rey dá aos seus soldados uma
quarta de farinha cada dez dias
/10/".

Ainda seguindo o mesmo raciocínio vemos que a "quarta"
( quarta parte do alqueire ) corresponde a 13.25 litros
de farinha, alçando portanto a um consumo, junto à tropa,
de 40 litros de fztrinha por ms! é consumido, assim,
menos de um alqueire de 53 litros, por hnmem/n&s e, por
ano cerca de 490 litros de farinha, ou ainda, pouco mais
de 9 alqueires. Isto representaria algo em torno de apenas

/101 Idem, Carta muito interessante...
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50% do tempo de trabalho necessário do escravo que acima
hipoteticamente descrevemos. Ou se j a, em cinco dias de
trabalho no campo ( e outros tantos na "indústria" da
Casa de Farinha ) um escravo poderia prover o alimento
básico para todo um ano. Ajunte-se a isso que, o tipo de
farinha fornecida à tropa, chamada farinha "de guerra",
poderia ser armazenada por até um ano, e entenderemos
melhor a opção generalizada pela mandioca. Não. nos
surpreende, assim, o otimismo de Silva Lisboa, ao
comentar:

"Não é fácil achar pais, onde com 20
dias de trabalho [ referencia a dois
escravos 1, se tenha • pão para todo o
ano, e ainda alguma coisa de - mais
/11/11.

Malgrado a exaustão das terras em inúmeras áreas
tradicionais de plantio de mandioca, ainda hoje,
apresenta uma produtividade bastante elevada, algo em
torno de 16 t/ha. na Bahia, em 19801121. Ao mesmo tempo,
seu consumo mantém-se surpreendentemente nos mesmos
patamares históricos: com base no ANUÁRIO ESTATfSTICO DO
IBGE, 1979, podemos apontar para um consumo de 580 kg/ano
para a região Norte, logo, cerca de 48 kg/ms. Uma
pesquisa anterior apontava para um consumo de 44 kg de
farinha por ano para uma população de trabalhadores
industriais de Salvador, com refeições no local de
trabalho, enquanto o BNB-ANCAR identificou um consumo
rural em torno de 120 kg/ano, chegando a alcançar, no
interior sergipano, cerca de 189 kg/ano !/131.

/111 Idem, Carta muito interessante...

/121 PINTO DE AGUIAR. Mandioca, o pão do Brasil. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 1982, p. 52 e ss. Ver
ainda: JUNQUEIRA, O. A Farinhada. Porto Alegre, Imprensa
Oficial, 1954; CRIJLS, 6. Hiléia Amaz8nica. Rio, José
Olympio, 1976; HOEHNE, F. Botnica e Agricultura no
Brasil do século XVI. São Paulo, Cia Editora Nacional,
1937.

/131 CONCEIÇÃO, A.J. A mandioca. Salvador, UFBA, 1974, p-
20 e ss.
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a)A mandioca como o pão da terra: 	 o
depoimento dos contemporaneos.

.1-lans Staden e Jean de Léry lias deixaram os
primeiros relatos detalhados sobre os costumes e a
cultura dos índios aqui encontrados pelos europeus. Ambos
são concordes ao afirmar que a mandioca era o alimento
básico, ao lado da caça. Ao mesmo tempo são os -primeiros
a fazer -o seu elogio e destacar suas virtudes, em
particular o fato de ser veneno potentissimo e tornar-se
mantimento após a ação do índio. Léry chega a afirmar que
os alimentos feitos com a farinha são tão bons quanto o
pão, e, ainda, bastante saudávei s/14/. Em pouco tempo,
entretanto, -as coisas evoluem surpreedentemente. Nas
centenas e centenas de cartas enviadas pelos jesuítas
para Portugal, a farinha de mandioca já não aparece mais
como um alimento exótico de um povo de bárbaros. Claro, o
exotismo e a alteridade são, a cada linha, reafirmados
por esses pádres formados sob o aristotelismo da
Escolástica tardia. Mas,	 agora,	 há	 um	 evidente
reconhecimento dos méritos da farinha da terra ( "de
pao", "de guerra", "dos índios" como surge nos textos )
como um alimento útil e, mesmo, insubstituível.

Manuel da Nóbrega, já em 1549, portanto logo após
a sua chegada à Bahia, afirma que a "farinha de pau é o
alimento que comemos todos". Em uma carta ao Dr. Navarro,
mestre da Companhia em Évora, datada de 1549, Nóbrega
acusa já o primeiro impacto da chegada ao Novo Mundo ao
se referir aos seus companheiros:

/14/ STADEN, Hans. Viagem ao Brasil. Salvador, Livraria
Progresso, 1955,p. 212 e LÉRY, Jean de. Viagem à Terra do
Brasil. São Paulo, EDLJSP, 1972, p. 55.
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- ". - .e mudando da alimentação com que
se nutriam, são poucos OS que
enfermam e estes depressa se
cura,n/151°.

Em outra carta, ainda de	 1549,	 Nóbrega	 continua
destacando o papel da mandioca:

no mantimento comum da terra é uma
raiz de pau, que chamam mandioca, da
qual Fazem uma farinha de que comem
todos, e dá também vinho, o qual
misturado com farinha, faz um pão que
escusa o de trigo/16/."

Em outra carta, de 1557, à Inácio de Loyola, Nóbrega
descreve urna ocasião festiva em que se reúne um grande
número de índios, colonos e padres para uma refeição em
comum:

se fez uma boa pregação a
todos, que eram mais de trezentas
pessoas; ofereceu este com seu filho
uma oferta de peixe assado com
farinha/171".

115/ NÓBRESA, Manuel da. Cartas Jesuíticas 1: Cartas do
Brasil. Belo Horizonte, Itatiaia/EDUSP, 1988, p. 98.

/161 Idem, Dp.. cit., p. 113.

/17/ Idem, Op. cit.., p. 101.
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José de Anchieta também participa da admiração
de Nóbrega sobre o "novo pão" e, mais arguto e
interessado pela natureza do que o outro, trata da
mandioca em sua "Informação da Província do Brasil em
1585":

"O pão comum desta terra é de raízes
de mandioca. A mandioca é como
árvore, cresce com os seus ramos e
folhas à altura de 10 a 12 palmos--- é
mantimento de pouca sust2ncia,
insípido, mas são e delicado/181".

Vemos, assim, nitidamente uma profunda mutação cultural,
com a aceitação de um alimento novo, não apenas como um
exotismo complementar e, sim, como um elemento básico da
dieta no Novo Mundo. As comparaqões da mandioca com o
trigo são, obviamente, inevitáveis. Mesmo em situação de
inferioridade em termos nutritivos, e com razão, a
mandioca é elogiada por sua versatilidade e rusticidade.
Assim, em 1587, Gabriel Soares de Souza, sempre exagerado
na propaganda da nova terra, afirma a superioridade da
farinha da terra sobre o trigo portuguøs:

".. .e ainda digo que a mandioca é
mais sadia e proveitosa que o bom
trigo,	 por	 ser	 de	 melhor
d  gestão/1 9/".

/18/ ANCHIETA, José de. "Informação da província do
Brasil em 1585" In: Op. cit., 1988, P. 421.

119/ SOARES DE SOUZA, Gabriel. Tratado Descritivo do
Brasil em 1587. São Paulo, Cia Editora Nacional, 1971, p.
163.
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Um pouco mais para frente Soares de Souza nos fornece
dado importante:

"Dessa -farinha de guerra usam os
portugueses que não t?m roGas, e os
que estão fora delas na cidade, com
que sustentam seus criados escravos,
e nos engenhos se prov?m delas para
sustentarem a gente... - e os navios,
que vm do Brasil a esses remos, no
t&m outro remédio de matalotagem. . -
senão o da farinha de guerra; e um
alqueire dela - - se dá de regra a
cada homem para um m@s. . é muito
sadia e desenfastiada, e molhada no
caldo de carne ou de peixe fica
branda e tão saborosa como o cuscuz.
Também costumam levar para a
matalotagem beijus grossos e muito
torrados... /20/-'.

No seu infindável elogio à mandioca prossegue Gabriel
Soares:

"Esses bei jus são muito saborosos,
sadios e de boa digestão, que é o
mantimento que se usa entre a gente
de primor, o que foi inventado pelas
mulheres portuguesas, que o gentio
não usava deles/21/--

1201 Idem, Op. cit., p. 302.

1211 Idem, Op. cit., P. 341.

um.
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A citação Justifica sua extensão por. algumas de suas
novidades: em primeiro lugar a apresentação, em um
período recuado da colonização, da generalização do
consumo de farinha de mandioca por colonos europeus,
escravos e para municiar as frotas lusitanas; em segundo
lugar, aparece, Já em 1587, a exist gncia de um mercado de
alimentas, onde comparecem aqueles que "não tem rocas" ou
que "estão na cidade", reafirmando, assim, as hipóteses
dos capítulos 2 e 3, da parte 1, que insistem na
precocidade da formação do mercado interno exatamente a
partir do abastecimento alimentar; em terceiro lugar, por
fim, a mandioca - sob forma de finos beijas - é
apresentada como alimento da "gente de primor" da Cnl8nia
( é, evidentemente, falsa a informação da origem
portuguesa do beiju, ou da tapioca, já que relatos
contemporheos descrevem seu fabrico entre os índios ).
Assim, em um relativamente curto espaço de tempo, a
mandioca evolui de um alimento exclusivamente aborígene
para ser utilizado como um recurso útil pelo branco, para
éntào generalizar-se pelos setores pobres da sociedade e
entre os escravos, principalmente na sua forma de farinha
de guerra e, finalmente, alcança os grupos privilegiados
da Col6nia, sob a forma mais fina da tapioca. 	 -

Já no início do século XV!! Ambrósio Fernandes
Brandão, nos seus Diálogos das Grandezas do Brasil,
afirma que o mantimento comum que sustenta as gentes no
Brasil é a mandioca, alimento comum de "brancos, índios e
escravos da Guiné", e mesmo estando atrás do trigo
estaria à frente de todos os demais mantimentos do
mundo/22J.

Opinião semelhante é expressa, em 1627, por Frei
Vicente do Salvador,em sua História do Brasil, ao afirmar

1221 BRANDÃO, Ambrõsio Fernandes. Diálogos das Grandezas
do Brasil. Salvador, Itatiaia/ED%JSP, 1982, p. 210.
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que o tomum e urdinérjo mantimento do Brasil é a farinha
de pau. Frei Vicente, entretanto, vai mais além ao
insistir que o Brasil é a terra mais abastada que há no
mundo, pela abundncia de seus mantimentos naturais/231.

A adoqao da mandioca como alimento básico não
foi, como poderia se pensar apressadamente, uma
improvisação dos portugueses. Parece-nos que o caráter
exótico do alimento - farinha feita de raiz, de pau (sic)
em vez do tradicional grão de espiga e o veneno que se
torna nutriente benfazejo - causou profunda impressão aos
europeus, e não só aos lusitanos. Isto torna-se evidente
nos depoimentos de Léry e Staden mas, alcançara seu maior
grau no depoimento dos holandeses que ocuparam o Nordeste
do país na primeira metade do século XVII. Assim, Barléus
na sua HISTÓRIA Dos FEITOS nos diz tratar-se de um
alimento "forte" muito querido por índios, negros e pelos
portugueses, dando prova da sua universalização Ao mesmo
tempo, e é este o fato novo, foi rapidamente adotado
Pel as . soldados batavos para 	 seu	 sustento	 diário,substituindo o biscoito de trigo/24/.

É sabido, de longa data, que os holandeses
trouxeram ao Brasil uma brilhante equipe de naturalistas
para a exploração da nova terra, o que fizeram com afinco
e engenho. Assim, a melhor descrição e análise da flora
brasileira é produzida nesse momento. É fantástica,
embora não surpreendente, a diferença de qualidade das
descrições lusas e das descriç5es batavas. Em um
"Relatório" de 1640, Van Der Dussen faz um longo elogio à
mandioca, comparando-a favoravelmente com o trigo:

1231 Do SALVADOR, Frei Vicente.	 História do Brasil1500-1627 ). Belo Horizote, Itati aia/ED(JSp , 1982, p.69.

124/ BARLEUS, Gaspar. História dos feitos recentemente
Praticados durante oito anos no Brasil. Belo Horizonte,
Itatiaia/EDUSP, 1981, p. 137.
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"Assim a mandioca apresenta vantagens
sobj-e os nossos cereais, de vez que
temos que lancar à terra as sementes
para colher sementes; lá se planta o
que, não se aproveita do arbusto, sem
que nada se perca da raiz ou do que
serve de alimento/251".

A análise mais riça e específica foi feita na DE
INDIAE LITRJUSOUE RE NATURALI ET MEDICA, publicada em
1648, por dois naturalistas, Willeri Pies ( ou Piso ) e
Georg Marcgrave. São inúmeras pranchas com desenhos e
croquis mostrando o cultivo e o preparo da farinha, bem
como as características fitológicas da planta. Piso não
tem duvidas ao declarar a farinha o alimento comum "dos
nossos" que imitando os bárbaros a	 utilizam comobisco j tos/261 A mesma opinião é emitida por Johan
Nieuhof, que afirma ter "os brasileiros seu principal
alimento na 'mandiiba' e sua raiz/271.

Os holandeses estavam, de certo, preocupados com
as possibilidades econ3micas da terra e com os recursos
estratégicos para sua conquista e defesa, talvez decorra
- em parte - daí o cuidado e exatidão de seus textos.
Como o abastecimento era uma questão básica para qualquer
exército, ainda mais nos Tempos Modernos, há um cuidado
especial no tratamento da produção de alimentos. Enquanto
os textos portugueses retm f undamentalmente a alteridade
do alimento como símbolo da nova terra, os batavos buscam
no mesmo seu potencial	 de expansão do	 útil,	 do
mercantil, do prático. . Por 	 esta razão seus textos
nos	 fornecem	 informações	 diferenciadas	 daspreocupações lusas.	 Um bom exemplo, é uma "Memória"

125/ VAN DUSSEN, Adriaen. Relatório sobre o Estado das
Capitanias conquistadas no Brasil. Amsterdam, 04.05.1640.
PRO-MEMÓRIA, Fontes para a História do Brasil Holandês.
Recife, 1981, pp. 137-232.

/26/ PISO (PIES), Wiliem. De Indiae utriusque re naturali
et medica. Luqdun Batavorum, 1648, 2 v. ( História
Natural e Médica da India Ocidental, INL, 1957, p. 261 ).

/271 ldem, Op. cit., p. 266.



escrita em 1630, por Adriaen Verclonctc, sobre as condiq5es
de vida no Brasil holànds. Após uma descrição do que é
útil, comercializável para a Companhia das Índias,
Verdonck nos diz como era a circulação dos alimentas, em
particular da mandioca: 	 -

"Os	 moradores	 plantam	 ali	 E
refergncia a Alagoas 3 grande
quantidade de mandioca e a maior
parte da farinha que vem para
Pernambuco é dessa procedência; além
desses víveres produz a terra muitos
outros gen€ros alimentícios, sem os
quais dificilmente poderiam manter-se
os seus habitantes, tanto os	 da
cidade como os de fora... tudo que é
trazido	 aqui	 é	 prontamente
vendido/28/".

Sobre outra localidade, no caso Porto Calvo, afirma C3

cronista batavo:

"_fazem  bastante farinha e pescam
muitos peixes, na maior parte
tainhas, que trazidas para Pernambuco
são logo vendidas... /29/"

/28/ VEROOCK, Adriaen. Memória oferecida ao senhor
Presidente e mais Senhores do Conselho desta cidade de
Pernambuco, em 20.03.1630. In: PRa-MEMÓRIA, Op. cit., pp.
35-72.

/29/ Idem, Op. cit. p. 38.



Tais afirmações repetem-se regularmente sobre os feijões,
farinha e peixes dó Una, "aqui vendidos', enquanto na
região do Cabo de Santo Agostinho os habitantes preferem
não plantar mandiocas, "dedicando-se principalmente à
cultura da cana", o que faz com que alguns moradores
tratem sozihos da "planta da mandioca que fazem farinha
para vende-Ia na mesma região aos moradores/30111.

Vemos, assim, um desenvolvido sistema de
comercialização da farinha de mandioca, bem como do
feijão, milho, peixe seco e a carne, estendendo por
distancias bastante consideráveis uma rede de
fornecimento de produtos pesados e de baixo custo
unitário, além de um tempo de vida curto ou condicionado
às características climáticas e de transporte. Tais
condições reafirmam as proposições avançadas no capitulo
2, parte 1, sobre a existência de um amplo mercado
interno e, consequentemente, de uma produção
especificamente diferenciada em relação ao grande
comércio atlantico. O texto de Verdonck ainda nos permite
perceber dois outros pontos de fundamental importanciá:
de um lado, a especialização da produção de alguns
moradores em torno da mandioca vendida para o
abastecimento das cidades e, de outro lado, a
especialização de . outros na produção de cana-de-açúcar,
com a consequente compra ( note bene: compra e, não
produção ) de farinha para seu abastecimento! Assim,
estamos, já no início do século XVII absolutamente longe
da chamada "regra" do auto-abastecimento, tão cara dos
historiadores que, crítica ou acriticamente, acabam por
enredar-se na questão da economia natural. Não só vemos a
organização, em termos de um circulo conc?ntrico de um
mercado de alimentos centrado na cidade,	 e portanto de,

/301 Idem, Op. Cit., p 54.
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tuiiliu retjlui g a! , cumu VeMUB ol..da um cotnèrtlu - e nAu
troca - em nível local-local, no qual um vizinho
especializado em mandioca abastece outro 'especializado em
canas.

Tal fato Já é recoheciclo e tratado largamente no
Setecentos, quando autores, como Rocha Pita, mostram o
caráter claramente mercantil da cultura da mandioca:

"Há lavradores tão poderosos, que dos
sírios E 86.12 1 3 fazem cada ano
dois mil e quinhentos, e da que se
vende solta E farinha 1 mais de três
Mil alqueires/31/".

Assim, de planta pobre e das camadas miseráveis, a
mandioca evolui para a situação de g?nero capaz de fazer
a fortuna de alguns, a ponto de seus lavradores serem
consi derados "poderosos". Algumas vilas ao sul do
RecEncavo da Bahia, como Cayrú, Boipeba, Jaquaripe e
Camamú, bem como Iguassu, Magé e Merety no Rio de
Janeiro, especializar-se-ão na produção da farinha.:

Este "em torno agrícola", mais do que os
engenhos, constituirão o cerne da relação, complementar e
conflituosa, campo-cidade no período colonial.

131/ ROCHA PITA, S. História da América Portuguesa. Belo
Horizonte, Itatiaia/EDIJSP, 1976, p 25.
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b) Farinha e vianda, milho e feijão: a
mesa colonial.

A mandioca não surgiu, desde a primeira hora da
colonização, como uma opção inequívoca da colonização
portuguesa no Brasil. Mesmo, estabelecendo sua dominSncia
e seu carátér de cultura comercial, como procuramos
estabelecer acima, sabemos claramente que não só havia
resistncia ao seu uso, como tentou-se, inúmeras vezes,
sua substituição enquanto cultivo principal, ao lado da
cana-de-açúcar.. No primeiro século da colonização, como
nos narra Gabriél - Soares de Souza, deram-se várias
tentativas de estabelecer plantaçfles de trigo no
Brasil/32/, inicialmente na própria Bahia.

Se, os trigais baianos falharam o mesmo não pode
ser dito dás trigais de São Paulo, tão bem analisados por
Sérgio BUARQUE DE HOLANDA, que nos comprova seu caráter
limitado e incapaz de substituir, mesmo em São Paulo, a
farinha de "beira mar", ou seja, de mandioca/33/.

Já Frei Vicente do Salvador, em 1627, afirma a
excel gncia dos trigais paulistas, mesmo que reduzidos, e
explica que o clima e os solos não aceitam bem o cereal,
principalmente os últimos, por serem muito fortes e "o
viço lhe faz mal"1341. Para evitar que a planta logo
florescesse e as espigas tornassem-se muito grandes e com
sementes pequena recomenda cansar um pouco a terra com
outra cultura.

Hoje, alguns agr8nomos comprovaram que alguns
vegetais das	 zonas temperadas, quando submetidos a

/321 SOARES DE SOUZA, S. Op. cit. p. 235.

/331 BIJARQLJE DE HOLLANDA, Sérgio. Caminhos e Fronteiras.
Rio de Janeiro, José Olympio, 1975, pp. 205 e ss.

1341 Do SALVADOR, Frei Vicente. Op. cit. p. 71.



vdrdcj', flntonil temi, neM:e . prih:u1nr, como referencial
a capitania das • Minas Gerais nos primeiros anos da
descoberta do ouro, onde um sistema de exploração
aurífera recém-montado ainda apresentava sinais evidentes
de fragilidade, com a ocorrgncia de grandes fomes.
Entretanto, tais fomes, particularmente entre 1695 e
1705, são decorr?ncias da insuficincia da ocupação e da
inexistência de linhas de abastecimeto, nada similar com
as grandes fomes de Salvador ou Rio de Janeiro - essas,
sim, graves crises de funcionamento do sistema produtivo.

Resta, entretanto, explicar a presença do milho
de forma to exuberante em Minas Gerais e São Paulo. Para
isto, devemos nos reportar aos padrões de agricultura
encontrados aqui quando da chegada dos portugueses. Os
produtos básicos da agricultura indígena - mandioca,
milho, feijão, abóbora, etc... - não se constituiam em
alternativas uniformente presentes em todas as populações
indígenas. Em verdade, cada um deles compunha um complexo
cultural e tecnológico com traços de dispersão claramente
definidos. Assim, os portugueses adotaram, tal como os
holandeses, o complexo agrícola que primeiro contactaram
e que já funcionava plenamente: a mandioca. Só com o
progresso da ocupação, e a penetração nos Sertões de
Minas e Goiás,	 tornou-se comum o contato com povos
cultivadores do milho.

Tal	 processo de dispersão baseia-se	 na
jtrjbuiqâo das áreas culturais indígenas, como nos

explica Eduardo GALVÃO:

as fontes indicam três plantas
como básicas na subsistflcia de
grupos indígenas brasileiros, a
mandioca, o milho e a batata-doce.
Estas duas últimas aparecem
geralmente associadas a outras, sobre
tudo o amendoim, o cará, o feijão e a
banana/39/".

139/ GALVXO, Eduardo. "Elementos básicos da horticultura
de subsist@flcia indígena' In: Encontros de Sociedades,
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979, p. 279.
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Ainda conforme Eduardo Galvão, poderíamos dividir o país
em trs grandés pai'sagens agrícolas, em decorrncja do
cultivo preferencial adotado pelos indígenas, a saber:
- a área da mandioca: grande dispersão pela bacia
amaz&nica, e se expandindo para o sul em busca do
litoral e para o norte, ocupando as Guianas e dai, pelas
ilhas do Caribe, até a Flórida. Parece ter tido sua
origem, enquanto planta cultivada, em algum ponto entre
os rios Tapajós e Madeira, podendo ainda ter se originado
na bacia do Orenoco, antes do ano IØØ@ a.C. Seu cultivo,
e complexo cultural, está profundamente associado aos
tupis;
- a área do milho: corresponderia as áreas em contato com
as vertentes pré-andinas, dos rios Guaporé até o Paraná-
Paraguai, pentrando em cunha até a Serra do Mar;
- a área da batata-doce: seu grande núcleo de dispersão
teria sido o Brasil-central, alcançando,	 então,	 o
litoral.

Sérgio BLJAROUE DE HOLANDA procura nos explicar a
existøncia de uma fronteira cultural separando o milho da
mandioca a partir da linha "de cuesta" da Serra do Mar,
daí a tradiâo dos primeiros paulistas de nomearem a
farinha de mandioca de "farinhas de beira mar". Tal
fronteira	 cultural	 estaria	 expressa,	 ainda,	 na
identificação, pelas populações do Planalto de
Piratininga, da mandioca como aliúiento vil. Também GALVZO
corrobora esta hipótese ao incluir o Planalto Paulista,
grande parte de Minas Gerais até a Bacia do Paraná na
área de cultivo preferencial do milho. Assim, as regiões
tratadas por Antonil, no tocante às culturas de
subsistência, estariam inteiramete incluídas na área do
milho.



14 a mandioca a a batata-doca tarjam sido
domesticadas- num ponto a sudoeste da Amaz8nia, conforme
Karl VON DEN STEIN, ou no Orenoco, conforme Paul RIVET. A
sua expansão pelas Antilhas teria sido obra dos -Arawak,
tese também esposada por LATI-IROP e NORDENSICJUELD, e os
tupis, saídos da Amaz&nia pela mesma época, teriam, sido
responsáveis, na sua longa marcha para o Paraguai e daí
para o litoral da Nordeste, por volta do século XI d.C.,
pela disseminação do complexo da mandioca/40/. JA o
milho, teria penetrado através da vertente andina,
ocupando as áreas mais centrais do Brasil, tendo em São
Paulo um sub-centro difusor. Ao contrário do que se
poderia imaginar, o núcleo originariamente amaz8nico,.
cultivador da mandioca, teria características mais
complexas e avançadas do que seus cnnq6neres ligados ao
milha, que sé expande através de um complexo técnico mais
Simples:

"É interessante notar que a sua
difusão [ do milho ) alcançou grupos
de nível técnológico bastante
simples.. O número e variedades entre
os Nambikwara e Kaingang, são
sintomáticos de longa habituação ao
cultivo. Por outro lado, a técnica do
seu processamento para alimento exige
um instrumental muito mais simples do
que para a mandioca/41/".

140/ MELLATI, Júlio Cézar. Índios do Brasil. São Paulo,
HUCITEc, 1989, p. 47 e ss. e MEBGER$, Bety. Ainazania; a
ilusão de um paraíso. Belo Horizonte, Itatiaia/EDtsSP,
1987.

/411 GALVAO, E. Op. cit. p. 281.
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O mesmo autor, GALVÃO, prossegue na diferenciação entre o
milho e a mandioca

"A transformação de uma planta de
conteúdo venenoso, e a sua dodiinncia
como elemento básico de sustento,
representa, mais que a domesticação,
uma invenção das mais originais/42/11,

Entretanto, é necessário destacar que, malgrado a
domin2ncia da mandioca, outros vegetais, principalmente o
milho, desempenharam um papel chave no processo de
colonização. Em especial, nas áreas do planalto, como em
São Paulo e Minas Gerais, boa parte da alimentação esteve
a cargo das roças de milho. Coube, ainda uma vez, a
Sérgio BUARQUE DE HOLANDA a descrição minuciosa e erudita
do que chamou "uma civilização do milho",, cujos traços
culturais mais importantes estavam representados pelo
monjolo e pelos paióis de armazenagem de g'rãos/441. Deve—
se, também, notar o fato de ter existido uma maior
empatia cultural entre o europeu e o milho, do 4üe em
relação com a mandioca. O milho era, apesar de novo, um
cereal para ser moído e apto para a panificação,
aceitando desde o início o importe tecnológico europeu. O
monjolo é adotado, trazido de uma longa tradição européia
de pilar grãos, bem como um vasto receituário culinário,
com forte aporte mourisco. Ao contrário, a mandioca
representava a adoção, na integra, de um padrão técnico
aborígene, que a excetuarmos os materias de 	 confecção

/42/ Idem, Op. cit., p. 281.
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1 rnmtaj øm voz di, oo ou madeira ) podo . wor visto ainda
hoje nos arredores dos grandes centros urbaÁos do Brasil
e do Haiti. Assim, a alteridade expressa na mandioca era
suavizada, mesclada, e, então, mais facilmente adotada
Pela europeu. Entretanto, cabia a mandioca o patamar maiselevado da especializaflo e da multiplicidade de' traçosculturais.

Já Gabriel Soares de Souza nos dá noticia do
milho como elemento de sustentaqão de várias tribos, em
1587, mas, particularmente para o interior, "oitenta
milhas do litoral, junto das gentes tapujasi, em oposicão
aos tupis do litoral, mais dedicados a farinha. Já no
século xvix, com a fixação definitiva dos milharais em
São Paulo, este tornara-se um centro de difusão
importante. lis exploradores, monconeiros e bandeirantes,plantam milho pelos caminhos para garantir seu
abastecimento,, conforme inúmeras narrativas da época.
Afonso TAUNAY nos fala de uma ração básica dos
exploradores composta de milho, feij&o e toicint-io/43/Tal ração corresponderia quase Integralmente ao sistema
agrário dos Caiu&-Guaranj e' lCaiapó, onde o milho é
consorciado ao feijão - que se utiliza da sua haste como
suporte - e com a abóbora, que fornece proteqo ao solo,
e ocuparam toda a região planaltina. O aporte europeu
ficaria por conta da criação de porcos e suas conservas,
em larga escala tributária do restolho do milho e do
feijão. Assim, a área do milho estender-se-ia ainda mais,
chegando ao tempo das viagens de Saint-Hijaj,-e ( 1818 ) a
atingir ( da vertente andina, onde penetrou no país )
todo o Sertão de Golas e o Mato Grosso até Minas Gerais
dirigindo-se para o norte em direção à Paracatu e
descendo o vale do rio' São Francisco através do Sertão e,

/43/ TAIJNAV, Affonsc. "Relatos Monconei ros •',separata dosAnais do Museu paulista , São Paulo, 1954, p. 185.
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ao sul, ocupando São Paulo até Sorocaba, que vem a
tornar-se um novo centro irradiador. O litoral paulista,
dividido pela linha de "cuesta" da Serra do Mar dá
pre-fer&icia à lavoura caiqara da mandioca, enquanto o Rio
de Janeiro, em parte tributário de Minas Gerais, é uma
área mista.

O rendimento do milho é, historicamente, elevado
com uma relação em torno de 1:200 ( duzentas sementes por
cada uma plantada ), no final do século XVIII mas,
podendo atingir até 1:400 em terras novas. Na capoeira
tradicional o rendimento não alcançava mais do que
1:50144/. Entretanto, oferecia um ciclo mais curto, de 4-
6 meses, tolerando altitudes e umidade insuportáveis
para a mandioca ( como em alguns pontos da serra paulista
ou mineira ). Na área da Baixada Fluminense e no Sertão
Cariocao rendimento não ultrapassava a relação 1:40 ou
1:50, conforme Aires de Casal, em 1617/451.

O feijão, embora inicialmente associado ao milho,
logo torna-se em um cultivo -independente, espraiando-se
por todo o litoral, em particular na Bahia e no Rio de
Janeiro. Já as famosas cartas de Anchieta nos falam da
excel?ncia das "ervilhas, +eii5es e outros legumes", dos
quais "os nossos fazem muitas roças " na Bahia. Dá mesma
forma, todas as narrativas são unanimes em sua aceitação
e amplo consumo. Na "Relação de mantimentos e mais coisas
que vão embarcar na galera Santo Ant8nio das Almas", em
1737, no Rio de Janeiro, para o abastecimento do
Santíssimo Sacramento consta o seguinte de municiamento
de boca:

/441 SAINT-HILAIRE, A. Segunda Viagem ao Interior do
Brasil. São Paulo, Cia Editora Nacional, 1936, p. 54.

/45/ AIRES DE CASAL. 	 Corografia Brasílica.	 BELO
Horizonte, Itatiaia/EDUSP, 1976, p. 223.
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1.111 alqueires de farinha de guerra comprada nesta
cidade

1.467 alqueires de farinha de Pernambuco
148 alqueires de feijão comprados nesta cidade
133 alqueires de fei j ão de Pernambuco
287 arrobas ( @ ) de arroz do Rio de Janeiro
20 arrobas de arroz de Pernambuco

950 arroas de carne de Pernambuco
398 arrobas de peixe de várias origens

Mais dois documentos similares e de igual procedência
citam volumes bastante próximos, com um leve aumento do
volume do •arroz fluminense. Ainda, - em 1735, as
autoridades do Rio de Janeiro insistem na necessidade de
fornecimento de feijão:

"Por serem necessários treze ou
quatorze moios de feijão [ 1 moio =
60 alqueires ] para fornecimento das
naus do comboyo da frota que
brevemente suspira e para a grande
falta que há dele nesta capitania.
Logo que Vossa Merce receber esta
fará dilig?ncia para ajuntar os ditos
moios de fei j ão com alguns mestres
de seus corpos - . . . pelo melhor preço
que puder, advertindo que há de ser-
novo e bom... /46/".

/46/ Carta do Governador do Rio de Janeiro ao Capitão-Mor
de Macacu sobre a farinha para o comboyo. Rio de Janeiro,
4.03.1735, A.N., Cod. 87, v. 11.
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lém, da frota, o. abastecimeto dos quartéis era de
special importnci'a para as autoridades coloniais, não
á preocupadas com a ivanuitenqo de homens aptos para
nfrentar os riscos de invasão mas, e claramente,
reocupados com a murmurarão e ameaças de sublevaqão da
rapa face ao desaparecimento dos viveres. Assim,
números róis de compras nos dão uma visão do padrão
ilimentar básico vigente: em 1709, o pagamento da tropa é
eito em dinheiro, milho, farinha de mandioca, capim,
izeite; as despesas dos regimentos do reino, em 1790,
Listam farinha de mandioca, azeite de peixe, lenha e
Forragens; já o Hospital Militar, onde estavam presos, em
1777, oficiais espanhóis, não compra nem farinha nem
nilho, fornecendo apenas carne de vaca, arroz e peixe
lito "espanhol". Eloquentemente os gastos com os
sentenciados da cadeia pública, em 1789, é composto de O
alqueires de farinha, 3 alqueires de feijão, 3 pratos de
sal e algum toucinho, além de 5 cavalos de lenha- Também
as insistentes exig?ncias de Dom Rodrigo da Costa, no
inicio do século XVIII, nos dão conta do amplo consumo
popular do feijão e da farinha:

"Faca logo tudo para remeter toda a
farinha que for possível para o
sustento do dito povo"/47!.

/471 Fazenda Real, folhas diversas, 1789, B.N., Mss. 1-
33,11. Ver ainda: Despesas com os Regimentos do Reino...
1790', A.N., Cx. 486, Pac. 2.
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Ou ainda do-mesmo Dom Rodrigo, em 1704:'

"Envie a farinha e o fSiio para que
os soldados no experimentem a
falta"/481.

Em 1721, o governador da Bahia escrevia aos
oficiais da Camarade Jaguaripe pedindo um maior esforço
na cultura da . mandioca, oferecendo preços estáveis e
prPmios	 E

"...pois sendo-me manifesta a grande
necessidade que havia nesse Brasil
das ditas mandiocas por nelas
consistir unicamente o comum e
ordinário alimento de seus
habitantes... /49/".

Já em 1775, outro governador, em oficio à mesma vila
mostra-se quase idêntico:

.-a mandioca é necessária, como
indispensável não só a estes povos e
aos dessa cidade do Salvador mas
também, para a devida subsistVncia do
exército portugus1501".

1401 Ofício de Dom Rodrigo da Costa aos oficiais das
C2maras de baixo- Salvador, 2.02.1704, DI-IBN, v. 25,

/491 Oficio do Governador da Bahia sobre o abastecimento
da cidade de Salvador. Salvador, 15.11.1721. DHB, v. 31.

/501 Oficio do Governador da Bahiaexigindo o cumprimeto
do Bando sobre as farinhas. Salvador, 12.08.1775, DHBN,
v. 34.
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Um o+lcio do Conde de Rezende, no Ria de Janeiro, em
1793, mostra como d mandioca era de universal aceitaqão,
ao declará-la tomo a primeira necessidade da América
Portuguesa e insuperável para a ntalotagem das naus
lusitanas.

Podemos ver, assim, uma rápida e geral utilização
da farinha de mandioca, ao lado do feijão e do milho,
como alimento básico e, por fim, com uma presença
crescente, o arroz, particularmente no Rio de Janeiro e,
em menor grau em Salvador ( fora de nossa área de estudo
terá grande desenvolvimento no Grão Pará e Maranhão ).
Podemos ver, ainda, uma certa resist gncia das camadas
superiores da população, ou por parte dos recém-chegados
como os oficiais espanhóis de 1777 ) em consumir o pão

da terra e seus alimentos consorciados. O próprio
Anchieta, em 1585, nos dá notícia desta resistência:

"Alguns ricos comem pão de farinha de
trigo de Portugal, máxime em
Pernambuco e Bahia, e de Portugal
também lhes vem vinho, azeite,
vinagre, azeitona, queijo, conservas
e outras cousas de comer/Si!".

Na documentação originada no Celeiro Público da Bahia
os quatro gêneros - farinha, milho, arroz e feijão -
aparecem como a produção fundamental e, ao mesmo tempo,
aquela mais procurada. Em uma petição do tesoureiro
geral, em 1785, fala-se na cobrança dos impostos sobre os
quatro gneros,"os principais para a manutenção do povo",

1511 ANCHIETA, J. Op. cit. p. 231.
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o que é reafirmado por outro documento. de 1 1W. Por tias,
a domin3ncja dos qóatro qPneros na alimentação baiana é
reafirmada no "Rol de Entradas no Celeiro Público:"

GÊNEROS QUE DERAM ENTRADA NO CELEIRO PÚBLICO: 1785-1901

ANO FARINHA ARROZ	 MILHO	 FEIIJAO	 REDIMENTO
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801

83.949
221.078
230.060
289.809
269.992
274.636
289.648
365.378
257.502
237.140
282.244
300.292
289.087
278.949
288.611
281.155
270.908

6.003
13.056
is. 169
10.520
7.247
7.645

11.157
9.538

10.049
7.077
6.263
10.248
7.574
5.610
6.186
9.641
6.254

8.522
26.199
24.539
23.020
29.840
20.288
10.581
11.819
12.621
14.397
21.-418
19.376
18.497
25.716
24.006
21.806
23.091

1.973
7.449
7.575
7.774
5.856
11.629
6.745
3.505
5.513
6.474
5.967
4.285
7.954
11.772
6.375
8.135
5.299

2.008*990
5.355*675
5.606*885
6.622*505
6.232*735
6.362*675
7.804*835
5.714$480
5.305*165
6.340*925
6.452*300
6.454*000
6.584*800
6.373*400
6.270$160
7.864*920
6.878*825

FONTE:Ro1 de flneros entrados no Celeiro Público da
Bahia,1803;flj-qujvo Histórico Ultramarino, Caixa 11.905 e
11.224. Quantidades em alqueires e rendimentos em mil-
réis ).
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O quadro acima nos permite de imediato chegar a
algumas conclusões.' Em primeiro lugar, devemos destacar o
fato de que os volumes aqui representados não são os
volumes de produção e, nem mesmo, a metade desta.
Acontecé que, a população baiana, a esta época,
encontrava-se mais fortemente nas vilas do Rec8ncavo do
que na própria cidade do Salvador, fazendo com que o
comércio Rec8ncavo>Rec8ncovo fosse extremamente volumoso
e que só uma parcéla da produção chegasse efetivamente à
Cidade. Isto esclarecido, é importante notar, em segundo
lugar, o volume constante da produção de farinha ( que,
em verdade, descreve uma curva ) e do milho, segundo
gQnero em importncia, bem como a variação quase anua] do
volume do fei jão. Este, ao lado do arroz, mostra um
perfil incerto e passível de oscilações bastante bruscas,
particularmente face à const2ncia da mandioca. Mais à
frente, procuraremos relacionar tais flutuações e as
fomes periódicas na Bahia.

Infelizmente, não possuímos para o Rio de Janeiro
uma série, mesmo curta, da produção no mesmo período.
Entretanto, possuímos um detalhado relatório econ8mico da
capitania, feito por determinação do incansável MarquUs
do Lavradio, em 1778, e que nos dá, não uma série, mas um
retrato da produção:

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DO RIO DE JANEIRO, 1778

GÉNEROS	 FARINHA	 MILHO	 ARROZ	 FEIJÃO
(ALQUEIRES) 214.859	 62.448	 52.749	 44.762

FONTE: Rellaçâo.. .das freguezias do Rio de Janeiro; B.N.
Mss. 11-34,24,12.
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A comparaCO dos percentuais dos diversos gUneros da
Bahia com o Rio de Janeiro nos dá um resultado bastante
interessante e que reafirma o que temos até agora
apresentado sobre o peso da farinha no padrão alimentar
então vigente:

PARTICIPAÇÃO DOS QUATRO GÉNEROS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

GÉNERO

Farinha
Milho
Arroz
Fel io

RIO DE JANEIRO, 1778

57.,.
177.
147.
12%

BAHIA, 1796

89.0•!.
5.87.

1.37.

FONTE:ReSUmO dos quadros anteriores ( 1796 é o melhor
ano da produco baiana

Fica patente, através do quadro acima, o quanto a Bahia
era tributária da produçã o de mandioca, uma domin2ncia
avassaladora ( para utilizarmos uma linguagem
braudeliana ), que e::plica, em parte, a profundidade das
crises de fome locais quando se perdia, por qualquer
motivo, os campos de mandioca. Ao mesmo tempo, o Rio de
Janeiro aparece com uma diversidade maior de alimentos e,
um equilíbrio mais perfeito entre a produção de farinha,
57% do total da produção, e os demais g?neros, que
somados alcançam 43% da produção. Enquanto isso, a Bahia



E.104.1

com seus quase 90% de produq&o para o mercado interno
assentado em um só gnero mostrava-se, de saída, bem mais
vulnerável do que o Rio de Janeiro.

Tal vulnerabilidade torna-se, ainda, mais patente
se abandonarmos a cidade do Salvador com sua kelativa
abund3ncia e variedade; O agreste e, bem mais o Sertão,
apresenta uma incrível pobreza do comer, tanto para
livres, ricos e pobres, quanto para escravos. Assim, o
"Livro de Razão" da Fazenda do. Brejo do —Campo Seco,
registra os seguintes gastos com a condução de uma
boiada, em 1795:

"P. 4 pessoas q' pr. ajuntaram em seus cavos, a pataca
por dia	 .......................................10*240
P. 3 alqueires de farinha a 1200 ....... . ........ 3*840
P. 4 alqueires mo. (milho] a 960 ............. ..3*840
P. 2 alqueires de fara. mais a 1280 ...........2*560
P. mais um alqueire de fara .....................1$280
P. 2 alqueires de milho a 960.. ................. 1*q20
P. 1 alqueire de 4 ara..........................1*280°

FONTE: SANTOS FILHO, Lycurgo. Uma comunidade rural do
Brasil antigo. Sâo Paulo, Companhia Editora Nacional,
1956, p. 316.

O milho citado no rol de despesas era essencialmete
utilizado para a alimentaq&o de animais, no caso os
cavalos e mulas de carga, durante a travessia do Sertão.
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II mr.r is; mui Iii 1 11 tiiiIiiiwutIø nr a iil iii 741I43 9 ineemo na
mesa dos serihores'e o + lei J ão era gPnern de luxo. Nó Campo
S?co servia-se um, prato de feijão para os escravos nos
domingos.e dias-de festas, no mais com um pedaço de
toucinho. A comida de todo o dia era a farinha pilada com
rarsw r , quando n ffi cai pioravam. mm a anca ou
perda de bois, a rapadura, também pilada, substituía a
carne.	 -

A alimentação colonial não	 ficava,	 porém,
exclusivamente centrada nos quatro g?neros acima
tratados. A farinha, de mandioca ou de milho, fazia-se
acompanhar sempre que possível por uma fonte de proteína
animal. Assim, já em 1565, Anchieta nos informa:

".. .e deu-nos um bom prato de farinha
e uns pedaços daquela carne; sabia
Deus que havia muitos dias que não
tínhamos o que comer"/52/.

Em outra passagem o mesmo Anchieta descreve a excelência
dos pescados brasileiros:

Qs peixes são mui saudáveis nesta
terra e pode-se comer todo ano sem
prejudicar à saúde, até na doença,
sem receio da sarna (sic) , que aqui
não existe em parte alguma/53/".

/52/ ANCHIETA, José. Op. cit. p. 237.

1531 Idem, Op. cit., P . 121.
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Johan Nieuhof, o cronista do Brasil holandgs, faz o
mesmo elogio aos pescados, em particular servidos com
farinha sob a forma de pirâo; enquanto isso, o Padre
Vieira afirmava que "um punhado de farinha e um
caranguejo nunca nos pode faltar no Brasil". Já Frei
Vicente recomenda a farinha misturada com caldo de carne,
ou pilada com a mesma, como a "melhôr- triaga que há.
Rocha Pita, por seu turno sempre didático, nos oferece um
verdadeiro catálogo de alimentos muito consumidos na
Bahia: o arroz, guisado com viandas; batatas, inhames,
carás e jerimuns guisados, também, com viandas; as
bananas que "na falta de mantimento são assadas,"
principalmente a de São Tomé; grande número de peixes, em
Particular o xaréu, Caranx Hippos L. , "que merece
especial noticia pela grandeza de sua pescaria, e por ser
sustento dos escravos e do povo miúdo da Bahia", o que
faz o autor prosseguir com entusiasmo:

"Há para as suas pescarias muitas
armações desde a enseada da cidade
até a Itapuâ, quatro léguas por costa
além da barra, e se fazem
consideráveis despesas em fábricas de
casas, escravos e redes, tão grandes
algumas, que carecem de cinquenta e
sessenta pessoas para as recolher,
contado-se em alguns dos lanços mil e
quinhentos e dois mil xaréus, e em
outros com pouca diferença, deixando
aos seus armadores	 importantes
lucros/541",

/54/ ROCHA PITA, S. Op. cit., P. 34.
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O mesmo autor prossegue-enumerando as variedades de
caranguejos e camarbes, "dos quais se fazem admiráveis e
mimosos guisados", como os mariscos dos mangues e as
baleias, carne de pobre, perfeito par com a farinha:

"o consumo que este g&nero tem, de
que resulta a ganncia que dá, é
porque da baleia se fazem carnes, de
que os escravos se sustentam; os
moradores que possuem muitos, assim
nas casas como nas lavouras, as
mandam beneficiar em pipas e barris,
que lhes durãm de uma a outra safra,
e delas consta a matalotagem da gente
marítima que serve nas embarcaç6es
que vão para a costa da África e para
outros portos/55/".

Já Aires de Casal, ao tratar do Rio de Janeiro, faz
menção à riqueza dos seus mangues e a abtindancia da
garoupa, Epinephulus gigas Brunn, considerada saborosa e
sadia. Porém, logo cedo, tanto no Rio de Janeiro quanto
na Bahia, a abundãncia do pescado e, pricipalmente dos
mariscos, foi seriamente prejudicada pela ação do homem,
ao destruir o meio-ambiente. Assim, em 1715, a populaqão
de várias vilas do sul do Rec3ncavo da Bahia acusavam a
rarefação dos viveres dos mangues, conforme nos informa o
Marques de Angeja:

/55/ Idem, Op. cii. p. 35.
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"...0 manifesto e irreparável
prejtiizo que seguia ao Povo das
mesmas vilas e moradores de todo
districto, de se cortarem os manques
dos rios que nele há, para lenhas dos
fornos das olarias, e outros
ministérios de que tem resultado
acharem-se hoje os ditos •rios quase
exaustos da grande abund2ncia que
neles havia de mariscos, e pescádos,
sendo o comum sustento do dito povo,
e moradores/56/".

Vemos, desta forma, um padrão alimentar herdado
pelos europeus aos índios, largamente baseado na farinha
de mandioca, combinada com peixes, carnes e mariscos e
complementada com o arroz, a feijão e o milho. Uma gama
variadissima de frutas, legumes e verduras frequentavam,
ainda, a mesa colonial. Entretanto, face ao seu próprio
caráter abundante e perecível, pouco registro nos deixou.
Bem ao contrário, a mandioca, objeto de um volumoso e
intenso comércio local, regional e, ( coma diríamos?
Nacional ? Internacional? ) de longa percurso entre a
Bahia e o Rio de Janeiro, entre ambos e a África e o Rio
da Prata ( o Santíssimo Sacramento ), nos deixou registro
fragmentário mas, abundante. Sua dominância, enquanto
alimento, foi notória por quase todo o litoral, em
particular na Bahia e no Rio de Janeiro ( mas, também, no
Grão Pará e no Pernambuco ) , enquanto o milho dominava o
interior, os sertões do , 'hinterland paulista e mineiro.

156/ Ofício do Marques de Ange .ia sobre o comércio da
farinha. Salvador, 1715, B.N., Mss. 11-23, 14, 11.
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tal padrão não teve uma aceitação pacífica, tenda
sido notáveis os esforços pela adoção do trigo, em São
Paulo e na Bahia, inicialmente. O apego à alimentação
européia serviu, muitas vezes, como símbolo da
siteridade, da não aceitação do novo e dos seus sabores
exóticos e, quando este padrão se generalizou, serviu
para distinguir o notável do vulgo, aquele que comia
farinha de pau e aquele que comia trigo do reino,
traçando à mesa as fronteiras de classe da sociedade
colonial. Na inversão colonial, porém, em pouco tempo, o
trigo tornou-se exotismo, e a farinha de pau, com muito
leite, ovos e açucar - sinais da abundncia - invadiu a
mesa da "gente de primor", deixando para os pobres, a
gente miúda e a escravaria, a farinha dura, "de guerra",
o beiju -seco, para ser comido com carne de baleia
salgada, xaréu seco e pilado, carne seca, ou de sol,
pilada ou caranguejo. Quando a fome apertava, ou a
necessidade impunha, pilava-se a farinha com rapadura,
gêneros que duravam, atravessando sem se corromper
períodos de fome,- ou longas travessias, seja do
Atlântico, seja do "sahel" brasileiro do Piauí á Bahia.
Assim, fome mesmo, desespero e revolta, era quando
faltava farinha e até a rapadura.

A tropa, a marinhagem, prisões e hospitais
adotaram desde logo o biscoito seco do bei j u, a farinha
solta, e aplicou-se a salga européia às carnes e peixes
da terra. Nas naus lusas, e holandesas, a mandioca
atravessou o Atlântico e povou a costa d'África, atingiu
Madagáscar e as ilhas do oceano Índico. Com  os holandeses
ocupou a Indonésia e adquiriu foros de cereal útil no
Caribe, assumindo, assim, de vez o caráter de planta
dominante em países pobres.
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o) Os homens: o peso dos números

Tratar da demografia do Brasil colonial é um dos
maiores desafios ao historiador, face à ausência efragmentos dos dados estatísticos d isponíveis Cabe,portanto, esclarecer desde logo, o objetivo da nossa
incursão em iam território to difícil - Em priméiro lugar,
não caberia aqui uma tentativa de reconstrução de séries
a partir dos livros de catolicidade, fontes Clássicas da
demografia histórica. Este esforço representaria, por si
só, um outro estudo, longo e penoso. O nosso objetivo é
reconstituir, através dos mapas, quadros e censosantigos, os patamares básicos da população brasileira,especialmente a baiana e fluminense - cidade e província,no caso a capitania - tendo por finalidade a avaliação
das grandezas demográficas que deveriam ser atendidas no
mercado interno colonIal. Trata-se é sabido, de um
período plenamente pré-estatístico, quando os dadosdemográfjo5, e também os referentes à produção e ao
consumo, são absolutamente incertos/57/ No era apenas o
peso das distâncias, as dificuldades técnicas ou o baixo
nível cultural os óbices únicos à

 Produção de umademografia ao menos, 'aproximativa Havia, e com grande
Peso , urna mentalidade discursiva, 1090maníaca. onde osadjetivos eram mais importantes do que as cifras Assim,
vemos nas divérsas "Informações" de Anchieta a referênciaa "unia bom número de catecúmenos", ou a "uma vila
Populosa ", ou ainda, "uma vila diminuída de gentes".
Rocha Pita, sempre bem informado e cuidadoso, ao tratar
da capitania da Bahia, em 1724, nos diz:

/57/ MARCILIO, Maria Luíza. "População, sociedade e
economia de uma comunidade pré-malthusiana brasileira".Marília, Departamento de Educação, FFCL, 1974, p 13.
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"O seu recôncavo é to culto e
povoado, que se lhe descravéramos as
ft4hrion a hn numoráramor os
vizinhos, gastaríamos muitas páginas
e não poucos algarismos-.-/58/".

Assim, facilmente o cronista baiano opta por alguns
adjetivos e omite mesmo avaliações que, hoje, nos seriam
de grande serventia. Paciência 5 Entretanto, no devemos
deixar que tais lacunas nos impeçam de uma avaliaço, que
mesma impreciosa, servirá aos nossos objetivos Temos que
avaliar, estabelecido o padrão alimentar da época, com
suas variações regionais, culturais e de classe, quantos
homens efetivamente deviam ser ai 1 menl;ados por esta
produção. Um pouco mais, se possível quantos homens
viviam nas cidades,: quantos havia no campo e destes
todos, quais os escravos e os índios aculturados Em
suma, qual o peso dos homens, a grandeza dos seus
números, sobre o padrão alimentar existente. Devemos,
assim, completar a identificação da estrutura de consumo
da sociedade.

Uma viso bastante comum, e arraigada, da
sociedade colonial nos descreve o país como uma espécie
de "acampamento": densidades demográficas baixíssimas,
cidades ( ou vilas ) vazias e uma alta taxa de movimentos
da população. Assim, é dado como aceite a idéia de um
país vazio e uma economia tributária desta "ausência" de
mercado interno, tendo exclusivamente no comércio europeu
seu escoamento. Tal viso baseia-se, a nosso ver, em dois
equívocos básicos:	 (a) pensar o país, em verdade, a

/58/ ROCHA PITA, S. Op. cit p. 49.



E'- 112.]

colônia portugues'a nas suas dimensões atuais;	 se,tomarmos os majs"cje 8.000,000 km2 do Brasil atual
teremos, sem dúvida,	 imenso vazio até	 1940aproximadamente. Ocorre, que a colônia do Brasil não
Possuía 8 -000-000  km2:.. A colônia -- era constituída porverdadeiros enclavês; mais ou menos profundos, conforme a
situaç&,, Assim, enquanto a penetração e °fllnflizaçân
alcançavam um- longo 'perfil em troo de Salvador, os
habitantes de Ilhéus, por volta de 1720, não se atreviam
a penetrar a floresta mais do que uma ou duas léguas/59/
Devem-se somar à resistência indígena, outro impedimento
bastante eficaz: os transportes Ocupar o grande sertão e
perder ;contato com os centros da colonização não tinha o
menor sentido. Assim, o Rio- de- Janeiro foi até o começo
do século XVIII o seu "em torno", o Recôncavo, a Baixada
e o Sertão Carioca, Somente com a descoberta do ouro
tornou-se possível, racional, vencer a Serra do Mar; (b)
ao contrátjo do perfil atual da distribuição da população
brasileira, no Brasil colonial morar "na cidade" nu na
vila era uma exceção. A maioria da população vivia nas
áreas suburbanas e rurais, tão densamente povoadas que o
Recôncavo da Bahia e a Baixada Fluminense foram, ao longo
de todo o século XVII, mais populosos do que Salvador e
Rio de Janeiro/60/. Somamos a isso um outro fator, mais
delicado de tratar, pois envolve uma série de fatores que
traduzem, até certo ponto, uma visão ideológica da
História Muitos autores se referem ao parco povoamento
da colônia tendo em vista exclusivamente sua população
branca livre, excluindo para efeito de análise milhares
de índios "cristãos" ( ou seja, colocados sob a ordem
colonial ), bem como os negros escravos, Tais categorias
de "desclassificados	 estariam, por definição, "fora do

/59/ Idem, Op. cit. p. 51_

/60/ SCHHAPTZ, S	 "Indian labor and New Worldplanta-tions: European and Indian responses in Nortbeaster
Brazjl" In: The American Historjcai Review, v. 83, no 
Fev. 1978, pp. 43-59; ver ainda FLEISCHMANN, EL et alii,
lhe Tupinambã: Realitaet und Fiktion in deu Beri.chten dos
16. Jahrhunderts lo: SPEKTRUPI, Band 21, Ethnj g jtaet imWandel, Saarbruecken 1989, pp. 92-118,
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sistema", seriamos excluídos. Ora, trabalhos recentes de
S. SCHWARTZ e de J. UEMMING nos têm mostrado a profundainserção destes índios na nova ardem imposta pelos
europeus e, mesmo, que sem a sua participaçfto "grandeparte da obra colonizadora teria fracassado/gil Manuel
da Nóbrega, normalmente mais Preocupado com a salvação
espiritual do que física dos seus catecúmenos, nos dáinformações diretas sobre a questão:

"Os mesmos índios da terra ajudam a
fazer .as casas e as outras cousas em
que queira enipregá-los"/62,

Ou ainda, no tocante diretamente ao abastecimento:

"No Colégio da cidade [Salvador]
também houve grande necessidade por
haver muita gente e não haver remédio
de sua mantença. - - mas eles [os
índios], vendo nossa necessidade e a
falta tão manifesta, socorreram com
muito mantimento, que abasta a esta
casa dá cidade, e daqui se provêm
também os Padres e Irmãos, que estão
as outras igrejas com os índios/83/.

/81/ HEMMING, J.
L. Coloial Brazj],
145-190-

"Indians and the frontier" In: BRTL1KL,
Cambridge (Iniversity Press, 1988, pp.

/62/ NÓBREGA, M. da, Op cit. p 89.

/63/ Idem, Op.cit. p 314
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Já José de Anchieia, descreve-nos minuciosamente a grande
'cópia" de escravos índios existentes nus engenhds e
atribui a decadência de Pernambuco, após a desaparição de
Duarte Coelho, .à rarefação do gentio:

o qual deu tanto guerra aos
índios [--- J que destruiu toda a sua
capitania e fica agora sem nenhuma
ajuda deles/64/.

Assim, dada a grande Participação do elemento índio na
obra de colonização, em particular no processo produtivo,
nos parece estranho não dons id.erá-los nos cômputos do
historiador. Seria o mesmo, 'mutatis mutandis, esquecer
o substrato galo-romano após as invasões germânicas da
França O mesmo se passa com a População negra, esta tão
diretamente ligada ao projeto colonial português. Desta
forma, sempre que possível, procuraremos considerar o
conjunto da população existente, erigindo em critério a
dominâncja da ordem colonial.

Isto posto, devemos avançar em busca de
grandezas relativas desta população; como já afirmamos
não se trata de estabelecer cifras exatas mas, de tentar
mostrar qual o peso numérico existente sobre o padrão
alimentar vigente.

As primeiras informações que possuímos sobre a
População da colônia nos são dadas, ainda urna vez, por
Anchieta, em sua"Informação da Província do Brasil em
1585".

/64/ ANCHIEt	 a. Op. cit. p. 314.
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INFOSAÇXO DA PROVÍNCIA DO BRASIL, 1585
( VIZINHOS )

CAPITANIA	 POPULAÇÃO
BRANCOS NEGROS ÍNDIOS

ENGENHOS

Bahia	 12.000
Ilhéus	 1.000
Porto Seguro 300
Espírito Santo 900
Rio de Janeiro 900
São Vicente 1.800
Itainaracá	 300
Pernambuco 12.000

Totais	 29.200

3.000 8000
-	 "muitos"

-	 1.500
-	 3.000

3.000 12.500

48
3

o
3
3
3

86

130

FONTE: Anchieta, J. "Informaçaes da Província do
Brasil em 1585 ( utilizamos a indicafln do autor: um
vizinho = 6 habitantes )..

A partir daí os dados tornam se mais e mais
precários, e simultaneamente, raros. Devemos, assim,
esperar pela segunda metade do século XVIII para
voltarmos a ter uma idéia das grandezas em jogo,
construindo o seguinte quadro:



ANO

1776
1776

1798
1808

1810
1819

ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO COLONIAL
-	 BRASIL, 1776 - 1819

HABITANTES	 FONTE

1.000.000	 Abada Corroa Serra
1.500.000	 Mesa r4n no a O

Ordens	 ( Róis de
)3.000.000	 Idem.	

Desobriga

4.000.000	 Conde de Linhares
(Aviso de 16.30.1803)

4.000.000	 A- HIJMBOLDT
4:396.132	 Antônio II. Veloso

(Resolução 24R I818\
1819	 6.000.000	 Dados eorrigido,j;

FONTE: BRASIL, Recenseamento de 1920.	 Resumo
Histórico, Rio de Janeiro, 1922

Os dados são verdadeiramente escassos e devemos
tentar, no nível mais regional, visualizar melhor o
processo de povoamento da colônia. Vejamos o caso do Rio
de Janeiro:	 -
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ESTIMATIVAS DA POPULAÇAO COLONIAL DO RIO DE JANEIRO

POPULAÇO	 FONTE

12. 000

	

24.397	 Balthazar da Silva Itjshnn
( só cidade )

	

600.000	 SOUTHEY. History o! Brazil

	

215.678	 ALDEN, D.., The Popu1ation..
( cidade e seus distritos )

	

38.707	 Idem.
( só cidade )

	

43.378	 Conde de Rezende
( só cidade )

	

48.944	 ALDEN, D., The Popuiatinn.
( só cidade )

	

397.963	 Monsenhor Pizarro

	

706.049	 Monsenhor Pizarro

	

820.615	 Antanio Rodrigues Veiloso

Ver nota 61.

1710
1749

1768
1776

.1780

1799

1803

1808
1814
1819

FONTE

Apesar do caráter fragmentário dos dados, n que
nos faz movermo-nos como se fôssemos med.ievalistas,
podemos ver um fortíssimo incremento da popuiaçan a
partir da segunda metade do século XVIII, ainda no rastro
da mineração. Dados aspersos nos permitem, também;
destacar o forte povoamento do "em torno" da cidade, com
mais de 150 - 000 habitantes um 1808, conformo Monsenhor
Pizarro.
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Assim, podemos ver que, por exemplo, o Rio de
Janeiro ao tempo do Marquês do Lavradio, apresentava uma
população bastante significativa no seu "em torno", com
alguns regiaes densamente povoadas.
- Procuraremos destacar, para efeito de análise, as

três regiões da capitania que san, por nós, diretamente
estudadas:

P0PULAÇO RURAL DO RIO DE JANEIRO

FREGUESIA
	

POPULAÇÃO

ESCRAVA
«OH.	 MUI.

681
1.497
1.231
1.154

36

496
1.762

588
676

1.099

2/239
5

1- 005
399
839

379
349

1.009
1.011.

31

L 582
7

475
367
774

Total

1.846
&276
3.496
3629

370

6-378
159

3.231
1-279
4.084

LIVRE
[10H:	 HIlL

SERflO CARIOCA
Inhaúma	 337
	

449
Jacarepaguá
	

677
	

753
Irajá
	

571
	

685
Campo Grande 706
	

758
Itagua í
	

146
	

157

BAIXADA FLUMINENSE
Marapicú	 428	 474
Jacutinga	 909	 493
Merety	 297	 341
Iguaçu	 474 . 489
Pilar	 965 1.062

RECÔNCAVO
gg0 Gonçalo 1. 187 1.370
São Lourenço	 73	 74
Icaraí	 810	 941
It81PÚ	 286	 227
Maricá	 1. 252 1.. 419

T. 12.617

423
	

1.821.
376
	

3-540
390
	

1.616
543
	

2.182
764
	

3.690

T. 13.049

T. 15.131

FONTE: "Rellaço que fez	 por ordem dn I].mo Exmo. Snr.
Marques do Lavradio, 1779. B.N Mss. 11-34,24,12.
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Tal perfi1, com forte participação da populaçao
rural no é uma característica específica do Ri.n de
Janeiro. Ora, pela mesma fonte, a populaçao da cidade do
Rio de Janeiro em de 38;707 taribitanteu, englobando ai as
quatro freguesias urIanas ( ou "dnntrn mur(is'): oatndrnl,
Candelária, São José e Santa Dita, enquanto toda a
capitania orçava por 51.011 habitantes.

Também a Bàhia apresentava um Recôncavo bastante
povoado, ao qual devemos somar as chamadas "vilas de
baixo" ., ou seja, ao sul da cidade do Salvador.

Um esforço de síntese, ainda que precário, da
evolução da população da Bahia, comporia o seguinte
quadro:

QUADRO

ANO

1700
1706

1718

1724
1755

1759

1774
1775

DA POPULAÇÃO DA BAHIA, 1700 - 1819

POPULAÇO	 FONTE

	

90.000
	

Dom Romualdo de Saixas

	

21.601
	

Tha)es de Azevedo
(só cidade)

	

40.885	 Afonso Ruy
(só cidade)

	

100.000
	

Rocha Pita

	

37-543
	

Dom Romualdo de Seixa s
(só cidade)

40.263
(só cidade)

	

62.833
	

Censo do Cade dos Arcos
(Recôncavo)

250.142

	

45.000
	

José Antôni.n Caldas
40.922

(só cidade)

	

18.093
	

Gov. Manuel da Cunha Menezes
(subúrbio)

178
1780
1817
1819

221-756
270.356
287. 850
382-335
477.912

Ignacio Accioli
Silva Lisboa
Desembargo do Paço
Conselheiro Veiloso



REG IÃO
Salvador
Camamú
Cayrú
Boipeba
.Jaguari.pe
tlaragog i pe
Nazareth
Itapari ca
Santo Amam
Ilhéus

POPllLAÇO
35-856
3.200
2.210
2.417
3-181,
4.500
2-200
2.400
6.429
1.130

[.. 120. :i

Lamentavelmnte, a Bahia não nos oferece um censo
tão detalhado como o realizado pelo Marques do Lavradio
para o Rio de Jnnairo,, ..pnrém, unia memória do. Arquivo
Público da Bah!a.rjcjs permito aval lar a POPIJ]aÇflO na nonna
área de estudo em 1757:

POPULAÇÃO DE SALVADOR E ALGUMAS VILAS
1757

FONTE: "Lista das	 Informaçes das
diversas freguesias do Arcebispado da Bahia, 	 1757.APB/s ref /.

Devemos, assim, abandonar os dois prejuízos que no
início deste item mencionamos: (a) as duas grandes
capitanias lusitanas na América possuíam um povoamento
bastante representativo, principalmente se compararmos
com os dados de algumas cidades européias. Ora,
Valladolid possuía, em 1570, cerca de 5.287 haitantes;
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CAPITULO 5: A Produção . de Alimentos na
Economia Colonial - os padrões de produção da agricultura
da mercarin interno.

n sua colheita sempre foi na
proporção de suafábrica e que não
@t •lembado nem por perto dos seus
rendimentos." '( depoimento de Joaquim
Varjão, 1796).	 -

Os padrões de consumo alimentar existentes no
Brasil colonial, conforme definimos no capitulo anterior,
constituiram-se claramente:, a partir. de necessidades, bem
como oportunidades, surgidas ,ao longo do processo de
colonização. Com isso , queremos dizer que a agricultura
de alimentos voltada. para...o: consumo - interno. * nâo: foi
"planejada" tal qual .o. foi -por. exemplo,' a "solução
aqucareira", no sentido que dá. a-- esta expressão Celso
FURTADO. Vimos corno a opcão entre o milho ou a mandioca
atendia a padrões culturais indígenas que foram herdados
pelos europeus, muitas vezes sem nenhuma das razões, que,
originalmente, determinaram, aos próprios indígenas, tais
opções. Assim, na área abrangida por este estudo, veremos
que a produão de alimentos definiu-se, ao longo dos
séculos XVI e XVII, como uma potencializaflo da produção
de alimentos praticada já antes do Descobrimento.
Somente no século XVIII, na sua segunda metade, deu-se
uma vigorosa intervenção do Estado 'visando alterar tal
padrão. A ação do Estado -será mais visível, pelo seu
sucesso, na imposição do cultivo do arroz, embora tenha
ele agido sobre praticamente todos os ',@neros
agrícolas/li-

Desde cedo, os portugueses renunciaram à sua
agricultura diversificada e relativamente avançada para a
época/2/, optando pela adoção do modelo agrícola
encontrado aqui. Naturalmente, com profundas adaptações.

11 WEHLINB, Amo. O fomentismo portugu@S no final do
século XVIII. Rio de Janeiro, Separata da Revista do
IHt3B, v. 316, Jul.- Set. 1977, pp. 213-214.

/2i Ver "Agricultura" In: SERRÂO, J. Dicioário de
História de Portugal .e do Brasil. Porto, Iniciativas
Editoriais, V.I, pp. 61-87 e GARCIA DE CORTAZAR, História
Rural Medieval. Lisboa, Estampa, 1983, pp.268--269.
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A análise desse padrão de produção é,

entretanto, extremamente	
cultada em funqão ' IO caráter

posSüífl!O5 ,' sabido , que a administraçãodos dados que 
colonial 	 portuguesa , .tC0m0	

em regra	 todos -. as

jn i straqE5 de Antigo Regime antes de meados do século
vIIJ, nos de1x0u poujiuzssimos documefltOs, em particular,
de base estatisticacs0b	 a agricultura.	

O que

poduimos, e	
.

utiltzacefls largamente neste cap1tulo,
1.decorre pricipaimentmn essiciade do Estado colonial

gerir as crises de subsiStflcia e: de propor solucões

efetivas. É de se'crer,ffque, caso não
	 ahouvesse crie, 

documentação seria., i nexistente. Atm, -mesmo sem um

caráter estatístico confiável, 
Bahia; 	 comseu

infindável rol de Sriteà, oferece muito S, mais	 rnentaqã0

do que o Rio de Janeiro, c'osk súa vigoroa poii'dtittura . de

alimentOs . É de tal j yersificaqã0, a carnCia baiana e a

abundsflcia fluminense, que trataremos agora.

a) As áreas de produção de alimentos da Bahia.

Ora, um primeiro e necessário esforqo de
identificação da estrutura produtiva na Bahia deve,
necessariamente, partir da delimitarão das áreas
produtoras de alimentos com seus gêneros principais, sua
ocalizaqãø e o grau de especialização de cada uma. Logo
de saída, devemos destacar a existflCia, desde meados do
século XVII, de uma região abastecedor a de alimentos de

Salvador e seu Rec'&ncavø. Stuart SCHWARTZ, percebeu
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,..s..bastante claramente a diferenniaçn existente 'entre as
diversas sub-regiÔes'do "em 'torno" de Salvador , propondo
uáa primeiia Mgi'õiiaiizdçõ' a partir dó critério de
atividade dS1naút/3t'AéSim; teríamos o Recôncó'vo da
mandioca, com ás íregàãsias de .Jaguaripe e Maragogipe; o
Recôncavo misto açúcar/mandioca, com Saubarií, por
exemplo, e, por fim, o Recôncavo açucareiro, com Passá,
Santo Amaro e Rio Fundo. Cremos que o esforço de
regionalização empreendido por SCRWAItTZ pode, a deve, ser
aprofundado ,em vista de uma melhor compreensão da
geografia da produção, por um lado, e para entendermos
melhor a relação entre Salvador, com seu primeiro perfil
urbano, e as demais vilas da região. .0 . estudo de
SCIIWARTZ, o melhor que conhecemos para o período, baseia-
se principalmente no critério "tamanho da posse de
escravos"; ora, este será um dos critérios que
utilizaremos para definir algumas áreas como de
agricultura de mercado interno. Assim, o trabalho do
citado autor será complementado com os dados que
coletamos, com a advertência de que nosso objeto é
bastante diferente.

Em primeiro lugar, poderíamos consolidar uma
área bastante próxima de Salvador e espccia]i2nda na
produção de mandioca para o seu' abastecimento, com as
freguesias de PAaragogipe, Nazareth das Farinhas,
Jaguaripe e Itaparica Tais freguesias formariam um
primeiro círculo, bastante próximo da capital, com um
raio de 100/200 quilômetros; um segundo círculo seria
formado pelas "vilas de baixo", como aparece
frequentemente na documentação, com as freguesias Cayru
e Boipeba, na Ilha de Tinharé, Carnamú, Valença e Maraú,
no limite mais ao sul, encostando na vila do Rio de
Contas ou Itacaré. Este segundo círculo atingiria uni raio

/3/ SCUWARTZ, 5. "Padrões de propriedade de escravos nas
Américas: nova evidência para o Brasil" In: Estudos
Econômicos, v 15, IV, São Paulo, IPE/USP, 1983, pp. 268-
269
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mais dilatado, entre 200/400 glii18motros de Salvador; por
fim, iii :si:lç'ssr (nuRu um ú 11.1 nn u f teu J o forflecçxjç)r de
alimentos de Salvador: Ilhéus, com O]ivença, e a vila do
Una, junto ao rio.-do mesmo nome, já em um raio de mais de500 qui lômetros/4/.

De forma esquemática poderíamos fazer a seguinterepresetaçâo;

SALVADOR

Maraogipe/Nazareth/Jaguarjpe10p8 j co

caYrú/Boipeba/Maraú/camamú/valença,f io de Contas

Ilhéus/Rio do Una

Não se trata de um esquema rígido ou excludente, onde
n& haveria espaço para variaçoes. Sem dúvida, dependendo
de época. pata época, este esquema funcionou mais 011 menosperfeitamente Em momentos de crise, uma nutra freguesia,
ou mesmo capitania, poderia ser chamada para abastecer
Salvador. Mas, o que procuramos demonstrar aqui é- o
esquema de funcionamento "normal", no crítico, de
Salvador e seu Recôncavo. Também no seria verdadeiro
apontar este esqüerna- como abrangendo e*chllsjvnmentp uma
área de produção de mandioca. Embora, e aí sem a menor
dúvida, a mandioca fosse em toda a região o gênero
dominante, ocorria a produção significativa de outros
gêneros. Assim, antes de 1750, o - feijao e o milho
aparecem com frequência ao lado da farinha de mandioca,

/41 IBGE, Geografia do Brasil - Rio de Janeiro, 1988, p-413.
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enquanto que após esta data o arroz surge como uma grande
riqueza local.

O primeiro círculo, .conformo propomos acima,
concentrava-se em torno da vila de Nazareth das Farinhas,
unia freguesia que possuía, em 1757, 2.200 habitantes.
Toda a freguesia era cortada por rios navegáveis,
particularmeóte pelo Jaguaripe, que permitiam que se
alcançasse Salvador - em sumacas ou lanchas.- com um dia
de viagem- O termo da / freguesia. possuía trinta
engenhocas, com uma grande produção de rapadura e água-
ardente, porém a produção de açúcar em seus sete engenhos
era bastante restrita pe]aincapacidade das terras. Os
proprletários - das enÉenhocas lamentavam-se.
insistentemente, que trabalhavam em capoeiras/5/- Além
disso, existiam, ainda, inumeráveis olarias que produziam
uma grande quantidade e variedade de lo

uça , que era
vendida no ftecônc.:avo e em Salvador. As olarias e,
principalmente, as casas de farinha devastavam os
"sertões- - as reservas naturais - da fregue.si.a/6/. O uso
generalizado da madeira como combtistíve] nas foralhas
permanentemente acossas das olarias e das "fábricas" de
mandioca provocava grande horror nos senhores de engenho
- não tanto pela concorrência em torno do mesmo
combustível porém, peia perda dos solos, a "reserva",
após a destruição da camada flores tal - Essa foi uma das
razões básicas do confinamento da mandioca em
determinadas áreas, como é o caso de Nazareth das
Farinhas, e dos conflitos entre "roceiros" e senhores de
engenho.

Na freguesia funcionava, desde meados do século
XVII, uma importantíssima feira de alimentos, com caráter
semanal,	 servindo de mercado redistribuidor para todo o

/5/ Breve Compêndio de reflexões sobre a Vila de
Jaguaripe e o estado atual da mandioca-. A.H.U. , Bahia,
Cx. 19.754.

/6/ Lista das lanchas que partiram de porto não
especificado para a cidade da Bahia conduzindo
mantimentos- .Bahia, 23.041786; Lista das emharnaçAs que
tem saído do porto desta vila de Maragogipe desde agosto
de 1786; Lista das lanchas de farinha que há em Nazareth
e o número de alqueires que carregam; Relação das lanchas
de farinha que se remete para a Bahia; B.N , Mss. II-
30,34,106.
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Rec8ncavo eSalvadõr.?Negociava-se aí cerca-de '7 Áté 9
mil alqueires --de farinha, semanalmente, que eram.
transportados em.grandes tropas de até 1500 cavalos/71..

No auge de sua atividade como centro produtor de
alimentos Nazareth enviava para Salvador cerca de 41
lanchas com 51.902alqueires de farinha, além de, outros
2000 alqueires de milho/R/- A produção de todo este
volume de alimentos se dava através de rêlaç8es
escravistas, tendo Nazareth uma forte participação negra
na sua composição demográfica: em 1781, 27 lavradores,
que plantavam 203 mil covas de mandioca, possuíam 84
escravas, enquanto que em 1789, outros 336 lavradores,
que haviam produzido 3.327 alqueires de frarinha
trabalhavam.com mais de 100 escravos/91.. Vemos, assim,
que não só Nazareth se inscrevia no escravismo dominante,
embora sob uma forma especifica de pequena produção
escravista, como participava intensamente dos circuitos
comerciais internos, na posição de mercado de alcance
regional. A feira de Nazareth não se limitava ao comércio
de alimentos e as louças, aproveitando o grande fluxo
semanal de visitantes:

"Por este motivo há na dita povoação
muitas lojas de fazendas, ferragens e
molhados, onde se fazem e proveem os
condutores das mesmas farinhas,
vendendo-as com os mais gneros que
trazem quais sejam algum milho,
bastante viveres, bandas de capados
mortos - e grande cópia de
rapadura/10/".

/7/ Breve Comp?ndio... op. cit.

18/ Lista das.. Informações e Discripã5es das diversas
freguesias do Arcebispado da Bahia, 1757. APEB,
Documentação Colonial e Provincial, Maço 609. Ver ainda a
nota 6, SUPRA.

/9/ Idem, 1 Lista... de Nazareth.

/10/ Breve Comp?ndio. . - Op. cit.
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.Ai t tróØàdõ ta¼loi e muares viãràm'scibsttúir;
WazáretkdáFárfrihãs[o fácil transporté'por - rios

flc6rre,'4ué-astécnicà de cultivo levaram,. precoeemente,
à exaustão dos solos, obrigando os lavradoresa
afastarm, mais e mais, os campos de cultivo das
proximidades da vila e do porto de embarque. Já m 1799
sentia-se, claramente, os sinais da crise local:

"Esta falta de comércio procede da
distancia que ficam as lavoiras e a
persuasão em que ficam os lavradores,
em que as terras que plantam huma,
duas, três vezes já não são aptas
para produzirem grossas raízes/111".

Nazareth das Farinhas polarizava, em torno do seu
mercado, outras freguesias, como Jaguaripe, que
apresentava um perfil mais pobre, embora- sua produção
alcasse a 37.130 alqueires de farinha, 763 alqueires de
arroz e 585 de milho/121.. Uma carta do capitão-mor da
vila, em 1755, dirá:

"Os lavradores... estão concorrendo e
suprindo a mesma cidade [Salvador] e
mais partes desta capitania com tal
quantidade de farinha, atualmente,
que causa admiratão pela grandeza
dela/13/".

111/ Breve Compêndio... Op. cit.

11.21 Lista das Lanchas..., idem.

1131 Carta do capitão-mor da vila de Jaguaripe em que
expõe não haver nela gente para recrutas... Jaguaripe,
05.06.1775, B.N., Mss.., 11-31,29,46.
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Jaguaripe possuía, em 1757 1 3.181 habitante, muito
embora o informadissirno José Ant8nio Caldas nos ofereça a
cifra de 5.016 para 1759, dos quais 1.510 eram escravos
( cerca de 47.57. ).

A freguesia vizinha de Maragogipe, com seus 5.684
habitantes, também se constituía em um importante centro
produtor de alimentos. Em 1786 1 de janeiro a agosto, a
vila enviou 17 embarcações a Salvador, com 279 alqueires
de farinha e 118 de milho/141. Como as demais freguesias
Maragogipe, começou a sentir, a partir de meados do
século XVIII, o impacto da devastação do meio-ambiente,
com a consequente diminuição da produtividade/151.

A crise ambiental, visível já a partir de 1757,
quando os documentos falam no abandono de vilas inteiras,
em virtude das formigas, lagartas, exaustAo das terras ou
assoreamento dos rios, leva o núcleo constituído em torno
de Nazareth a ceder lugar, como pólo produtor, às "vilas
de baixo".
- Caracterizava-se, assim, um sistema predatório do
ponto de vista ecológico e obrigado, por isso mesmo, a
uma reprodução extensiva a partir de uma fronteira
necessariamente sempre aberta.

O segundo grande núcleo especializado no
fornecimento de alimentos parece ter se constituído em
torno de Camamú/Boipeba/Cayrú, as chamadas "vilas de
baixo'. Longe da disputa por terras com os senhores de
engenho, nesta parte do litoral ao sul de Salvador
confluiram inúmeros pequenos produtores com um número
limitado de escravos, impossibilitados de participar da
aventura aucareira, seja por causa da rápida
monopolização da terra no Rec8ncavo, seja por causa do
custo elevado da empresa acucareira. Assim, na "Notícia

114/ Lista das Lanchas... de tiaragoqipe, idem.

1151 Lista das Informações e Discripqões. - .Op. cit.
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sobre os lugares e povoaçôes da Bahia", de 1757, afirma-
É)$, quti u tu;riJiir i la j
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pobre, escravos, forros velhos e miseráveis..." que se
dedicavam ao cultivo da mandioca, posto que ". - - com
poucos escravos não faz conveniência lavrar canas e com
m0fl014 do quarenta não podo engenho algum fabricar
açúcar/16/". O mesmo documento, ao descrever a vila de
Camamú, nos diz tratar-se de gente pobre, "a mais da
gente são negros e pardos cativos/li!". De qualquer
forma, deu-se uma concentração natural de produtores de
alimentos nestas três freguesias, o que foi reconhecido
pelo -Estado Colonial como extremamente útil. Assim, já em
1674, é proibido o estabelecimento de engenhos, ou
canaviais, bem como a criação de gado na região, abrindo-
se uma única exceção para o poderoso sargento-mor Antônio
de Couros, senhor de engenho em Cayrú. Cristalizava-se,
desta forma, uma "vocação" de mercado interno para a
agricultura local/18/. O vocacionamento das três vilas
para o mercado interno vinha desde longa data se
deliniando, pois já em 1648, Cayrú, Boipeba e Camamú
estavam obrigadas a municiar com farinha as tropas e AS

armadas portuguesas- Neste sentido, nesse mesmo ano de
1648, são enviados, por Camamú, para Salvador 2000
alqueires de farinha, 1.800 por Cayrú, enquanto Boi peba
envia 700, o que é considerado absolutamente
insuficiente. Estabelece-se, a partir daí, time forte
rivalidade entre o Senado da Câmara de Salvador e as
câmaras das três vilas "de baixo", com o firme apoio dos
soteropolitanos à ação das autoridades coloniais ao
"taxar" ( quer dizer tabelar o preço da mandioca ), e à
obrigação do seu planti0/19/.	 Em 1.662 é reafirmada a

/16/ Idem.

/17/ Idem

/18/ ABEL, W. Massenarmut u. Elungerkrisen- -. Op. cit p.
101.

/19/ FREIRE, F. História da Cidade do Rio de Janeiro- Pio
de Janeiro, Typ da Revista dos Tribunais, 1912-1914,
2vs., p. 198-



obrigação do abastecimento da tropa e da cidade, com
adendo de se proibir todo o comércio loca] /20/.
Acontecia, normalmente, de tienhores de engenhn e mestres
das embarcações que iam para 	 a	 fri ca buscarei1,
mantimentos diretamente nas três vilas, nu nntn, os
próprios produtores venderem seus estoques no caminho d
Salvador, flOS OngOfihoF do Recôncavo. A consequência
imediata era a diminuição da oferta em Salvador e falta
de farinha parã as tropas Siirge, daí, uma série de
ordens e bandos proibindo o comércio local de farinha nas
três vilas, ou ao longd da viagem, impondo Salvador nn,nn
mercado único/21/.

A ,grande preocupaço da governamenta] idad.e
moderna residia, de fato, na garantia da ordem e da
segurança do Estado. Neste sentido, a preocupação com o
abastecimento das tropas foi, desde cedo, dominante para
as autoridades coloniais. Como a questão básica não
residia em pagar impostos - não adiantava ter dinheiro
sem ter produção . - cobr4va-se alimentos para as tropas.
Depois de graves desentendimentos entre a autoridade
colonial a as câmaras locais, chegouse, enfim, a um
acordo de fornecimento permanente de farinha para as
tropas. Tal acordo, firmado em 1654, o "Conchavo das
Farinhas' que trataremos num próximo capítulo, impunha às
três vilas o fornecimento dos víveres necessários, da
seguinte forma: cabia, anualmente, a Cayri5, Camasm5 e
Boipeba enviar a farinha necessária jàra ás tropas e para
o abastecimento da cidade de Salvador, contra pagamento
imediato pelo Senado da Bahia. O sírio seria comprado
pelo Senado da Câmara de Salvador ( responsável pela
tropa ) a 280 réis, mais 28 réis de frete, totalizando-
com as demais imposições 320 réis, preço bastante abaixo
do que alcaçava normalmente o sírio no Recôncavo/22 /

/20/ Ofício do Governador Geral aos snrgentos-mor das
vilas "de baixo". Salvador, 1650 DHBN, v

/21/ Ofício de Dom Rodrigo de Souiza Coiitinho. -. a Dom
.José Fernando de Portugal. Rio de .Janeiro, 01-011798,
BA- t4ss. Col. Linhares, 11-33,22,26.

/22/ Bando do Governador Geral	 do Brasil	 e
Correspondência para as vilas Salvador, 1688, DMBN, v.8.
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Assim, as vilas "de baixo" aprofundaram sim
especialização, com forte incentivo, e mesmo eoerço, do
Ei4i,LI(1O. it LIOHIM CflJflLflXtO, qiia (lendo 1668 o comboio da
frota, bem como a Arada da milha, aporta em Cayrú e
Camamú, trocando farinha de mandioca e peixe seco por sal
de Setúbal/23/. Quando, por algum motivo a regio no
podia fornecer os gêneros necessários, como durante a
grande fome do início do século XVIII, devia-se recorrer
ao Rio de Janeiro, como é feito por Dom Rodrigo da Costa,
em 1703/24/.

Em pouco tempo, Camamú tornar-se-á em um grande
centro produtor e exportador de farinha de mandioca,
abastecendo no só as frotas e a tropa, bem como a cidade
de Salvador. Sobre a situação da freguesia em 1725
escrevia-5e

"A vila de Camamú é o
maior centro produtor e exportador
de farinha, carregando-se
clandestinamente o produto para o
Pernambuco e a Paraíba do Norte/25/".

Contudo, a situação dos lavradores de mandioca no era
to tranquila como se poderia esperar da prosperidade
local. Desde 1567, os jesuítas possuíam terras na região,
e agora, em meados do século XVII, começavam a exigir
pesados "foros" pelo uso da terra. A imensa produção
local havia exaurido boa parte dos solos, obrigando os
lavradores a procurarem novas terras. Ora, estas terras,
a "fronteira" natural da área dos mandiocais, estava

/23/ Ofício do Governador Geral sobre a matalotagem das
naus. Salvador, 1725, DHBN, v. 9.

/24/ Ofjcío do Governador Geral sobre a falta de farihas.
Salvador, 1703, DHBN, v. 11.

/25/ Ofício do ouvidor da comarca dos Ilhéus, Balthazar
da Silva Lisboa. Cayrú, 2003..1799, ABNRJ, v 36, p. 144.
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- C-.41 4scnftt-'
prc'.. -'te...4t do.

-	 --	 C.;fltC	 e-
ocupede pelos jesuítas. Tal fato acarretará,. desde.11644,
uma forte disputa entre os moradores de Carnamú. Boipe!a, .e
Cnyrú o os padrnn da Companhia: 	 -

- não	 restavão	 terras	 para
distribuirem aos particulares,
porqtiamto (si e) as melhores e a mais
grande parte pertencia aos ditos
jesuítas ou por título de doaçfles ou
como	 administradores	 dos
índios--- /26/"

As terras dos jesuítas não ficaram, entretanto, incultas-.
Polo contrário, aproveitando a vocação local, deram-se
amplamente ao cultivo da mandioca, empregando as terras
virgens, ditas "de Sertão", para a produção de farinha:

reduzirão às cinzas todas as
madeiras, para empregar os terrenos
na assoladora plantação da
mandioca/27/" -

Em pouco tempo os mesmos jesuítas entrarão em choque com
as autoridades coloniais, negando-se a contribuir para o
sustento das tropas, sob o pretexto de ser rim imposto, o
que provocará uma violenta intervenção do governo na
cobrança da farinha-	 -

/26/ Idem

/27/ SILVA CAMPOS. Crônica da Capitania de São Jorge dos
Ilhéus. Rio de Janeiro, MEC, 1981, pp. 145 e ss.
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Osproblemas não cessavam aí. As dificuldades
destes lavradorew de mandioca, face ao preço elevado dos
escravos na conjuntura das rivalidades	 contra os

holandeses na Afri . a levouo a atàcar'.cas tmis55es

jesuítas em busda dé' inAo-de-obra. MaS tsfde,r os!ttolonon
de Jaguaripe e Camamú atacam a aldeia jesuitada .ràgi&o,
em 1699, exatamente em um período de cãrestia e
"murmuração contra a fome". Porém, aos poucos inúmeros
lavradores conseguiram enriquecer e, no dizer de Rocha
Pita, tornaram-se "poderosos'. A riquezacarread a para
as três vilas aumenta significativameflte o contingente
local de escravos, com grave consequência para .a ordem
colonial ai implantada, culminando 'em choques entre
colonos de Cayrú e quilombolas, em 1673. Um pouco mais
tarde, Camamú sé v face à conting8ncia de enfrentar um
IImocabo It de negros fugidos, em 1689. Os negros tentaram
libertar seus companheiros existentes nas plantaq6es de
mandioca e atacam a própria sede da vila, sendo
entretanto derrotados. Um bom número de negros fugidos
encontraram refúgio junto aos índios, que votavam grande
ódio aos lavradores/281.

Passado o período mais turbulento da região,
Rocha Pita, na sua história de 1724, dedica um bom espaço
para a prosperidade de Camamú, afirmando que alguns
lavradores enriqueceram tanto que se tornaram "poderosos
em cabedais, com lavouras de farinha de que prov@em toda
a Bahia"1291. A riqueza de Camamú extendia-se, também, às
vizinhas Boipeba e Cayrú, onde: 	 -

120/ ROCHA PITA, S. História da América Portuguesa. Ed.
itatiaia/EDUSP, 1976, p. 62.

1291 Idem, op. cit.., p. 27.
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- r hg tl:avradores tão poderosos que;.
n,dos sírios.[..de farinha ]nfazern.tcada-
ano-dois rnilçe quinhentos, e da que•
se vende - solta mais de tres mil-
alqueires/30/"

Em 157, conforme a "Notícia sobre os
lugares... , Camamú possuía 3.200 habitantes, enquanto
Cayrú chegava a 2.210 e Boipeba 2. 417/31/. Porém, tal
população era bastante dispersa, espalhada por bairros
rurais, com contatos entre si através dos rios e ao longo
da costa, utilizando-se de lanchas e s;imnnnn

"Os lavradores ou roceiros de
mandioca esto pela terra a dentro
vivendo nas suas roças distantes da
beira mar muitas 1éguas./32/".

Não eram as três vilas "de baixo", porém, as
únicas responsáveis pela produção de alimentos. Conforme
avolumava-se o conflito por terras com os jesuítas, a
partir do final do século XVII, fundamentalmente em busca
de torras mais férteis, um número significativo de
lavradores deslocavam-se mais para o sul, ocupando a
freguesia de Maraú, onde se desenvolverá enormemente a
lavoura da mandioca, ao lado do cultivo das melancias,
abacaxis e cocos/33/. Assim, antes de 1745, conforme
relato de Balthazar da Silva Lisboa, Maraú já havia
devastado,	 com suas lavouras, cerca de sete ou oito

/30/ Ideia, op. cit p. 28.

/31/ Lista de Informações e Discripçes.... Op. cit

/32/ Carta do capitão-mor da vila de Jaguaripe em que
expõe não haver nela gente para recrutas. . . Op cit..

/33/ SILVA CAMPOS, Op. cit. p 223.
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léguas de matas: g interessate notar que, também aqui, os
J4ffihJl 1.11h ri pssirnhli vi; Is-ti' hIiIl nhII.or filho tt,	 npodnrnndo-ue do
grande parte das terras da freguesia:

a maior parte das matas do termo
d'esta vilia esto em capoeiras, pois
os jesuítas tivnro n'elas grandes
fábricas/34/" -

Podemos ver, desta forma, os dois elementos mais
perturbadores da produção de mandioca, e por extenso de
alimentos, de então: a fome por terras, no mais
apoderadas por indivíduos ou instituições poderosas e o
esgotamento sempre irreversível de imensas áreas
agricu].turáveis- Em verdade, ambos os fatores eram termos
da mesma equação, já que a fome por terras era uma
consequência direta da devastação do meia-ambiente. De
uma forma clara, a fronteira agrícola estava fechada para
os produtores de alimentos, da seguinte forma: (i) em
torno do Recôncavo a "plantation" i.nviabi.]izava qualquer
extenso da agricultura de mercado interno; (ii) nas
áreas mais afastadas, onde a autoridade colonial era
mais frouxa, surgia a questão dos quilombos e dos ataques
índios; (iii) a propriedade da terra encontrava-se
fortemente concentrada, visando a criar um mercado de
aforamentos, que tornava o roceiro "obrigado" a uma das
instituições coformadoras de verdadeiros senhorios
territoriais- Cada um destes pontos sern,
detaihadawente, analisados nos próximos capítulos- Agora,
cabe reter a noção de uma agricultura devoradora de solos

/34/ Ofício do ouvidor... Balthazar da Silva Lisboa, op.
cit.
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face a um sistema montado sobre um mercado de terras
constituído pela generalização do aforamento. Obviamente,
estamos frente a um impasse. Havia uma pressão contínua,
por parte do sistema, por novas terras e, ao mesmo tempo,
o que E. BOSEREJP denominou de impedimentos institucionais
a sua própria reprodução/35/.

A pressão mantinha-se constante na busca de novas
áreas. Conforme envelhecia a área agrícola constituída
pelo eixo cayrú/Boipeba/Camamú/Valença/Maraú, sobressaiam
novas áreas fornecedoras de alimentos, ainda mais ao sul.
Particularmente, a freguesia de Rio de Contas( Itacaré )
começará, a partir da segunda metade do século XVIII, a
produzir grande quantidade de farinha para o
abastecimento de Salvador. O cronista de Ilhéus, SILVA
CAMPOS, dirá que as roças de Rio de Contas "excediam em
extensão às de todas as outras vilas da comarca
reunidas, possuindo lavradores com 50 até 80 mil covas
plantadas/36/". O mesmo se dá com Ilhéus e Rio de Una,
áreas ocupadas dominantemente com o cultivo da mandioca:

"A freguesia era povoada na maioria
de negros e mulatos cativos. A
principal lavoura vinha a ser a de
mandioca, além de algum arrnz/37/"

Balthazar da Silva Lisboa, na sua "Descrição da comarca
de Ilhéus em 1799", 'nos informa que Rio de Contas
produzia, anualmente, víveres no valor de 16 contos de
réis, com 30.000 alqueires de farinha, 16 alqueires de
goma e 150 alqueires de arroz/38l. Mas, também aí, haviam

/35/ BOSERUP, E. Evolução agrária e pressão demográfica-
São Paulo, Hucitec/poiis, 1987, pp. 18 e ss.

/36/ SILVA CAMPOS, op. cit. P. 175.

/37/ Idem, op. et-, p. 147.

/38/ ofício do ouvidor--- I3althazar da Silva Lisboa, op.
cit.
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chegado os jesuítas, com urna imensa sesmaria, "os fundos
das doze léguas', obrigando grande número de roceiros a
se colocarem sob a proteção da - Companhia, conforme nos
informa o governador da Bahia:

[ era grande ] a martiri.zaçn com
que os ex-jesuítas conservavão as
melhores 12 léguas de terra de que
eram proprietãri.os - - e cultivadas
por seus colonos rendeiros/39/"

Na segunda metade do século xvrii deu-se um
grande esforço de diversificação da produção de alimentos
na região, com o poder local incentivando o plantio do
arroz dito "de Veneza"/40/, com amplo sucesso em Camarnú e
Ilhéus. A maioria dos colonos desejava ver-se livre da
constante e agressiva intervenção do Estado na produção
e, em particular dos preços "taxados' praticados pelo
poder colonial- Assim, a perspectiva mais coerente para
um pequeno produtor escravista residia em optar pelo
tabaco que, afora a necessidade do gado para adubação,
não apresentava maiores impedimentos. Em verdade, partirá
do setor produtor de tabaco - e daqueles lavradores
interessados em converter seus mandiocais em terras de
fumo - a mais forte opósição à política da Coroa de
especializar a região na produção de alimentos. As ordens
-de erradicar o tabaco se multiplicarão ao longo •do século
XVIII e chocar-se-ão com os interesses privados de

/39/ Desdrição da cultura da capitania da Bahia em
cumprimento da ordem régia... 04.011789, Ali li., cx.
19-239..

/40/ WEHLING, A. Op. cit. p. 214.
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segmentos importantes da sociedade colonial. Desde 1686
aparecem ordens-régias, ou bandos, probindo o cultivo de
tabaco nas áreas dedicadas ao plantio da mandioca. O alvo
inicial é a freguesia-de Maragogipe, no Recôncavo, mas,
logo o tabaco será proibido em Ilhéus, Cayrú, Capanema,
Campinhos e Saubará, incentivando seu cultivo na Vila da
Cachoeira/41/. Afirmava-se, assim, a política colonial de
especializar áreas de produção, impedindo, bem ao
contrário do que normalmente se afirma/42/, que os
trends" do mercado atlântico definam, por si só, a ação

dos plantadores coloniais.
A resposta da Coroa às pretensôes - dos

plantádores foi rápida e direta: centralizou-se a venda
dos chamados "cereais da terra" ( farinha, milho, arroz e
feijão ) em Salvador através da imposição de um registro
de saída ( dos portos locais ) e de entradas no Celeiro
Público da Bahia ( através do Cais da: Farinha em
Salvador ), com a imposição de um registro e de recibos
feitos pelas câmaras locais.

Alguns destes registros foram encontrados por
nós no Arquivo Histórico Ultramarino e na Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro, o que nos permitiu
reconstruir, mesmo de maneira imperfeita e com lacunas, o
comércio interno entre Salvador e as diversas vilas
produtoras de alimentos. Assim, as "listas das lanchas de
farinhas" registradas no Celeiro Público, principalmente
durante e logo após a "fome' de 1781-1786, mesmo que
fragmentárias, com o movimento geral da produção para o
mercado interno, é a única fonte hoje disponível:

/41/ Ordem do Governador Geral sobre o plantio do tabaco
na Bahia. Salvador, 1686, DHBN, v. XI.

/42/ Ver LINHARES, bl.Yedda e TEIXEIRA DA SILVA, FC
História da Agricultura Brasileira. São Paulo,
Brasiliense, 1981, pp. 37 e ss.
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PRODUÇÃO gxpgDiDA PARA O (2ELIIJZO PÓBI.iCO DA 13AtIT•A/43/

EMBARQUE	 FARINHA % -. ARROZ % MILHO %

.Jaguaripe	 55.782* 96	 763	 2	 585	
1.6

MaragogiPe	 279 70	 -	 -	 118 30.0

Nazareth	 51.902	 -	 -	 -	 -	 -
Aldeia	 11.597	 -	 -	 -	 -	 -
Desconhecido	 248 37 418	 63	 -	 -

1. as listas de Nazareth, Aldeia e "desconhecida"
são de 1788;. as de Jaguaripe e Maragogipe datam de,
1786;
2. o percentuaJ-
* alqueires.

Se, compararmos o quadro acima com a tabela d.o
capítulo anterior teremos alguns resultados
interessantes: no ano de 1786, a vila de Jaguari.Pe
produziu 25% de toda a farinha que deu entrada no Celeiro
Público; 5.8% do arroz e 2.2% do milho, enquanto
Maragogipe contribui com apenas 01% da farinha e 0.4% do
milho. Já em 1786, Nazareth produzia 18% de toda a
farinha enviada para Salvador e Aldeia cerca de 4%.
Porém, a preocupação obsedante do estado colonial. com a

questão das crises de fome nos ajudará a esclarecer um
pouco mais a estrutura produtiva voltada para o mercado

interno.

/43/ Breve Compêndio... op. cit.

corresponde à produção embarcada;
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Oaotre,quepsraevitar o avanço dascu1turas
voltadas para o comércio transatl gntico, em particular o
fumo, o governo colonial , .obrigou ase realizar um censo
com o nome de todos os plantadores d.e mandiocas- 'L'al
listagem continha, além do nome do plantador - algumas
vozes seguido de seus títulos e condição - o número de
covas plantadás, o número de escravos e, .eventualmete, os
alqueires produzidos, os campos a colher e a qual idade
das terras. Assim, a partir do tais listas, realizadas
exatamente para as vilas do Recôncavo e "de baixo",
podemos ter uma viso bastante nítida da estrutura
agrícola voltada para o mercado interno.-

Utilizamos, para a análise dessa estrutura, oito
listagens - encontradas na Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro, seis delas, e no Arquivo Histórico Ultramarino,
duas delas - sendo que seis com volume da produção e
número de escravos e duas só com o volume de produção. De
qualquer forma podemos, desde logo, propor unia viso de
conjunto da estrutura produtiva do setor:
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NÓMERO DE P1.ANTADORE POR MW COVAS DE MNDTOCA

,LOCALIDADES

Covas NAZANETU CAYRÓ NAZARETU STo- ANTONIO JAGUARIPE CAVUtI TEJUCA VALENÇA

	

1-3	 27	 95	 16	 7	 6	 6	 35	 2

	

4-5	 45	 36	 5	 3	 4	 3	 7	 6

	

6-10	 113	 41	 3	 13	 9	 19	 4	 14

	

11-15	 41	 5	 -	 8	 3	 14	 2	 8

	

16-20	 37	 2	 1	 .3	 4	 10	 3	 6

	

21-25	 12	 1	 -	 3	 -	 .1	 -	 -

	

26-30	 22	 1	 -	 4	 -	 4	 1	 1

	

31-35	 3	 1	 -	 3	 -	 6	 -	 -

	

36-40	 25	 -.	 1	 2	 -	 -	 -	 2

	

41 -45	 -	 -	 -	 -.	 --	 ..	 -	 1

	

48-50	 3	 -	 -	 -.	 --	 -	 -	 -

	

51-55	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -
56-60

	

61-65	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3
66-70

	

71-50	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
61-90
91-100

	

kTAL:	 333	 182	 26	 47	 26	 63	 52	 45

Lista dos lavradõres de mandioca das rossas de Nazareth. - - 1789,
[U, Bahia, cx. 20446; Rellaçao dn4 planta da mandioca da vila do Cayrú,
!N., Mss. 11-33,21,64; Rellaçâo das pessoas da villa de Nazareth que

foram notificadas para plantar mandioca, DAI., Mss. 11-34,9,20; Rel1.aço
rios notificados para plantarem mandioca na vila de Santo Antônio--- 1789,

N, Mss.I-31,30,51.; Re].laçao dos moradores que plantam mandioca em
guaripe. . .1781, B.N., Mss..II-33,2,12; Lista das mil covas da vila de

%rú— 1786; B.N.., idem; Mapa e lista das pessoas do distrito do
jtica em Jaguaripe que foram notificadas para a planta da

nandioca...1781; B.N., Mss 1-31, 30, 52; Pe]]açao dos lavradores a
àntaçOes de mandioca que se acho na vila de Valença, 1799, AEJ.U-.

Bahia, cx. 20446.
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Os. .dadosraáima, ídecork-entes-.dnsróis de lavradores-

de ' mand.ioca, comportam 786 lavradores, 1.348 escravos e
quase 3-800.000 ovas de imandiocn;sendo-ëjue dijas 1 iitàs
- de Nazareth-e.Valnça-ino -cregistraram o. número do
escravos e' a mesirsa 1 isl;a de 1 Nazareth no apresenta o
número de covas -plantadas mas, o volume de alqueires de
farinha produzida, 3.327 alqueires A análise que
desenvolveremos a seguir baseia-se, fundamentalmente,
nestes dados.

O quadro acima nos permite uma série de análises
importantes sobre o- perfil do setor agrícola voltado para
o mercado interno. Em primeiro lugar, verificamos a
grande concentração de lavradores nos segmentos- iniciais
e médios da estratificação que propomos acima. Assim, em
Nazareth ( 1789 ) de um total de 333 lavradores 34%
plantam de 6 a 10 mil covas de mandioca, enquanto o
segmento que planta de 1000 a5000 covas ocupava 21% do
total- Em suma; os p].antadores de até 10 mil covas
correspondiam a mais de 55% do total dos plantadores

Já em Cayrú, em 1781, os seus 182 lavradores de
mandioca apresentavam um perfil mais polarizado: o
segmento de plantadores de 1000 a 3000 covas representava
cerca de 54% do total e somando-se à eles aqueles que
plantavam até 10-000 covas chegaríamos a mais de 94% do
total ! A listagem, do mesmo ano, de Nazareth, com 28
lavradores, apresenta um estrato de plantadores de 1000 a
3000 covas de 59% e, se somarmos a estes os produtores de
até 10.000 covas teremos 77% do total de lavradores

O distrito de Santo Antônio, em 1786, apresenta,
por sua vez, o segmento de plantadores de 6000 a 1.0.000
covas como o mais representativo, com 28% dos 47
lavradores arrolados Entretanto, os produtores de 1000 a
5000 covas representavam 24% do total e ambos os
segmentos juntos somavam mais de 52% do total.
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Praticamente idøntico é o perfil de Jaguaripa, em
1781 1 com 327. dos .seus plantadores o segmento de 6000 a
10.000 covas e 21.4% no segmento de 1000 a 3000
covas, perfazendo os platadores até 10.000 covas 67% do
totalWD'Ü vrflNfl: % DÊ n.AtI7AJLt,r	 1	 (

Já--uma -outra listagem de Jaguaripê de 1781,
abraiigendóódistritodO Teiuc& m6sta o mesmo perfil
polarizado, com 677. dos plantadores presentes no segmento
de 1000 a 3000 covas; chegando a 88% de estendermos a
análise Aqueles que plantavam até 10.000.

Uma segunda listagem de Cayró, de 1786, e
abrangendo outro setor z da freguesia - mostra um perfil
menos polarizado, com o segmento dos plantadores de 6000
até 10..000 covas com 30% do total, enquanto o de 1000 a
5000 somava 157., não chegando, portanto, ambos a atingir
mais dó que 45% da totalidade dos lavradores. Por outro
lado, o segmento de 11.000 a 15.000 covas atingia mais de
22% e os que plantavam mais de 30.000 chegavam a 10% do
total.

IdVntico a Nazareth, com um perfil polarizado, é
a estrutura produtiva esboçada na listagem de Valenca, de
1799, com 33% dos seus 43 lavradores de mandioca o
segmento de 6000 até 10.000 covas, e 52% plantando até
10.000 covas.

Numa visão de conjunto teríamos o seguinte quadro:
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QUADRO RESUMO: ,% DE PLANTADORES POR MIL COVAS,

FREGUESIAS	 % ATÉ 10.000 CdVA&?a

Cayrú -	 1781	 94

Nazareth	 1781	 77

Jaguaripe	 1781	 67

Jaguaripe	 1781	 88

Tejuco
Sto. Antônio	 1786
Cayrú	 1786
Nazareth	 1789
Valença	 1799

FONTE: mesmas fontes do quadro
os demais quadros: seguintes.

O caráter "pequeno produtor", conforme o quadro
acima, do setor agrícola dedicado ao mercado interno é,
ainda mais, acentuado se utilizarmos para efeito de
análise o tamanho da posse de escravos- Ao mesmo tempo.
as mesmas listagens, fornecem dados suficientes para
comprovar a inc].uso do setor agrícola voltado para o
mercado interno no domínio mais abrangente do escravismo,
bastante longe do que se poderia supor como uma economia
camponesa ( ou suas variáveis "caipiras" ) Em Nazareth,
por exemplo, em 1781., para 26 ].avradoras trabalham 84

52
45
55
52

anterior, bem como
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escravos, sendo que quatro plantadores não possuiam
escravos. O -tamanhõ da "posse de escravos", critério
proposto por Stuart SGHWARTZ/44/,	 4,	 bastante
aihif i cativo, -conformando claramente urna 'pequena
produção escravista" voltada para o mercado interno.
Assim, a. grande maioria deplantadores ( 377. ) possuia '1-.
2 escravos e nenhum dentre eles possuía mai-s de dez.
escravos. O •quadro abaixo demostra nossa a+irmacâo:

TAMANHO DA POSSE DE ESCRAVOS, NAZARETH 1791

Tamanho da	 no.de proprietários 7. no.de escravos 7.

posse:

Sem escravos	 4
	

15
1-2
	

10
	

37
	

14	 16
3-5
	

9
	

33
	

35	 42
6-10
	

4
	

15
	

35	 42

TOTAL:	 27
	

100
	

84	 100

Já as duas listas de Jaguaripe, de 1701,
englobando os distritos da vila e do Tejuco, apresentam
um perfil mais "familiar", com 447. dos 80 lavradores
locais sem escravos enquanto 247. possuíam 3-5 escravos e,
também aqui, nenhum deles possuía mais de 10 escravos.
Enquanto isso, as duas listas de Cayrú, de 1781 e 17969
mostram uma presença generalizada do escravismo, com uma

1441 SCHWARTZ, S. Op. cit., p. 269.
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escravos, sendo que quatro plantadores no possuíam
escravos. O;tarnanho da 'tposse de escravos", critério
proposto por Stuart SCHWARTZ/44/9	 é,	 bastante
sighificStt\O, conformando -,claramente urna "pequena
produqâaescravista' . voltada para o mercado interno.
Assim 1 a grande maioria depiantadores ( 37% ) possuia 1-
2 escravos e nenhum dentreeles possuía mais A dez
escravos. O quadro abai'xodemostra nassa afirmação:

TAMANHO DA POSSE DE ESCRAVOS, NAZARETH 1791

Tamanho da	 no.de proprietárias 7. no.de escravas 7.
posse:

Sem escravos	 4
	

15
1-2
	 10
	 37
	 14	 16

3-5
	

9
	

33
	

35	 42
6-10
	

4
	 15
	

35	 42

TOTAL:	 27
	 100
	

84	 100

Já as duas listas de Jaguaripe, de 1781,
englobando os distritos da vila e do Tejuco, apresentam
um perfil mais "familiar", com 447. dos 80 lavradores
locais sem escravos enquanto 24% possuíam 3-5 escravos e,
também aqui, nenhum deles possuía mais de 10 escravos.
Enquanto isso, as duas listas de Cayrú, de 1781 e 1786,
mostram uma presença generalizada do escravismo, com uma

144/ SC1-4WARTZ,• S. Op. cit., p 269.
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mplÍitiibuiçod& mo-áe-obra escrava no con3iuto id5
Nagrnorll;on. Dii uin"l.ndó;vinnou gim coroa do 11% dôze 188
lavrad&res de mandioca, em 1781, no possuíam gu,91quer
escravo, enquanto 36% possuíam 1-2 escravos, totalizando
17% do contingente escravo local. .Ji€ 32% possuíam entre
3-5 escrivãs e abarcavam "-'37% do - total da mão-deóhra
negra empregáda e, significativamente, pouco menos de 4%
dos plantadores, na ponta de cima, possuíam mais de 10
escravos, muito ebora pudessem contar com cerca de 46%
de todos os escravos arrolados. Por outro lado, no quadro
de 1786, todos os 64 lavradores presentes possuem
escravos, num total de 242 trabalhadores, cuja metade,
51% aproximadamente, estavam nas mãos de plantadores de 6
até 10 escravos; todavia, a maioria dos plantadores, 41%,
possuíam de 3-5 escravos e um grande número, 33%, detinha
apenas 1-2 escravos.

TAMANHO DA POSSE DE ESCRAVOS, CAVRá ( 1781 e 1788 )

TAMANHO DA	 tt5MERO DE PROPRIETARIOS
POSSE	 1781 %	 1786 %

Sem escravos
	 20

	

1 -2
	 71

	

3 -5
	 62

	

6-10
	 25

	

11 -15
	 6

	

16 -20
	 2

	

21 -25
	 1

Ilegíveis
	 1

TOTAL:	 188

	

11	 -	 -

	

38	 21 33

	

32	 26 41

	

13	 16 25

	

3	 -	 -

	

1	 -	 -

	

1	 -	 -

	

1	 1

-100	 64 100
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Os dados raëima, çdecorrentes dos réis de.•. lavradores -
de mandioca, comportam 786 lavradores, 1.348 escravos e
quase 3-800-000 covas de tmandioca,. sendo-que d'ias 3 

'
i gtas

- de Nazareth e Valençat- 4flO L registrarai o. número 'd
escravos ea mesma lisl;a de Naareth no, apresenta o
número de ovas -plantadas mas, o volume de alqueires de
farinha produzida, 3.327 alqueires. A ani]ise que
desenvol4eremos a seguir baseia-se, fundamentalmente,
nestes dados-

0 quadro acima nos permite uma série de análises
importantes sobre o perfil do setor agrícola voltado para
o mercado interno. Em primeiro lugar, verificamos a
grande concentração de lavradores nos segmentos- - iniciais
e médios da estratificaço que propomos acima. Assim, em
Nazareth ( 1789 ) de um total de 333 lavradores 34%'
plantam de 6 a 10 mil covas de mandioca, enquanto o
segmento que planta de 1000 a 5000 covas ocupava 21% do
total - Em suma, os plantadores de até 10 mil covas
correspondim a mais de 55% do total dos plantadores

Já em Cayrú, em 1781, os seus 182 lavradores de
mandioca apresentavam um perfil mais polarizado: o
segmento de plantadores de 1000 a 3000 covas representava
cerca de 54% do total e somando-se à eles aqueles que
plantavam até 1 .0 - 000 covas chegaríamos a mais de 94% do
total ! A listagem, do mesmo ano, de Nazareth, com 28
lavradores, apresenta um estrato de plantadores de 1000 a
3000 covas de 59% e, se somarmos a estes os produtores de
até 10.000 covas teremos 77% do total de lavradores

O distrito de Santo Antônio, em 1786, apresenta,
por sua vez, o segmento de plantadores de 6000 a 10.000
covas como o mais representativo, com 28% dos 47
lavradores arrolados- Entretanto, os produtores de 1000 a
5000 covas representavam 24% do total e ambos os
segmentos juntos somavam mais de 52% do total.
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Pr€itanisnte idPntita é o perf ii de Jguaripn, em
1781, com 327. dos «seus plantadores o segmento de 6000 a
10.000 covas e 21.4% no segmento de 1000 a 3000
covas, perfazendo os platadores até 10.000 covas 677. •do
totaIt!tDO rr'rtn;	 »jg t)I.tt »	 -

Já - -uma -outra listagem de Jaguaripé de 17811
abrangenaõ6distritO do Tejúco, Mostra o mesmo perfil
polarizado, com 67% 

dos plantadores presentes no segmento
de 1000 a 3000 covas, chegando a 88% se estendermos a
análise àqueles que plantavam até 10.000.

Uma segunda listagem de Cayrú, de 1786, e
abrangendo outro setor 'da freguesia - mostra um perfil
menos polarizado, com o segmento dos plantadores de 6000
até 10.000 covas com 30% do total, enquanto o de 1000 a
5000 somava 15%, não chegando, portanto, ambos a atingir
mais do que 45% da totalidade dos lavradores. Por outro
lado, o segmento de 11.200 a 15.000 covas atingia mais de
22% e os que plantavam mais de 30.000 chegavam a 10% do
total.

Idøntico a Nazareth, com um perfil polarizado, é
a estrutura produtiva esboçada na listagem de Valenca, de
1799, com 33% dos seus 43 lavradores de mandioca o
segmento de 6000 até 10.000 covas, e 52% plantando até
10.000 covas.

Numa viso de conjunto teríamos o seguinte quadro:



% ATÉ 10.000 . COVAS

94
77
67
68

52
45
55
52

1781
1781
1761
1781

1786
1786
1789
1799
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QUADRO RESUMO: % DE PLANTADORES POR MIL ,COVAS

FREGUESIAS

Cayrú
Nazareth -
JagtiariPe
JaguariPe

Tejuco )
Sto. Antônio
Cayrú
Nazareth
7a 1 nnflfl

como
FONTE: mesmas fontes do
os demais quadros , seguintes-

0 caráter "pequeno produtor"' conforme o quadro
acima, do setor agrícola dedicado ao mercado internfl é,
ainda mais, acentuado se utilizarmos para efeito de
análise o tamanho da posse de escravos- Ao mesmo tempo,
as mesmas listagens, fornecem dados suficientes para
comprovar a ncluso do setor agrícola voltado para o
mercado interno no domínio mais abrangente do escravismo,
bastante longe do que se poderia supor como uma economia
camponesa ( ou suas variáveis "caipiras' ). Em Nazareth,
por exemplo, em	

1781., para 26 ].avradOres trabalham 84



15
37
33
15

4
10
9
4

10027

Sem escravos
1-2
3-5
6-10

TOTAL:

14	 16
35	 42
35	 42

84	 100
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escravo, sendo que quatro plantadores no posuiaep
escravos. O;tamanhà da "posse de escravos", critério
proposto por	 Stuart	 SCI-IWARTZ/44/9	 é,	 bastante
gjçÀtficati ' o, j COflf9m9d . claramente uma. "pequena
produâo escravist& voltada para o mercado k.ntern.o.
Assim, a grande maioria de plantadores ( .37% ) possuia 1-
2 escravos e nenhum dóntre eles possuía mais., de dez
escravos. .0 quadro abai'xo .. .demostra nossa afirmaflo

TAMANHO DA POSSE DE ESCRAVOS, NAZARETH 1781

Tamanho da	 no.de proprietários 7. no.de escravos 7.
posse:

Já as duas listas de Jaguaripe, de 1781,
englobando os distritos da vila e do Tejuco, apresentam
um perfil mais "familiar", com 447. dos 80 lavradores
locais sem escravos enquanto 247. possuíam 3-5 escravos e,
também aqui, nenhum deles possuía mais de 10 escravas.
Enquanto isso, as duas listas de Cayrú, de 1781 e 1786,
mostram uma presenGa generalizada do escravismo, com uma

1441 SCHWARTZ, S. Op. cit., p 269.
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plditribuiç
4
o de mão-'d' e-obra escrava no ehnjiiito dos

N0grnorlt1oh Do tirA 1ffiI(i,"vflmON guri POfl'fl de, 11V dos, 188
flvrid6res de mandioda, em 1781, no pnsslifiin c;si]quer
esbihbenqiianto 38% ossuíam 1-2 escravos,'''
17% do cortingente escravo local. JA 32% possuíam entre
3-5 escravos e abarcavam 37% do total da úin-de-ohra
negra empregáda e, significativamente, pouco menos de 4%
dos plantadores, na ponta de cima, pnssumam mais de 10
escravos, muito embora pudessem contar com cerca de 46%
de todos os escravos arrolados. Por outro lado, no quadro
de 1786, todos os 64 lavradores presentes possuem
escravos, num total de 242 trabalhadores, cuja metade,
51% aproximadamente, estavam nas mos de plantadores de 8
até 10 escravos; todavia, a maioria dos plantadores, 41%,
possuíam de 3-5 escravos e um grande número, 33%, detinha
apenas 1-2 . escravos.

TAMANHO DA POSSE DE ESCRAVOS, CAYEÓ ( 1781 e 1788 )

TAMANHO DA	 NÚMERO DE PUOPRIETdRIOS
POSSE	 1781 %	 1786 %

Sem escravos
	 20
	

11

	

1 -2
	

71
	

38

	

3 -5
	

62
	

32

	

8-10
	

25
	

13

	

11 -15
	 6
	

3

	

16 -20
	

2
	

1

	

21 -25
	

1
	

1.
Ilegíveis
	 1
	

1

TOTAL:	 188	 100

21	 33
26 41
16 25

1 
84 100



9
27
18
1.8
O

21

8
15
15
5
a
J
2

49

20
82
42
41
19
48

17
31.
31.
10
6
2
4

101	 232	 101

Sem escravos
1 -2
a -5
6-10
11-15
16-20
+ de 21

TOTAL:

14tL :i

Já o distritn deSaõt.fl t'Aflt8flt 0 nos permita jmq! Iadrp onde
4ØAlàviadõre detêm2324ïSCraV05, com apenas
sem nenhum escravo 'OsLdol-s segmentos iniriais4,12e3
5 escràvoS. apresefltam-S?,Ligualrneflte,' com 31.% .,cada ., $.do
totaFembora o segmentp- .
escravos .detenhú, apànas;.9%do total . contra; 7% dofsegmento
3-5 escravos . Aparece,.. ainda, 215: dos 1aviadoresopmi5
de 10
escravos, dominando 21% do total do contingente escravo

TAMANHO DA POSSE DE ESCRAVOS, SANTO ANTØNIO, 1786

Tamanho da posse	 No de	 %	 No de
Propriet.	 Escravos
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nos ..dadõs. acimã apontados, doi.s',pnnEos
podem fior, , detide_otsdo, nf'irmndon 1) a iiniversaIizaflo do,
escravismoçcomo' reiaçãobúsica de produçan no setor
agríco1a;deçmercadoLinterfl0 bastante: longe «-dast
generalizaçôes ,vigentes nnoscmanual s 

1acerca de um -setór,a
autônomoou onãop'tdeo pequena produção famil ,ar, 4t tipo
caipira ''zWãoafirmamosttUa inexistência mas, insistmós
qte.a.:masa1iàisriníÕ6rtante;da produção de alimentos para
o mercadn;iaternoréPOuSaVa (.sobre; o trabalho ecravd--
Evidentemente;' , tal., afirmação ':i.mpôe. como .conseqência
reexãminat ?as .teses existentes acerca do caráter
estagnado,. "natural", ou no-monetário da produção de
alimedtos; como procuramos fazer na parte 1 deste
tabalho. A própria dominlincin do escravismo implica nm
fluxo de renda inserindo a produção de alimentos num
circuito mais amplo, envolvendo o adiantamento da renda
escravista e 'a necessidade do recurso ao mercado/451. Ao
mesmo tempo, a inserção da produção de alimentos no
circuito mercantil típico do escravismo i.mpôe perceber o
papel deste setor como um elemento vinhilizador do
próprio predomínio plantacionista, ao assumir os encargos
pertinentes à reprodução, com custos compatíveis, da
relação de produção básica; ii) a definição "tamanho da
posse em escravos" desempenha um papel fundamenta) ao
mostrar um perfil diferenciado, e constante, da pequena
produção escravista. Esta assume, assim, um pape)
estrutural, como uma forma específica de organização da
produção, e não como uma mera ocorrência ou horizonte
estatístico no contexto do escravismo colonial.. Desta
forma a "pequena produção escravista" organizar-se-ia em
torno de uma forte maioria de pl.atadores com 1-2
escravos,	 cerca de 34% do total, e que se somando aos

/45/ CIIAYANOV. A.V L.a organización de 	 la unidad
económica campesina. Buenos Aires, 	 Ediciones Nueva
Visión, pp. 132 e ss. Para uma discussão da
aplicabilidade de CEJAYANOV em uma economia escravista de
tipo colonial ver CARDOSO, Ciro. "O modo de produção
escravista colonial na América" In: SANTIAGO, Theo
América Colonial, Rio 10 Janeiro, Palias, 1975, pp. 96-
98.
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plantadores com 3-5 escravos contaria com 66% dos
produtores arrolados. Há, ainda, fortes oscilaçfles para
baixo'eni direção a uma pequena Produção tipicmente
•Í familiar fl ,!e aparentemente empobrecida, com 17% do total
dos lavradores. Ocorreria, também, uma oscilaçã o para o
alto, com o segmento 'de 8-1.0 escravos com 14% dos
lavradores- J4 os lavradores com "+ de 11 escravos" no
alcançaria 4% dos 407 lavradores pesquisados-	 t

Quanto ao volume dos escravos Possuídos a situação
é identiáamente específica: o extrato mais significativo,
com 37% do total dos 1.348 escravos arrolados, é .'Ó dos
lavradores com 3-5 escravos eles mesmos 32% dos
lavradores - enquánto - os produtõres com 1-2 escravos
detem 15% do total. Ambos os segmentos somados dominam 5%
de todos os escravos. Evidentemente, o efeito de
concentração permite que os segmentos superiores
concentrem também um grande número de escravos-
Entretanto, os extremos - ao menos aqui - se equivalem:
os detentores de mais de 6 escravos representam cerca de
16% do total dos lavradores, e os que não possuem
qualquer escravo somam 17% do total dos lavradores-
Delimita-se, assim, um segmento-matriz possuidor de 1-5
escravos, com 52% do contingente trabalhador e 66% dos
produtores, conforme vemos no quadro seguinte:
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TAMANHODK POSSE EcONfIj4ÕENTÈ DE .ESCRAVOS DOS PLANTADORESr

Tamanho da posse , lavradores 	 escravos
1

Sexo escravn	 68
1 -2
	

136

6-10
3-5
	

1291
57

11-15
-316-20
221-25
3+ de 26

TOTAL:	 407	 100	 1.348	 100

Embora os dados sejam restritos, permitem-nos
concluir por sua clara representatividade e significflncia
em torno de uma estabilidade estrutural de um setor
pequeno produtor escravista, especializado na produção de
quatro gêneros básicos ( 'Mandioca, feijão, milho -é
arroz ) , e mesmo fortemente dependente de um só ( a
mandioca ) Através destes gêneros,bem como das
contingências econômicas decorrentes do emprego da mão-
de-obra escrava, esta' pequena produço - escravista
vincular-se-ia ao conjunto da economia escravista,
integrando o circuito mercantil dominante através do
marcado de escravos e de alimentos.
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-A subordinação econ8mica aos interesses
comerciais dominantes C abastecimento das naus do tràficc
africano, da carreira das índias e do avanço ltjsitano na
região da Bacia do Prata ) e ao plantacidnisnio c a
abastecimento da escrãvaria ) era reforçada por
mecanismos extra-econ8micos, com forte atuaóão do estada
( orientado pelo mercantilismo e o aristótelismo então
dominantes em Portugal ), através da "taxa", da proibição
do livre comércio de alimentos e da centralização do
mercado em Salvador.

A análise acima desenvolvida concorda com as
conclusões, sobre as dimensões da posse de escravas no
setor de mercado interno, de S. SCHWARTZ para a região de
Jaguaripe-Maragogipe num período posterior, 1816-1817.
Ambas as freguesias apresentavam, então, um número
mediano de 2.6 : e 3.9 _escravos por proprietários/461,
fortalecendo, assim, a nossa pretensão em Ver nestes
laÇradores um conjunto sist?mico de pequeno produtores
escravistas. Os dados de SCHWARTZ para a segunda década
do século XIX complementam-se com os que conseguimos
estabelecer para a década de 1700, mostrando, assim, que
o trabalho escravo era amplamente aplicado na produção de
alimentos fora do quadro da "plantation".

Esta mesma concordncja nos leva a reafirmar a
necessidade de se passar do nível da comprovação
estatística para a elaboração deste segmento escravista
enquanto categoria diferenciada no interior do
escravismo. Assim, dada as especificidades constantes,
como tamanho da posse de escravos, gneros cultivados,
relação como mercado, subordinação estrutural ao capital
mercantil e ao plantacionismo, 	 ao lado da sua
concentração geográfica bem como de sua larga permanPncia

/46/ SCHWARTZ, S. Op. cit. p. 219.
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nu €mpu, devpr-lamug pensar o negmentu como umn catqorla
específica,, a pequena produção escravista.

Alguns outros elementos constitutivos desta
pequena produção escravista, tais como- a relacâo com a
terra w com o Etdo, bom como com o capital comercial e
o nível tecnológico, ser ão desenvolvidos na parte III
deste trabalho. Porém, gostaríamos desde já de utilizar
a categoria com o sentido dada acima, de produtor
mercantil, escravista, voltàdo para o mercado interno.

Uma quest&o relevante sobre esta pequena produção
escravista residiria na tentativa de uma melhor
identificação dos agentes econ8micos e da racionalidade
existente na operação da unidade produtiva.
Particularmente, nos interessa saber até que. ponto
prevaleceria, um cálculo econamico capaz de -informar
estratégias de sobrevivência de todo ..este setor/471.

Um primeiro ponto 'a ser destacado, na direção
acima expressa, é á pobreza, em comparação com.os demais
agentes econ6micos coloniais,' dos lavradores ou roceiros
de mandioca. Cerca dé 17% de todos os lavradores
arrolados no possuiam <qual quer escravo e dedicavam-se
pessoalmente ao trabalho agrícola. Assim, no rol de
lavradores de Cayrú de 1781 encontramos 8 forros, 7
pardos e 1 negro, plantando uma média de 1.500 covas de
mandioca. Mais trs plantadores, ditos "de tal", são
supostamente ex-escravos, o que perfaz 5.8% dos
lavradores arrolados em Cayrú, muito embora só
represente a sua produção cerca de 1.77. das 884.000 covas
plantadas na freguesia. É bem verdade que, na mesma vila
e ano, um só lavrador operando com 12 escravos chegava a
plantar 18.000 covas, ultrapassando a produção de todo o
grupo de forros. O quadro pode ser alterado- s em	 Santo

/471 CHAVANOV, A. V. Op. cit. P. 141.



(.156.)

Antønio, em 1786,."Luís Pra., preto forro, plantou 9.000
covas e tem 17.000 covas de mandioca velha para' colher".
Neste caso, um só produtor, forro e sem escravos,
responde com 3% do total das 865.000 covas plantadas! Uma
outra lista, da cidade de Salvador, e que por n8o ter nem
o número de roças nem de escravos não foi utilizada como
as demais, enumera 222 "rosas" de mandioca, sendo que 20
dos roceiros. são "pretos forros"; Já, em i786, uma` carta
do capitão-mor de Jaquaripe dá conta. tao •••govirriadàr da
?insol gncia" de um soldado que "...maltratoüde pancdas
um lavrador de mandioca,-.suposto ser homem preto, mas
forro", tal situação se repete em inúmeras outras
ocasiôes, gerando protestos da C2mara Municipal/48/.
Vemos, assim, que no seu extrato mais baixo, o setor de
produo de mercado interno alistava seus membros entre o
pessoal , diretamente egresso da condição servil, ,, algumas
vezes, como no caso do preto forro Luis, com bastante
sucesso. A significativa porção de "sem escravos", cerca
de 15% do total, não se explicaria, como veremos mais
adiante, por egressos do escravismo. Os róis apresentam,
ainda, um elevado número de viúvas no segmento 1-2
ecravo ( redua&o do plantel em funq&o de partilhas ?
e plantando, em média, 3.000 covas. Várias vezes aparece
um claro vinculo familiar, como em Cayrú em 1781, onde
"José de Argola planta 4.500 covas com 3 escravos e o
filho do dito 1000 com 1 escravo". Em Jaguaripe, em 1786,
dois lavradores cognominados "Não perca" plantam 5000
covas com 2 escravos. Não ousamos, todavia, concluir por
grupos familiares quando não explicitamente nomeados.
Embora, em muitos casos a sucessão de dois •ou três nomes
iguais nos faz supor um amplo relacionamento de
parentesco entre os lavradores de mandioca.

148/ Ofício do capitão-mor da vila de Jaguaripe pedindo a
retirada do destacamento desta cidade pelas viol?ncias
praticadas com os lavradores de farinhas. Jaguaripe,
30.06.1779, e Oficio do capitão-mor de Jaguaripe sobre a
insol@ncia de um soldado contra um preto forro roceiro...
Jaguaripe, 31.07.1786, B.N., Mss. 11-32,22, 16 e II-
32,44,18.



O segmento mais nitidamente camponPs - ou
sem participação do trabalho escravo - não ultrapassa,
como vimos, a média de 15% do contingente total: em 1781,
são em Nazareth 15%; em Cayrú, 11%; em Jaguaripe, 14%; em
1706, em Cayrú, n*o aparece nenhum sem escravos;

-
m Santo

Ant8nio, são 147.. Uma grande exceção é marcadk pelã.lista
de Tejuca-Jaguaripe, de 1781, onde 31 dos 52 lavradórés
listados - cerca de 607. - não possuem escravos. Qual o
peso especifico, então, do setor exclusivasnente familiar
no conjunto da produção analisada? Poderíamos responder
esta questão com o seguinte quadro:

PERËIL DOS LAVRADORES SEM ESCRAVOS
	 - 178111786

Freguesia

Naz areth
Cayrú
Sto. Ant8nio
Jaguaripe
Tejuca
Cayrú

7. sobre o total
de roteiros

14.8
11.0
14.0
14.0
60.0

7. sobre o volume
plantado

1.4
2.6
7. 1
11.0
30.0

1	 , que	 A	 parti c 1 paqio
numérica dos "sem escravos', por si significativa, não
corresponde urna igual participaaào no volume da producão.



Freguesia % sobre o total
de lavradores

Nazareth
Cayrú
Sto. Antônio
Jaguaripe
Tajuco
CHyrô

59.2
53.0
45.0
32.0
270

h20

r 

Mesmo no Tejuco, onde essa participação chegava ser
dominante, se somarmos seus totais àqueles de oiitro
distrito de Jaguaripe, no mesmo ano, chegaríamos a
percentuais mais baixos: no conjunto perfazem 44% do
total dos lavradores mas plantam 40% do total das 477000
covas de mandioca da freguesia

De qualquer forma, o setor produtor baseado
exclusivamente na mão-de-obra familiar não respondia com
um percentual significativo da produção de alimentos e.,

nem mesmo, correspondia a uma forma dominante de
organização do trabalho no campo dentre os produtores
voltados para o mercado interno. Já o segmento marcado
pela posse de 1 até 3 escravos apresenta 'nua situação
inversa, como vemos a seguir:

PERFIL DOS LAVRADORES COM 1-3 ESCRAVOS

% sobre o total
de escravos

23-8
3ø0
17-2
17.0
'16.0
29 0

% sobre o total-
de covas

16.7
34_O
21.0
20.0
34.0
270



[.159..]

Desta forma, o segmento 1-3 escravos, é claramente
majoritário em rolncjc, no" domni, ohogandn em alguns
casos a representar mais da metade dos lavradores
arrolados, embora quase < nunca chegue a um terço dos
escravos possuídos. Mas, significativamente contribuem
com um elevado volume da produçao, particularmente ao
termos em vista a relação direta número de
escravos)número de covas- Assim, por exemplo, um só
produtor de Nazareth,em 1781, com 10 escravos plantava
80 - 000 covas de mandioca 1 Mais adiante, ao tratarmos da
questão das técnicas, voltaremos a este ponto

Temos, assim, uma paisagem composta de um parcela
de produtores rurais de tipo familiar, sem escravos,
coincidentemente os mais pobres fora da condição escrava,
variando entre 12/15% do total e um grande grupo de
pequenos produtores escravistas, com 1-2 escravos, com
uma participação em torno de 40% do total do contingente,
acima do que encontraríamos um degradé de produtores até
10 escravos dividindo o restante do conjunto. A partir
daí o quadro esgarça-se com ocorrência rara de produtores
com mais de 15 escravos: 1 em 1781, em Cayrú, platando
mais de 20000 covas e, em 1786, nutro na mesma Cayrú.
produzido mais de 40000 covas

A questão que se coloca, a partir da concluso
acima, é de retratar o comportamento deste setor, como o
estrato típico dos pequenos produtores escravir.tas. lima
maior aproximação do cotidiano destes produtores poderia
nos aclarar a racionaldade existente no setor, seu
posicionamento perante o conjunto do sistema colonia] e o
oomport.ainutiI.t da prodiiçin £n:( às crises de fome. A voz
deste setor, do presença to negaria, pode ser ouvida
através dos autos dos processos de incriminaço movidos



contra d iavYndouQs qud%õrit4-IlmntP no pilantii%.mo
número determinado de cavas, através da consulta aos róis
de anos anterior 'eS. O inquérito que conseguimos
localizar, no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa,
arrastou-se de 1796 a 1799, sob as ordens do culto e
liberal Balthazar da Silva Lisboa, ele mesmo um
partidário da desregulamfltaã0. São 20 lavradores que
são interrogados sobre as suas decis8es cotidianas, de
plantar, o que plantar e como plantarl491.

Ao longo dos depoimentos as queixas mais comuns
são contra a qualidade das terras, os "invernos" e as
pragas, preferindo-se, coma no caso do lavrador Gregório
Pessoa, plantar arroz ou dedicar-se ao corte de madeiras.
Em 1796 havia ele plantado 30.000 covas e retirado apenas
60 sinos de farinha; enquanto que normalmente, em terras
boas, 100w covas renderiam 10 sírios de farinha/50í. Já o
capitão-mor Dorningás Thomas produzira, em trPs anos, mais
de 90 sinos com 25 mil covas, em virtude da qualidade da
terra. Face aos precos preferia plantar arroz/51/. Outro
capitão-mor, Jer8ninio André Maia, associa sua produção de
taboado com a de farinha, exportando 300 alqueires de
farinha por ano, "desde 20 anos". O capitão-mor plantava
em capoeira-grossa, terra em alqueive por mais de -8
anos, conseguindo rendimentos de 20 alqueires por cada
mil covas "todo ano"152/. Já Ant8nio Pereira Chaves
consorcia mandioca, arroz e café, com a produqâo de 130
alqueires/ano, plantando para isso 20 mil covas/53/; o
capitâo Reinaldo Moniz de Souza abandonara a mandioca
pelo pouco lucro que havia e passou ao arroz desde oito
anos"/54!. João Francisco e Pedro de Alcntara Gomes
«ler 1 aram pnsuir 4 escravos trabalhando 	 em	 capoeiras

"Já	 que	 não	 tinham	 passes	
para o fazer em

1491 Resposta ao Inquérito do Senhor Or. Ouvidor Geral
Balthazar da Silva Lisboa sobre a planta da mandioca.

Valenqa/Cayr', : 1796_1799. A;H.U.; Bahia, Cx: 20.449.

/501 Resposta de Gregório Pessoa ao Inquérito... Op. cit.

isii Resposta do Capitão-Mor Domingos Thomas... Op.cit.

1521 Resposta do Capitão-Mar Jer8nimo Thomas. . - Op. cit.

/53/ Resposta de Ant8nio Pereira... Op. cit.

/54/ Resposta do Capitão-Mor Reinaldo Moniz de Souza...
Op. cit.

1
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mati virem.. para ø que prerl eari a ria #mil tom nc.ravos a
nosúltimos . anos 4 lhes haviam morrido e eles no
conseguiram comprar outrbs"1551 -Já Jér8nimo dà Cunha
trabalhava com 2 escravos e agora, 1796, conseguira mais
3, plantando em capoeiras em virtude da mata virgem ser
multo r1ít.ant:e do pnrtn1561. JoAquim do Fr.itaa Eqa
explica a opção pela capoeira:

"Plantam em terras virgens os
lavradores de posses e com fábricas
capazes para isso e que são muito
raros os que o podem fazer e a maior
parte deles, ainda que a mata virgem
se acomodavão melhor, se acomod&o com
as capoeiras, ainda apesar de menos
interesse, por não terem forças e
derrubadores para as grossas (sic)
matas e muitas vezes não serem
próprias para a lavoura de mandioca,
porque muitas vezes sucede encontrar
terras de salão, que não servem para
planta alguma"/57/.

Já o almotacé de Cayrú, Manuel Eteves Fernandes,
ele mesmo lavrador de mandioca, com 7 escravos, declara
nitidamente a opção pelo arroz: haveria, tanto para ele
como para os demais plantadores, "muito maior
convenlUncia" na planta do arroz do que na mandioca/SRI.
Havia, porém, um impedimento básico tanto para o aumento
da produtividade quanto para a mudança de g?riero,

/55/ Idem.

/561 Resposta de Jer8nimn da Cunha... Op.cit.

/571 Resposta de José de Soiza Eqa... Op.cit.

/581 Resposta de Manoel Esteves, 	 almotacé de Cayrú...
Op.cit.



+	 aj
representado peio , tarnanhodaposse de escravos. rr Uonqaln
dá Cunha;Y que havia pérdi-do'iescravo no ano anterior e
que agora trabalhava só com 1, declara:

'• e que são contados os lavradores
que nest continente lavrão em matas
virgens, por não terem posses para
isso"/59/.

Alguns, como Joaquim de Meio, trabalhavam com escravos
alugados, afirmando que os rendimentos dependiam do
"veio" da terra e do número de escravas que se
empregava/601. Outros, como Francisco Xavier Araújo,
calculamcalcuia que mil covas em capoeira-grossa rende 20
alqueires, enquanto em mato-grosso chegaria a 40
alqueires.

Vemos, assim,que as variáveis presentes no
cálculo dos plantadores eram principalmete tr?s: número
de escravos possuídos; qualidade e localização da terra e
os preços relativos dos diversos gneros. Desta forma, a
opção do que plantar ( mandioca x arroz, mas também café
e o corte de madeiras ) dependia da combinação
disponível, por parte do roceiro, dos tr@s elementos
identificados. Evidentemente, impunha-se, como elemento
de coerção extra-econ8mico, a atuação do Estado, na sua
dimensão colonial,	 tabelando preços,	 limitando a
liberdade de comércio e o obrigando ao plantio.

Alguns lavradores, com mais escravos, conseguiram
mudar de g?nero, ou consorciar outros produtos à
mandioca, ±oáià o café. Deu-se, mesmo, em alguns momentos

1591 Resposta de Gonçalo da Cunha... Op. cit.
1 1

/60/ Resposta de Joaquim de Meilo... Op. cit.



uma forte dehandadaern:dir éÇA -ao tabaco, forqando . . à

intervenção brutal . do Estdo/61/ Já aqueles com, um
número reduzido de escravos, e com acesso assim
condicionado a novas terras, mantinham-se presas à
mandioca.-

A qualidade e a localização das terras, numa çlara
e intuitiva percepção :dos mecanismos da renda diferencial
1 eI!, definia, para	 lavrador,.O volume da produção e

vezes trocava-Se um rendimentosua rentabilidade . Muitas 
superior, da dimensão de 1/3 a 50%, por, nuto menor em
função deUm gasto maior com o transporte. Uma

, curiosa
combiiidAO :de, fatores poderia levar à anulação do
rendimento proporcionado pela terra, mais fértil em
virtude do custo do transporte a partir da terra com pior
( mais longe ) localizarão. Tal combinação,
originaFíssima,, agudizava as contradic6es de reproduçAo
do próprio sistema, que exigia terras sempre férteis, a
fronteira aberta, enão conseguia solucionar :a questão do
trasporte. Ao mesmo tempo tal pressão, conseguiu, como,
resposta técnica possLvel, impor um sistema de rotação de
solos entre a mata-virgem, a capoeira-grossa e a
capoeira, com a utilização de dois campos — um de
mandioca nova e . outro de mandioca velha — variando de um
alqueive curto, de 3 anos, da mata para a capoeira, e um
alqueive logo, de 5 a E anos, da capoeira para a capoeira
cjrn fl , i pm tnrmfl% rin tum °hunh mi 1 os'. " /62/ -

Com o material acima analisado podemos avanç ar em

direção ao reconhecimento de uma racionalidade econômica
especifica da pequena produG ão escravista, voltada para a

ruuiAíi «tø	 'I iu ro" ,	 "1 ,jInr'øtø"	 nu	
"cnnvwnt •nC ias"

expresses tomadas no depoimento dos próprios lavradores
de mandioca/63/- Tais expressões são reelaboradas pelo

1611 Ordem do Governador Geral , para a àrradicaãO do

tabaco das *vi 18sL4Pb4° Salvador, 21.01. 1704
1 DHBN,

V.

(621 RQBFRtJP, E. flp. riU, p. 211.

/63/ Respostas ao Inquérito... Op. cit.
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• - pwqlAeIifl produtor	 amcrnvifla	 avaumindo tignificados
diferenciados é ambivalentes face a seu emprego
dominante na sociedade colonial, marcada por um - aporte
nitidamente mercantilista, comum na sua  época. Assim,
"lucro", "interesse' e "conveniflCia5" são categorias
contrapostas, nos depoimentos, As noq6es negativas que
expressam, fundamentalmente, penalização do trabalho/641.
Vemos, por exemplo, que o trabalhé em mato-grosso "é mais
custoso"1.651, ou, ainda, , que o plantar na capoeira "é
muito menos trabalho e despesa"/óÔ/. Outro lavrador,
embora reconheça que o trabalho em mata-virgem rendia
mais, insiste em que "o trabalho em capoeira grossa dava
menos trabalhõ (sic)"/671. significativamente, de outros
parmetros de raciocínio, os termos positivos - lucro,
interesse, conveniências - largamente em voga no universo
altamente mercantilizado da burguesia de negócios e dos
senhores de engenho, assumiam um sentido diferenciado
quando contrapostos, no seu campo linguístico, a
"despesa", "trabalho custoso" e a "muito trabalho". Desta
forma, a penalizaflo do trabalho, e não o maior lucro
possivel , parece ser um elemento central do universo
mental do produtor, aproximando-o bastante da noção
chayanoviana de penalização do trabalho ou
"tyagostnot"/óB/. Ora, tal preocupação com os aspectos de
"sofrimento do trabalho", na acepção original, assemelha-
se claramente ao clássico cálculo campons,.
diferentemente do escravismo colonial e, definitivamente,
em oposição ao móvel básico do capitalismo/691. Ocorre
que, uma imensa maioria dos produtores concentrados no
segmento 1-3 escravos, com o risco de perda e de não
conseguir recompor o plantel , tinha uma 	 vivência
quotidiana do trabalho, obrigando-se a uma participação

164/ Para uma análise da questão da penalizasão do
trabalho através da ótica chayanoviana ver: MOURA,
Margarida M. Camponeses. São Paulo, Ática, 1986, pp. 57-
59. Ver também WOORTMANN, Kláas. A família das mulheres.
Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1967, em especial PP-
58-105.

/65/ CHAYANOV, A.V Op.. cit. p. 213 e KLOOSTER8OER, W.
Involuntary Labour since the Abolition of Slavery.
Leiden, Urill, 1960, em especial "introduction".

/66/ BOSERUP, E. Op cit.., p . 47.

1671 CHAVANOV, A.V Op. cit., p. 217.

/68/ ARCHETTI, E. "Presentacián" In: CHAYANOV,. op. cit.
P. 18.

/691 CARDOSO, C. Op.cit. p. 98..



frequente no próprio processo produtivo- Ao contrário de
um senhor de engenho, com Seus 40 escravos e
admini si;radores, e do p1 notador de cana, com 20-25
escravos, um roceiro com 2 ou 3 escravos ohrigava-e a
participar,' substituit"e complementar a faina servil.
Assim,	 as categorias como muito/pouco trabalho,
despesa/lucro, trabalho custoso/conveniências faziam
parte do universo imediato do pequeno produtor
escravista- Tal relação direta com o trabalho era
acentuada. pelo número restrito de escravos e o risco da
sua perda, o que implicava em utlizá-ios nas atividades
que verdadeiramente "valessem a pena", calculando isso em
termos de produtividade x intensidade, d.o .trahalho-. Mas,
tal produtividade era fortemente determinada - face à
limitação do número de escravos - pela qualidade e
localizaço da terra, ou seja, no seu cálculo do melhor
emprego do trabalho, a terra desempenhava um papel.
central.

A organização material da empresa do pequeno
produtor escravista é de difícil identificaçã

o - As poucas
informamóns disponíveis, através de inventários post-
mortem, apontam para um elevado valor dos instrumentos de
trabalho de tipo 'industri.a)"- Assim, no inventário de
Domingos de Carvalho, aberto em 1777, "uma roda de pilar
mandioca" era avaliada em 1.6 mil réis, cerca de 5% do

Vai (ir (14.) i;(UI() i; ii; i o 13 20% do valor dos escravos
possuídos; já no caso de Francisca Maria do Nascimento,
com inventário aberto em 1775, "uma !9asa de fabricar
farinha é aváliada em 350 mil réis, o valor das
terras, o que nos mostra que na () só os escravos eram mas,
como também, o instrumental técnico , representava uma

parcela importante da empresa/70/-

/70/ Conforme "Respostas ao Inquérito.--" OP- ci.t; ver
ainda THORNEU, D. "Chayanov's concept of peasant economy"
in: CHAYANOV, A Peasani; Farm Organizati.on- Moscow, The
Co-operative Puibl i.shing ilause, 1925, p XV; AI.AVI, Bamza.
Las ciases campesinas y ].as lealtades primordiai.es-

Barcelona, ANAGRAMA, 1976.
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b) A produção de alimentos no Rio de

Janeiro-

A paisngeiii ng r,írin da .,apl I.nrii a ( l i ; 11h tiaJnnnlrn. a

primeira v&ts 1 no di.farin um muita dM Bahia, 
na nInflOfl

no século XVIII. g bem verdade, que a Bahia, desde 1690,
com a intensa recuperação agrfcola do fina) do século
XVII, era mais opulenta e populosa. Entretanto, em termos
de produção agrícola viam-se os mesmos canaviais -
espalhados pelas redondezas da cidade até a regio mais
longínqua dos Campos dos Goitacazes - bem como o tabaco.
Mesmo, para o mercado interno a situação era,
aparentemente, bastante similar.

A preeminência da mandioca, como principal gênero de
mercado interno, é confirmada, com ênfase, Pelo volume da
produção apresentada pela Relação do Marquês do Lavradio.
de 1779:

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
	 RIO DE JANEIRO, 1778

PRODUTOS FARINHA	 MILHO
	 ARROZ %
	 ELJ2ÇO

(em alq..) 246.355	 63	 62.329
	

16	 42.387 1.1
	

42.182 11

Ai; w.iiorffl frogic3tiflI prdd;stnras de alimentos, de

Lodo a ca ' 1 1,1(1 iii ,	 (w11111 til; do Com 	 Fr 1 o,	 Campos

Santíssima Trindade, Itaboraí e Jacutinga, com amplo
predomínio do cultivo da mandioca e o fabrico da farinha.
Porém, por todas as informações que possuímos a produção
de Cabo Frio e de Campos estava voltada para o seu

Próprio	 abastecimento,	
em particular do seu vasto
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til nlnrl ,snI saçuonrei rii, ti fito (JeMnponhnva nenhum papei d€
monta no abastecimento do Rio de Janeiro. Para a regiãc
que delimitámos, o Recôncavo e o Sertão da Capitania dc
Rio de Janeiro, teríamos que destacar cerca de 2
freguesias, voltadas para a Baía da Guanabara E

tributárias dos inúmeros rios que se constitijiam nr
caminho natural para o mar- Estas 22 freguesiaE
respondiam com 75% de toda a produção de farinha dE
capitania; 86% de todo o arroz; 81% do milho e 60.6% dE
produção de feijãoa, Algumas freguesias, sozinhas,
representavam um papei dominante na produção de un
determinado gênero, por exemplo: Jacutinga, no fundo dE
baía ( Nova Iguaçu ), produzia quase 12% de toda
farinha da Capitania, concorrendo com a imensa Cabo Frio,
com 14% e Campos, OjflJ] er,t:ii em canav i ais, com 13%;
também, a freguesia da Santíssima Trindade ( CachoeiraE
de Maca(-u ) produzia 11% o ItMhOrah, 9%, da farinha; j
Iguaçu respOfl(Iifl com quase 24% de todo o arroz, logr
seguida de Pilar do Iguaçu ( Duque de Caxias ), com 8%,
E3 Santo Antônio d.e Sá ( ainda Itaboraí ), com 7%; r
milho era dominante em Inhomiri.m ( Magó ), que detinhE
39% da produção, e por Itahoraí, com 1.8%; por fim, c
feijão surgia com importância em Itaboraf, de onde
provinha 19% de toda a produção, em São Gonçalo, com 7%,
e Maricá, com

Algumas freguesias destacavam-se por uma i.mensE
produção de bananas, que eram titi 1 izadas tanto como
fruto quanto como alimento básico ( cozidas,
assadas, com farinha, etc.... .), particularmente pelos
escravos- Pacobaíba e Suruí, ambas em Magé, produzian
mais de 15.000 cachos cada. Referindo-se a Suruí, Aires
Casal, na sua já citada "Corografia" dirá que ".. talvez
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tic ) bn Jn Ias r rei u 1 .í1 ap n pr 1 itt 1	 ,ns rn au;	 bati tino 1 rar. , - qii
são euidndusamorit.o eu] j;j vaulnr.

Outras freguesias, como Itaborai, mostravam um
perfil de extrema abundfincia de prodtiflo de alimentos,
com 9.4% da farinha, 19% do feijão, 18% do milho e 7% do
arroz, diferenciando-se, assim, fortemente de muitas
freguesias da - Bahia, onde não só era insuficiente a
produção de alimentos como também fortemente homogênea a
produção- Assim, a similitude inicial da paisagem
agrícola fluminense e baiana diferenciava-se fortemente,
em relação ao Rio de Janeiro, em direço a uma
policultura mais variada e mais integrada ao próprio
padrão-agrícola local-

Todos os gêneros agrícolas, tal como o açúcar e o
tabaco, mereceram permanente atenção do Estado colonial,
seja em termos de incentivo fomentista seja em termos de
regulamentação e controle de qualidade- Já vimos como na
Bahia a produção de mandioca foi colocada diretamente sob
a direção do Estado, através das c9maras municipais e dos
bandos dos governadores, tendo sua produção, distribuição
e comercialização seriamente controlada. No Rio de
Janeiro, entretanto, o gênero agrícola que mais merece'i
atenção por parte do Estado foi o arroz. Ao menos a
partir de 1756, com a instalação de um engenho
descaroçador, surgiu tcxla lama política de fomento baseada
1)111 dois ei.x(JE; central,;: tio iam 1 tido, ag i nnnçônr	 fiscais.
patrocinadas pela Coroa, por, 10 anos, desde 1760, e
renovadas em seguida; por outro lado, a garantia de
compra, com preços pré-estabelecidos, com o patrocínio do
governador associado a mercadores. de Li shoa/71/. Em pouco
tempo, cerca de 300 lavradores forneciam mais de 20-000
alqueires de arroz graúdo e 30.000 alqueires de arroz

- -- - - .-".	 n. 1 L4.
/71/ Memórias. Públicas e Econômicas da Cidade de São
Sebastião--- 1779. Revista do 111GB, Rio de Janeiro, 1884,
t XLVII, pp 27 e ss.
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pequéno/72/t O'.precopvariava :Mu i to mas, entre 1771 e
1772,..a.abundc1a da -prciducão fez com que os preços
caíssem,pela metade, de 10112 tostões para 6 tostões a
arrob/73/

A documentaq&o existente, 	 principalmente	 a
alfandegária, dá conta da profunda integraa&o da prqduaão
de arroz no circuito comercial atlantico, com seu
direcionameto para o grande comércio lusitano, sendo em
verdade um dos pilares do renascimento agrícola
pombalino/74/. A rizicultura apresentava, desta forma,
uma especificidade em relação aos demais "cereais da
terra": mesmo sendo um produto voltado para o mercado
interno, seu consumo na metrópole era , ié tradicional (
com grandes importações do vale do P6 italiano ) e com uni
mercado em expansão. Tal fator desempenhou um papel
decisivo na consolidação do 	 seu cultivo,	 com a
substituição do ggnero nativo, expontneo, do arroz
"vermelho', pelas	 espécies	 americanas,	 ditas	 "da
Carol ina"/75/.

A cultura do arroz consolidou-se na capitania
constituindo um amplo arco do fundo da Baia	 da
Guanabara até Itaborai, com Iguaçu produzindo 24% do
arroz colhido, Pilar do Iguaçu ( Duque de Caxias ), 8%;
Santo Ant8nio de Sá e Itaboraí, com 77. cada; Surui, com
67. e Pacobaiba, com 5%.

Ao final do século x yjir o volume da produção de
arroz mantinha-se como um dos principais gøneros
agrícolas da pauta de exportações do Rio de Janeiro,
apesar da variação da produção, conforme as cifras
apresentadas pelas "Balanças de Comércio do Reino de
Portugal":

/721 Dos SANTOS., C. Medeiros. Relações comerciais do Rio
de Janeiro com Lisboa ( 1763-1808 ). Rio de Janeiro,
Tempo Brasileiro,.1980, r-16•.

173/ ALDEN, O. —Manoel Luís Vieira: An entrepreneuer in
Rio de Janeiro during BraziUs Eiqhteenth Century
Agricultural Renaissence" In: I-IAHR, XXXIX, No. 4, Nov.
1969, pp. 521-538.

/74/ FALCON, Fanc1'co J. C. A Época Pombalina. SAo Paulo,
Ática, 1982, pp. 469 e 55.

1751 GUVOT, A.-L. Dos Plantes Cultivées. Paris, PF, 1949,

p. 73.
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kXP6RTACÕES, ÕE ARF1OÍ DORIQOE JANEIRO

ANO

1796
1797
1790
1799
1800

Para Lisboa

49.476 @
42.714 Q.
20.060 @
26.447 @

Para o Porto

108.128 e
76.052 e
104.046 @
77.862 @

FONTE: "Balanças de Comércio', B.N., Mss.11,4,6 a 27.

Corcino M. Dos SANTOS, em excelente trabalha sobre o
comêrció do Rio de Janeiro, no século XVIII, nos mostra
que os anos de 1784-1785, 1791-1792 e 1798-1799
apresentam-se como "picos" da produção de arroz na
capitania, tornando-se em um dos principais ramos da
produqâô agrícola regional/761. Tal afirmaiao, bastante
precisa, se coaduna com a pauta das "Balanças de
Comércio", onde veremos que o valor da produção do arroz
rapidamente se converteu num dos elementos básicos da
exportação fluminense, somando 37.107*000, em 1797,
colocando-se após o açúcar e a coirama, as duas maiores
riquezas da capitania, e na frente do anil, do café e da
goma. Em 1799, o arroz estava em sétimo lugar, mas, em
1808 as 150.000 @ exportadas valeram 1.000$000, e voltou
a ocupar um lugar de destaque, logo após o açúcar, os
couros é o café/771. A maior ou menor abundncia do
produto, bem como as condiçbes do mercado - duramente
marcado pelas guerras napoleSnicas - fazia a arroba

1761 Dos SANTOS, C. M. Op.. cit. p. 171.
1....&	 4:

1771 Balanqa Geral de Comércio de Portugal com seus
domínios é naqes estrangeiras. 8.N., Mss. 11,4,24.
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variar de 759 réis, em 1797 1 500 réis, em 1799,
ascendendo novamente para 700 réis em 1800. Pouco depois,.
em 1808, aarrõba èhegava a 1.000 réis; • voltando a ser
considerado um produto 4'nabr' pelôs lavradores.

A importflncia de um produto como .o arroz na pauta de
exportaqes do Rio de Janeiro levou J. JOBSON ARRUDA a
afirmar conscenciosamSnte .que os mantimentos co,-isti'tuiam
a principal categoria de exportaq5es da capitania/78/.

- A produção de farinha de mandioca, em comparação com
o atroz, não mereceu, no Rio de Janeiro, apõio semelhante
e, nem mesmo, foi objeto de tantas regulamentações, como
no caso baiano.

Em 1703, em virtude de uma grave crise de fome nas
capitanias do Nordeste, o governo de Lisboa exige o
cumprimento também pelo Rio de Janeiro da lei de 1668
obrigando ao cultivo de 500 covas por escravo possuído.
Esta foi a primeira, e uma das únicas vezes, em que a
Coroa tomou medidas reguladoras da agricultura de mercado
interno no ambito da capitania do Rio de Janeiro. A
exig@ncia do cumprimento da lei dá origem a um amplo
protesto dos mais variados setores da capitania. Em carta
ao governador do Rio, que a endossa frente a Lisboa, os
oficiais da C2mara explicam que a medida era
desnecessária em face (i)"...da abundancia e tanta
quantidade E de farinha J que sustenta. o Povo largamente
e de fácil provimento às frotas"; (ii) "...as terras E em
que se costumam plantar as mandiocas 3 são possuidores
vários donos e nelas não há engenho que prejudiquem suas
plantas" e (iii) por fim, 11 ...porque é certo que as
mandiocas de que se sustenta e as que lhe bastão e muitas
vezes sobram todas se plantam no Rec&ncavo desta mesma
Cidade. . . "/79/.

/78/ ARRUDA, J. Jobson de A. O Brasil no comércio
colonial. São Paulo, Ática, 1980, p. 355.

/792 .Cartados ..ôf.iciais da, Camara do Rio de Janeiro
dirigida ao Governador no qual ponderam os prejuízos que
causaria aos lavradores daquela capitania a execução da
lei sobre a plantação da mandioca. Rio de Janeiro,
06:11.1703, Mss. B.N., Mss. 11-42, 33, 11.
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Kdiferebóid&ãàeni ie"o Rio e a Bahi, como , vemos;
residia na -abundânciados gêneros seja para o
abastecimento do povo, seja para fazer face E
necessidades dagovernawènta]idade lusa na América

O cultivo da mandioca, e o fabrico da farinha, era
praticamente universalizado na capitania, com uma grande
concentração nas freguesias da Jacutinga, com 11 . 8% do
total da produção; Santíssimo Sacramento, com 11.32!;
Itaboraí, com 94% e Pilar do Iguaçu, com 6%,
deliniando, assim, um grande cinturão mandingueiro que se
extendia pelos atuais municípios de Duque de Caxias, Nova
Iguaçu, Cachoeiras de Macacu e ItaboraL

A distribuição destas áreas de cultivo mostra
claramente como os rios que desembocam no fundo da Baía
da Guanabara desempenhavam um papel chave na circulação
da farinha, afinal um gênero pesado e barato. Assim, os
rios São João de Menti, Sarapuí e Iguaçu, de um lado da
baía, e Macacu, Guapí e Guaraí, 	 do outro	 lado,
apresentavam um intenso movimento comercial.- Só
Cachoeiras de Macacu tinha 24 portos visitados por
saveiros e barcos, enquanto em Pilar do Iguaçu mais de
100 barcos transportavam exclusivamente inantimentos/OØ/.

As parcas informações que possuímos sobre a produção
de farinha no Rio de Janeiro, nos mostram um grande
número de lavradores, a maioria na condição de foreiros
em grandes propriedades alheias ou de ordens
religiosas/81/ A mandioca era considerada cultura de
pobre, que conseguindo algum recurso muda-se rapidamente
de atividade" /82/, em particular para o cultivo do fumo.

Os arrendatários reagiam muito frequentemente a
alugar suas terras aos roceiros, já que consideravam este
cultivo	 desolador das terras; chegava-se, por vezes, a

/80/ Memórias Públicas e Económicas	 Op. cit.

/81/ Correspondência de Várias Autoridades. Revista d
IHGB, t. LXV, pp. 118-165.

/82/ Noticia curiosa e proveitosa a benefício da Real
Fazenda de Santa Cruz. Rio de Janeiro, 1ø.10 1793, BN..,
Mss 13,3,21.
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estabelecer o valor dÓ frc?rser pago j'hrtir do número
de machados possuídas pelo roceiro/83/. Na maioria dos
casos, o número dos escravos possuídos - variando em
méd.i.a entre 1 e 10 - no alterava fortemente o val'or do
foro/84/. Assim, alguns chegaram a sugerir que:

para o comércio no deve
existir í roças de mandioca J em
tanta abundância que recaia em
prejuízo	 de	 uma	 magnífica
fazenda "/85/

Evidentemente', por contrariar todos os pressupostos da
política de alimentos da Coroa, tais princípios no foram
adotados.

Ao mesmo tempo, e bem ao contário da Bahia. nunca
houve no Rio de Janeiro uma forte especialização
geográfica dos cultivos, constatado-se a presença de
gêneros alimentares de mercado interno em áreas
açucareiras e fumageiras No Rio ocorria, ainda, a
presença um forte segmento de grandes proprietários, em
especial. as ordens rol igiosas, voltados para a prodi,çn
de alimentos. A famosa fazenda de Santa Cruz, por
exemplo, em 1763, apresoni;ava um perfil fortemente
"policultor' - com 33 foreiros estabelecidos em suas
terras - conforme vemos no quadro abaixo:

/83/ :Idem

/84/ Idem

/85/ Idem.
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PRODUÇ O . DA FAZENDA DE SANTA CRUZ, 1783

GÊNERO

Café
Acúcar
Fumo
Arroz
Farinha
Feijão
Milho

FONTE: ver nota 82.

vi:» .UME

1_ g lo @
12.600 @

212 @
1030 Alq
8.195 Alq.
1.229 Alq.
4.015 Alq

Já no final do século XVIII a produção de açúcar
decaia e a de farinha atingia 19.550 alqueires, o feijo
chegava a 5.760 alqueires e o milho mantinha-se quase
igual, com 4.496 alqueires/86!. Os dois conventos do
Carmo da capitania também dedicavam-se a produção de

	

alimentos e, em 1764,	 apresentavam os seguintes	 1
redimentos/87/:

RENDIMENTOS DOS CONVENTOS DO CARMO, 1764

GÊNERO	 NO RIO	 ILhA GRANDE

Farinha	 1.200 alq.	 1-1,00 alq
Arroz	 60 alq.	 12 alq.
Feijão	 30 alq.	 O alq.

FONTE: ver nota 81.

/88/ Observações 4sobre a administração da Real Fazenda de Santa
Cruz,  1815. B.N., Mss. 11-34,33,8.

/87/ Correspondência de Várias . - Op. ci.t.



Awhàs.as otdsnt; o	 jnsiiítiis" ao seu tpã, ?11dedc1hni"
g rn(InOF; - 1)0 ind i,t; j.Jnor	 4, nimi; I.ttti mnni;c) do Ri o,	 para
forucer! couros e "punl;as" para a exportação A 'b*iéjn" de
São Bento utilizava sua fazeàda -de Mari rA para a'produflo
de víveres, trazendo para o Rio, anualmente, cerca de 125
alqueires de farinha e 9 de milho, além •do gado. Na
prática a fazenda de Maricá funcionavii como um verdadeiro
"Jardim BotSnico" para teste e aclimatação de novas
espécies/BOI. A fazenda de Iguaçu era um grande núcleo
produtor de arroz e farinha, enquantô Cabo Frio - numa
das únicas informaçôes concretas da região abastecer o
Rio de algum gênero - enviava 12 arrobas de peixe seco e
salgado/89I-

Corcino M. Dos SANTOS oferece-nos alguns dados
sobre o volume das exportações do Rio de Janeiro: entre
1773 e 1777, o volume das exportações de farinha mantém-
se em torno de 155 sacas, de dois alqueires; a partir daí
este voluàe aumenta para atingir, em 1781, 1.846 sacas,
voltando a decair entre 1.782 e 1784, para apresentar um
novo "pico" em 1.785-86, quando chega a 9.390 sacas.
Segue-se um período de oscilações que termina em uma
grande depressão, entre 1794 e 1795, quando as
exportações caem para apenas 178 sacas; após novas
osci lações chega-se, em 1799, ao ponto mais baixo de toda
a série, com apenas 1 18 sacas exportadas. Desde então
recupera-se o movi.mento/90/.

Ora, entre 1 77 «1 e 1799 existe	 uma	 diferença
importante: na primeira data, o decréscimo das
exportações de açúcar, aguardente e arroz marca uma
conjuntura extremamente negativa para o Pio de .Janeiro.
Já 1799 é um período fortemente ascenciona]. para os
mesmos	 produtos,	 isolando a farinha como a única.

-0 mosteiro
da Vargem no
1974,pp.	 158-

/88/, Idem. Ver ainda: SMITEI, Robert,
beneditino do Rio de Janeiro e sua fazenda
século XVIII" In: Revista do 111GB, v 304,
199.

/89/ Idem.

/90/ Dos SANTOS, C.M. Op. cit. p 14.
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em toda ii- ,n.nupahIln
fluminense..	 +;Y.	 •n 'J	 g'	 -'	 1'

"Para expi icartaJ .situnçân éimportante marcar que o
prõdtitomais representai;ivoL.rin cultivo -da mandiora' era,,
entretanto, a goma - muitas vezes. confundida por autores
àtuais como matéria colante. A goma-era, na verdade, o
derivado mais fino da farinha de mandioca, fina e alva,
uma variável da tapioca/91/- Seu movimento de expnrtaço
no acompanha o movimento de exportação das sacas de
farinha- Assim, 1777 embora 0g0 sendo um ano excepcioal
é, em média, superior ao período entre 1.772 e 1776,
anunciando o pico de 1779; 1785 e 1786 marca uma forte
queda; após um pico em 1784- A comparação entre as duas
(:IJrVtlI, Inizti COUI(J :niut o iiçúiuir	 t o arroz,	 é bastante
significativa do um perfil próprio.

Tendemos a pensar a exportação de farinha em sacas
como parte da matalotagem das naus e d.o comércio com a
Costa d'Mrica, enquanto a goma representaria melhor -
pela sua qualidade - a exportação para a Europa.

A tradicional abundância fluminense começa, ao fina]
do século XVIII, dar os primeiros sinais de exausto. com
o surgimento de uma situação de penúria e, mesmo, de
crise- A alteração das condiçôes de produção de
ai 1 mnrji;ou • em uma conjuntura de forte rech1peraçn do
açúcar e de expatiso do café, provoca a i nLervenço do
poder colonial.

O Conde de Resonde, Dom José Luís de Castro ( 1.790-
1801 ), organiza - a partir de 1793 - uma série de
medidas visando a aumentar o cultivo da mandioca, no só
para evitar a penúria no próprio Rio de Janeiro, como
também para produzir um excedente exportável para
Portugal,	 combalido na sua própria produção. Ao mesmo

/9 f/LJsanios como fonI;e, trn como ao longo de toda a tese,
o Dicionário do Moraes.
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tempo se ameaça os Jèvtádnrns que não plantassem, aõ
lis-nu »:; • 20 I'u 1 x n; do inrind iTki . iin rs t,nd,i 2 or.crnvnr. • 	 como
em 1793 e 1794, com ahirderde se mandari arrancar a
metade dos canavjaisteãttizàisique tiver àté.obrigSlns a
seguir está institutó"192/- O Conde, sabedor da difícil
situação do reino face às consequências das guerras na
Europa, declara a mandioca "bem precioso para a
conservação do Estado"- Tal situação de escassez, e mesmo
penúria, irá se agravar màis'e mais ao final do século
XVIII, quando vemos a capitania perder sua
autosuficiência- A abundflncia em víveres, marca maior do
Rio até 1760-1780, começa a ceder espaço e novas áreas,
como o Rio Grande de São Pedro, surgem como núcleos
abastecedores /93/ -

/92/ Dos SANTOS,C M. Op. cit. p. 1.4.

/93/ Idem, Op cit p. 65.



CAPÍTULO óc Affi criea dà aubsi gtVncia no Brasil-Colônia

"Com uru	 de banana,/E »de
farinhad'is"punha,/Para passar dia
e' meio/ tem certo o pão ei...conduto" ( oregório de tlattos,
Romances, XX1).

Afase inicial da colonização portuguesa,
entre 1550 e 1620, marcada pela euforia da colonização e
pela participação de capitais flamengos e italianos,
cessa apart& de 1620-30. A crise da Restauração, em
1640, com suas tubswquentes guerras, deixa o Estado
português sem iniciativas na América. Conservar o
possuído é o objetivo básico; manter os preços,. garantir
asegisranqa das rotas, era o corolário de tal política.

O periàdo que se sucede, entre 1630 e 1690
aproximadamente, é marcado por uma profunda depressão -
de resto manifesta, de forma diferenciada, em toda a
economia ocidental/l/ - com a fuga dos capitais flamengos
e judeus, perda das praças do comércio negreiro na África
para os holandeses e queda nos pregos do açúcar, em quase
457 até 1688 e do tabaco em 657., entre 1660 e 1666/21. A
construção dos sistemas mercantilistas na França, com
Colbert, e na Inglaterra, com Cromwell , limita ainda mais
a atuaqo portuguesa, com grande valorização das áreas
concorrentes antilhanas/31.

A reversão deste quadro só se daria, de forma
segura, a partir de 1690, quando o tabaco e a retomada
dos pregos do açúcar e da coirama permitirão um
"renascimento" da economia agrária da Co16nia, ao que se
juntará a explosão do ouro, já na virada do século/4/.

11/ TREVOR-HOPER, H.R. "The general crisis of the 17th
century" In: P & P, Oxford, no. 16 1 1959. Para uma visão
crítica ver: SOUBEPT, P. L'Ancien Régime: 2, Les
Pouvoirs. A. Colin, 1973, pp. 82-92.

121 MAURO, E. Le Portugal et 1 Atlantique ao XVIIe.
siécle. Paris, SEVPEN, 1960,pp. 396 e ss.

/3/ DE VRIES, ,Jan. A economia da Europa numa época de
crise. Lisboa, Dom Quixote, 1983, pp. 51-52.

14/ GALLOWAY, J.H. 'Agricultural reform and Enlightensnent
in late colonial Brazil". In: Agricultural History,
55(4): 763-79, out. 1979.
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- rat	 Wara nós "édesttma,iiflpÕrtflcia caracterizar- bem
éstedoimOmentOSUmaf a	"8", longa e profunda,.. de

CérEà t dé 60 anos detduràãáo,' .de ca. 1630até169ø,.

égúidó' de-- uma. fase A 1',tÉonsi5teflte, •tcom durarão
à&õxTmdã de oUtr&s 60 anos. Tal recuperação foi
sustentadi-não sóno:óúro, como-- rtambém na agriculbufa,

• qucbém da verddeimpUlSiOnOU a arrancada da nova fase
de prosperidade de forma anterior e autSnoma em relação
ao ouro. Assim, num espaço de pouco mais de 100 anos
cumpria-se um ciclo perfeito, com seu ponto mais baixo em
torno de 1685 mas, com sinais evidentes de recuperação e
crescimento a partir do tabaco. Ora, esta longa duração,
de caráter pouco mais que secular, viu sucederem-se
inúmeras crises de . subsist@ncia. Elas ocorrem, ora numa
-Fase depressiva, ora numa fase de crescimento: as -fomes
-surgem, em 1651, em 1673, em 1686 - todas em momentos de
forte depressão; mas, temos fome também em 1691, na
arrancada do renascimento agrícola, em 1714, 1721, 1735
todas em período de euforia económica. Devemos, assim,
nos por em guarda face a modelos, desde muito em
circulação na historiografia brasileira, que associavam
prosperidade=fome/depressáo=abundãncia.

Desde Celso FURTADO, e isso nos anos de 1950,
admitiu-se modelisticamente que o aumento da demanda
externa por produtos agrícolas ( como o açúcar ou o
tabaco ) poderia levar o latifúndio a potencializar todas
os seus fatores de produção, em especial terra e
trabalho, em direção à produção deste g?nero. Em
consequncia, as áreas dentro do latifúndio dedicadas à
produção do mercado interno seriam convertidas em
produtoras de gêneros exportáveis. Assim, a prosperidade
do setor latifundiário significaria a penúria e a fome no
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mercadd.fbterno. Dímesma forma, '09 períodos dédepí-essAo
e queda dos preços assistiriam a uma vigorosa retomada da
pi'oddqãâ pára o mercado intérno. Jacob GORENDER,seguindo
Ãá mesma,direcào, ÉhegaIa* afirmar que o preço da , fariiiha
acompinhava aprtoo dã aqúcar. ;•':vir.'i•
LCÁ rBe1i;'a sücesão de"-"crises 'tantã na fae "A"
quantS1t&'fase "B" ,cÓnÓ vér'émdsa .segiir,tiàs Dbriãa 'Í
reavalíar a .,utilizaçào de taV modelo. r 	 -

a) Bahia, final do século XVII: uma estrela
pálida e barbada anuncia a morte.

O impacto de uma fase negativa, um perfeito
efeito "B" de ciclo, embora operando de forma desigual
sobre o Brasil, tanto no tempo quanto no espaço, atinge
duramente a Bahia. O fim da União Ibérica ( 1580-1640
interrompe de vez o fluxo da prata espanhola para a
Col8nia. É bem verdade, que tal fluxo já diminuira muito,
embora ainda fosse um fator importante do abastecimento
de moeda boa, particularmente para a Bahia. De qualquer
forma, a "inversão americana" - a ruralizaão de amplos
segmentos mineradores na América espanhola - potencializa
a interiorizaião da produção agrícola na hacienda/51.
Ambos os fen8menos contribuem bastante para diminuir o
nível das atividades comerciais, legais ou não, na
Col8nia, acentuando, assim, ainda mais o caráter
depressivo do período.

/5/ LOCKHART, J. e SCHWARTZ, S. Early Latin America.
Cambridge University Press, 1984, pp. 86 e 55.
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Tais tensões, somadas a crença inabalável da
Coroa pártuguesa da necessidade de um posto avançado' no
Rio da Prata, explicam, à partir de 1676, a pretensão de

çjQ tr na Colfinta do 6nntftmO 8cramentO, uma janela
aberta para o comércio com as ccl Snias de Espanha. Desde
1651 que á Bahia sentia 	 os Tefeitos da	 "fome , de

numerário,	 com durS consequflcia5 sobre o fluxo
comercial, ao mesmo tempo em que os mercados norte
europeus - interconectados com Lisboa - retraiam-se,
acentuando a crise.

Entre 1652 e 1656 surgem grandes fome. !"
Pernambuco, em seguida a urna prolongada seca, com efeitds
negativos sobre a sede do Governo-Geral, gerando
inquietações é trans,torflos. após 1687 que rotina da
Bahia é seriamente alterada.. Os anos de 1684 e 1685
vinham se caracterizando por uma acentuada penúria dos
alimentos, cam : reclamacões da populacâo urbana junto ao
Governador Geral Ant8niO de Souza de Meneses ( 1682-
1684 ), o Braço de Prata. Em particular a Infantaria da
cidade de Salvador, paga em farinha, dava sinais de
grande inconformidade.

Além de uma prolongada seca, que ocasionava a
penúria dos alimentos, a Bahia é sacudida pelas lutas
entre os partidários do Governador Geral, o Braço de
Prata, aliado ao alcaide-mor, Francisco Teles, contra as
demais autoridades locais, principalmente o poderoso cl
Vieira Ravasco, que tradicionalmente dominava a alta
administração baiana. As lutas entre as diversas facções
locais afugenta mercadores, regataes e vivandeiros, que
desviam-se de Salvador e vão vender seus produtos nas
vilas do Rec8ncavo.
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As "alteraç8es', retomando uma velha palavra

portuguesa para subleVaÇôSS,enúria/6/- Para acentuar
deixam Salvador em urnesta4o

mais acentuado ainda de p	
'o

nnrâi;nr ti ram4 i 1 n.	 fl 1 t-. upa Ç f'. um .jflI Íifl	 frni Et.nnnnl

-- arsuflU i a a prnisflgflflí CRI uilfi cc',inet'n, si flfl 1 (16 dangrflçfls - O

Padre Vi ei rn • em di tipusta ahnrtn com o Governador, usa,
com seus dotes de orado barroco, a passagem do cometa
como anunciadot dos males decorrentes das "desordens da

terra-:

"Em mayo deste anno observou hum
nosso Mathemát i. CC) o cometa gile
atravessava o Sol de alto a bayxo e
foy visto por muitos dias .../7/

"Fomes" Ln: SERRO, J	 Dicionário de/6/ SILVA, J. 
Uisl;óri a de Portugal ü do Brasil	

porto, TniciatiVfl5

Editoriais, s/d, p. 275.

/7/ VIEIRA, P0. Antônio. Car;a XCII a Antônio Paes/7/In: Cartas do Padre Vieira. Lisboa Or,cidental, Oficina da

Congregação do Oratório, 1.735.
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QUADRO GERAL DAS CRISES DE SUBSISTÊNCIA EM SALVADOR E RIO!

DE JANEIRO

	

ANO	 LOCAL OCORRÊNCIA FONTE

	

1838	 Salvador	 Falta	 DTTBN, v. 2

	

1650	 Salvador	 Seca/Fome	 AN., Cod. 61,v2

	

1651	 Salvador!

Sergipe	 Fome	 DUBN, v 2

	

1652	 Salvador	 Fome	 DHBN, v. 2

	

1656	 Pernambuco	 Fome	 DHBN, v 84

	

1660	 Rio	 Levante	 Freire. W p.191

	

1811	 Salvador	 Falta	 Cartas doSenv4p-68

	

1673	 Salvador	 Fome	 B.NMss,1I34r3,

	

1874	 Salvador	 Falta	 &N- ,Mss. .1-7.3,27

	

1684	 Salvador	 Peste	 DHBN, V. 89

	

1666	 Salvador	 Peste	 A- APEBI v. 13

	

1687	 Salvador	 Carest;ia!

Quebra da saíra	 DIIBI4. v. 89

1688	 Rio	 Carestia	 A. N. , Cnd 952,v4

Salvador	 Fomo/
Bando das Mandiocas AJLLJ.. cx. 19594
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Motim da Farinha - DI-1N,., v. 33
Rebelião - de Mulatos .DHBN, v. 32

Fome	 DHBN, v 3

Perda daSafra	 DHBN. v. 32

Fome	 .Accioli, p. 47

Endemia	 A.H.U.,CX.6, no-15

Levante Negro	 Accioli, p. iøi

1691.	 Camamú

1692
	 Salvador

Salvador.

.1693
	 Sal vador.

Pernambuco
Rio

Camatn'

Morte dosescravos A.H.U.,tX.6fl0.l5

Fome	 .	 Cartas doSen.v3p49
Falta/	 -
Seca	 A.N., Cod. 77, v..6

Falta	 DHBN, v. 9

Seca/
Falta	 A.M.S.,Liv.de Reg.

Seca	 A.M.S.,LiV.de Reg.

Faltai
Seca	 A.N.,COd. 77, v.1

1695
	 Rio

1697
	 Salvador

169à
	

Rio

1699
	 Salvador

1700
	 Salvador

1701
	 Salvador

1702
	 Rio



". desde Abril a esta parte padece
hum novo gnero de Peste nunca
visto, nem entendido dos Médicos,
de que	 já morrerão	 dous
C médicos 3. Na gente do mar tem
feyto mayor estrago... Morrerrãõ
mais das pessoas conhecidas nessa
Corte o tenente-general, e cinco ou
seis dezembargadores. . -. A mayor
perda foy a do nosso Arcebispo, com
grande prejuízo como em Pernambuco,
onde começou-e fez o mesmo e inàyor
danno e contágio111221.

A identificaqão. da Peste foi di.f1cil4sendo.
inicialmente denominada de "bicha" ou "vamito negro", as
febres atacavam rápido, matando algumas vezes ao'cabo de
uma semana, outras assumindo o caráter de morte súbita,
quando tomava a forma de "febres pulmonares'. ):Em um
trabalho de 1851, hoje considerado fundador da nosologia
tropical, o médico José Pereira Rego identificou a bicha
como a primeira invasão do Brasil pela febre amarela. A
novidade da doença, o desconhecimento da sintomatologia e
do tratamento, acentuavam as complicações. Assim, a peste
fazia suas vitimas no próprio estado-maior de seus
antagonistas: médicos e cirurgiões, "todos insignes nas
suas faculdades", morriam meio a disputas sobre o caráter
da doença e as possibilidades de contágio, dando razão a
ROCHA PITA ao afirmar que "se não acertavam a cura dos
enfermos, também erravam a sua"/23/.

/221 VIEIRA, Pe. Ant8nio. Carta CII ao Conde da
Castanheira. In: Cartas... Op. cit., P. 128.

/231 ROCHA PITA, S. Op. cit. ,pp. 196-7.



1718

1720

1721

1723
1724

1725

1726

1728

1731

1732

1733

1734

1734

1735

1736

Salvador

Cayrú
G

Sal vador

Rio
Rio
Pernambuco

Rio

Ria

Salvador

Rio

Salvador

Rio

Sal vador

Rio

Ri /
Salvador

Salvador/
Rio

Fome

Mocambos

Seca/Fome
Tii,uiuiitçjs

Falta

Seca/
Falta

Seca/Tuiniul tos

Seca/carestia

Chuvas

Falta

Chuvas/

Car est ia

Falta/Tumultos

Seca/
Falta

Falta

Falta/Seca

Fome

DHBN, v. 43

DHRN, v. 43

011DM, v.. 44
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Reprçsentante de uma forte corrente
sebastianista, Vieira,via.no..cometa.o anúncio da volta do
"Encoberto", o retorno de ElrRey Dom Sebastia perdido
nas areias de . Alcacer - Kibir/8/ Naturalmente, o padre
percebia, ainda, urna boa oportunidade de, no rastro do
cometa, antagonizar o. Governador Geral. Já Gregório de
Matos ( 1623- 1696 ), embora também inimigo do "Braço de
Prata", não concordava. com a manipulação milenarista da
população e atacava Vieira.e seus seguidores, ditos na
verve satírica do poeta "mais best 1 ari i stas" do. que
sebasti ai sts por fal àrem "tanta burrada" por causa de
urna "estrela pálida e •barbada" /9/. Tal debate sobre os
"efeitos" da passagem de um cometa já foram analisados
Por Peter UURKE, quando ao descrever o divórcio
crescente, em meados do século XVII, da cultura popular e
da cultura "para os instruidos", nos mostra o interesse
cada vez mais acentuado da alta burguesia e de parte da
nobreza numa iuiecluica celeste naturalizada e laica. Neste
caso, Gregário de Matos perfilava--se ao lado do que havia
de tipicamente moderno ao seu tempo e, mesmo, de
avançado, ao tentar convencer o povo da "burrada" dos
jesui tas!1O/.

A chegada do novo Governador Geral , Ant8nio Luís
de Souza Telo ( 1684 - 1687 ), o Marques das Minas, iria,
por fim,  restabel ecer a paz na tumuLtuada cidade do
Salvador, fazendo cessar as "alteraaes !' que haviam
prejudicado a vida local. ROCHA PITA os narra que uma das
primeiras provi d@nc 1 as tornadas pelo Mar qu 'Ps das Minas foi
restabelecer, o (tuxo de gnerps alimentícios entre o
F'(ecancavo •e. a,Ci dac.le:

/8/ MATOS E GUERRA, Gregório de. Soneto XXIV In: Obras
Completas. Rio de Janeiro, Oficina Industrial Gráfica,
1923.

/9/ MATOS E GUERRA, 9. Soneto XXIV. Op. cit. p.. 21.

/10/ BURKE, Peter. Cultura Popular fla Idade Moderna. Sâo
Paulo, Coinpahia das Letras, 1989, p. 294.
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"Fez [ oovrnd$r 1 doriduzir à -
cidade mahtinen€dsde que padecia'
muita falta, porqL;e Ino tempo do
governo de Ant8ni-o de Souza, no
querendo expor-se a experimentar
injustiqas, os;' condutores dos
gneros comestíveis se abstiveram
de o s- condtuz'i ' urna Babi 1 6rii a onde
tudo eram confusbes; mas com a
mudanqa de overnador acudiram 1090
em 1 1 abundãric i a os Viveres, que
se compravam' por muito inferior
pr eço" / 11 /.

Ser ia este,
abundnci a.

entretanto, o	 último ano de

A grande crise que se abateria sobre a Bahia
continuava a produzir anúncios maravilhosos, tornando os
céus em sinal para o drama barroco que os baianos
protogonizariam. Frei Estancel continuava a prever
+en&menos puni ti vos: em dezembro de 1685 o sol, em pleno
dia se apagava por completo com a interposiqo da lua e
"esta grande luminária inculcava em seu c6ncavo toda a
região do fogo", e urna estranha aranha de braacis de fogo
e o corpo formado pela lua incandescente tomava o
céu/12/- Os jesuitas prnfetI7avarn enfermidades e mortes,
seja pela corrupo dos ares, seja Pelos muitos pecados
que-, já então, se ci-- i ain aruirni') ados "ao sul do Equiadnr"

Mesmo os mais ilustrados temiam, seriamente, as
' . sordícies" e contágibs dos ares/13/. O certo é que em
1686 surge a Peste em Pernambuco.

/11/ ROCHA PITA, S. História da América Portuguesa
	 Belo

Horizonte, Jtatiaia/EDUSP, 1976, p.195.

/121 Idem, op cit., P. 198.

/13/ Idem, op. cit., p 196.
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Aaróitenen,beqadá da A-frica, em vi agem de
rétorno'de . So Thomé e, conforme o relato o-fiflai 4d
ROCHA -PITA I dêcorreÇté de . "úiíi	 barricas de carne" e dos

"ifiLti t s\'í ci os	 ciflpas gra'es" dos pernambucanos. Cru
pouco tempo a Peste fez mais de duas mil vítimas na
capitania, caibdá inÓüras por dia "deixando ermas de
moradorese de amparo as casas"/141.	 -

Peste chega a Bahia, num clássico perfil de
Antigo Regime, através de um bordel que atendia homens do
mar/i5!. O repea lo çicelo5 jrSiii 1 a aumentava, n temnr das

pfoiELJas :(-' aceritii,-..:'. li Li u, irEk vC7 1mpu'h?F' e lirira

+arItLaSIflát-lLa da peste, associada aos prodígios- - o
cometa, o eclipse anunciadores do mal, como já -foi dito
por especialistas no imaginário da Peste:

" ...a astrologia conserva todo o
seu poderio, e procurado bem podia-
se sempre afirmar que a epidemia
fora	 precedida	 de	 chuvas	 de
estrelas	 cadentes	 ou	 de	 um
cometa" / 16! -

A estrela do mal afirmava-se, assim, como uma
recorrência mental, -forte, que afastava motivos mais
pitorescos e terrenos, como a feitiçaria cii os
malefícios, transpondo-se a causa aparente - e portanto
mais segura - para a mecánica celeste, domínio inconteste
dci "TodoPodei-àso —. ' 	 -, -

Nesteséntidb, a Peste de 1666-1688 em Salvador
inscreve-se na mesma história da I senseblerie ui ocidental
da doença, e, por isso mesmo, é sentida e pensada como
suas conflneres européias do Antigo Regime.

/14/ Idem, op. cit., P . 196-7

/15/ Idem, op. cit., p.. 199.

/16! SOIJRNIA, J.-J. e RUFFIÊ, J. As epidemias na história
do homem. Lisboa, Edições 70, 1986, p. 95.
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Uma das discussões constantes da historiagrafia
do Antigo Regime é quanto ao papel das fomes como
elemento enfraquecedor e, portanto, agente facilitador
das epidemias. Ro]and MOIISNIER é bastante incisivo ao
afirmar o nexo de ajo entre m3
colheita/carestia/ePidemia s , como foi o caso na segunda

metade do k éculo XVII francés: "a população esfaimada é
uma presa fácil	 para	 as	 epidemias"/17/.	 Outros,
entretanto, como J.-Ch. SOURNIA e 3.. RUFFIÉ, 	 dois
especialistas em história da doenca, desconfiam muito
desta	 &SS(JCI3i%CJ,	 IIr2i tLtJ{ffI	 (11 Ie 	 IHI( 1 1I)S	 ',iruI;	 E'

bactérias não dislzinuliriam muito entre um orqanismo
for te e uni fraco, sendo:

apenas verossímil que a fome,
enfraquecendo as populações,
aumentava a mortalidade"/lB/.

Talvez, gnai s impor iait te, fO5fl Cl p reito do fluxo
desLontrolado de população em fuga face à fome, levando o
contágio para locáis dispersos e, mesmo, bem abastecidos.
ROCHA PITA, por exemplo, insiste em que indivíduos sãos e
robustos caiam íuulrninadn' 	 pela "hirha",	 cnm	 menos

reSJsti?IILJ._t	 4.JI.II.	 $JjJii	 fI.11 Ci'.	 1	 (IJIPI 141hZ

"[ O mal ] 1 evou principalmente os
mais robustos, porque este contáq á o
fazia, como o raio, mais impressão
onde achava mais fortaleza/19/.

/17/ MOUSNIER, R. Fureurs Paysannes. Paris, Caiman
Lévy,1967, p. 314.

/18/ ROCHA PITA, S. Op. cit., P . 193.

/19/ Idem, op. cit., p. 197.



E 193. }

O número exato de vitimas nunca foi calculado,
com o abandono dos registros paroquiais, dos ritos
fúnebrés e do enterramento em campo santo, em virtude do
elevado número de vitimas,'com que se contavam os mortos
pelos enfermos". Só em Salvador, nos meses de vero de
1686, contam-sé 200 vitimas por dia, das quais se
salvavam no mais de dois.	 -

O tema universal da peste e do medo ganham as
ruas de Salvador: "estavam cheiaE as casas de moribundos,
as igrejas de cadáveres, as ruas de tt.umhas" - Desesperados
de sua m&di tina, de'rn2P. nados de seus clii dados 1 os
baianos abandonavam-Se ao mi Lenarismo, à cren qa no
advento do Encoberto, à chegada anunc i ada do Dia do
Juí zo:

• Alegre do dia entristecido
• Silêncio da noite perturbado
• Resplendor do Sol todo

E ec)ypsado
E o luzente da lua desmentido

Rompa todo o criado em um gemido
Que é de ti, Mundo? Onde tens parado?
Se tudo neste instante está acabado.
Tanto importa o no ser, como haver sido

Saa a trombeta da maior altura
A que vivos e mortos traz aviso
Da desventura de uns, de outros ventura

Acaba o mi indo por que é jA precisa
Erga-se o morto, deixe a sepultura
('ur quw _Iuttq.JUCJ é o di i Cli) 311i ' 0 -

(ir ;_ijÕr iii clii' 11.iici:,	 1 !i,ii rn,	 XVTT	 ) -
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Quando o próprio bardo do deboche revela seu
temor, a população baiana apela, enfim, para os mesmos
poderes que haviam desencadeado a morte: em procissão
solene, sãos e enfermos, vão buscar no Colégio da
Companhia de Jesus, a imagem de São Francisco Xavier,
toda em prata adamascada e de peito aberto, com a qual
passeiam pelas ladeïras de Salvador. Sob o patrocínio do
Santo "Deus suspende o braço de sua Justiça" e o mal
começa a ceder, diminuindoseu vigor ou permitindo que os
vitimados se curassem. A doença, contudo, permaneceria
como endemia, atingindo principalmente os
aciventíci os/20/.

No plano governamental, uma das medidas mais
urgentes que se impunha era o restabelecimento das linhas
de abastecimento de Salvador: a maioria dos comerciantes,
mestres arrais e patr5es dos barcos negavam-se a ancorar
no porto "sujo". O Marques das Minas "enviou a muitas do
Recdncavo com mão larga dinheiro a comprar franq6es e
galinhas,	 que	 mandou	 repartir	 pelos	 doentes
necessitados"/21/, exemplificando a possibilidade de
realiineiitar os fluxos comerciais e, ao mesmo tempo,
oferecendo bons preços aos produtores.

Mas, a Peste rebatia atingindo a própria casa do
Governador Geral: dia a dia raia a criadagem do Palácio
e, depois, o tenente-general, o capelão, e vários juizes.
O Padre Vieira em carta ao Conde da Castanheira nos narra
o clima de Salvador:

/20/ Frei JABOATÂO. Novo Orbe Serafico. Rio de Janeiro,
B-N., 1858, p. 1, p. 352

/21/ ROCHA PITA, S. Op.. cit., p. 197.



ei cL. 17.3.

..desde Abril a esta parte padece
hum novo gênero de Peste nunca
visto, nem entendido dos Médicos,
de que	 já	 morrerão	 dous
1 médicos ]. Na gente do mar tem
feyto mayor estrago-- t1orrerro
mais das pessoas conhecidas nessa
Corte o tenente-general ¶ e cinco ou
sei s dzembaruadores. .	 A mayor

(11(3 II&J1iO Arc.ehi spfl, com
y i andE ii e iii Z  auiiiu er. Per jiambuco,
onde começou e fez o mesmo e mayor
(laTino 4—, crint:áq lo'' /22/ -

A identificaGo da Peste foi diflcil, sendo
inici aI mente denominada de "bicha" cii "vami te negro", as
febres atacavam rápido, matando algumas veres ao cabo de
uma semana, outras assumindo o caráter de morte súbita,
quando tomava a for iria de "febres p11] mnnares" - Em um
trabalho de 1851, hoje considerado fundador da nosoloqia
tropical, o médico José Pereira Rego identificou a bicha
como à primeira invasão do brasil pela febre amarela. A

(lei Il(PtilljcI, n ilt±' inilii-ii 1 iiieiit o da €iintnmatnl nqi a e
do tratamento, aLerliliavaili as cumpi 1 ca(fles. (\ssi iii, a rPt.e
fazia suas vitimas no próprio estado-maior de seus
antagonistas: médicos e cirurgiões, "todos, insígnes nas
suas faculdades", morriam meio a disputas sobre o caráter
da doença e as possibilidades de contágio, dando razo a
ROCHA PITA ao afirmar que "se não acertavam a cura dos
enfermos, também erravam a sua"123/.

/22/ VIEIRA, Pc. Ant&nio. Carta CII ao	 Conde	 da

Castanheira. In: Cartas. 	 Op. cit., P. 128.

/23/ ROCHA P1TA, S. Op. c•it.,pp. 196-7.
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É bem provável que
hëmorraqiaS, nada mais fosse
dengue; disseminada pelo m
atnaril - tipo aedes - e na é
negra.

De qualquer forma, os "homens de qual ivaces que
por oficio, e honra, se viam obrigados a permanecer na
cidade pagaram caro a coragem e o destemor. como o
arcebispo Dom Joo da Madre de Deus, metropolitano do
Brasil desde 1683	 enquanto isso, destacava-se Dona
Francisca de Sande, "viúva poderosa e matrona das
principais da Bahia' que abria seu solar aos enfermos,
tornado em hospital.

A febre, originada na África, atacava
principalmente os brancos e os recém-chegados da Europa,
poupando negros, índios e mestiços, de forma a exacerbar
o misticismo, como de Vieira:

"O certo he que os castigos se tem
rniiinçadç, , ver, e pi j ui q tiça, que os

UL'Ll't±IJ.), iuu et-J.It 	 ,uIí'.iíei ta''/24/.

O que mai s desesper ava a popi.;i aço bai ana era a
perman&ncia da peste, que em pulsações, acentuava-se e
cedia, sem contudo abandonar a cidade. A peste mutava-se
de epidemia em endemia. Desde sua apariqo já
atravessara o governo rio MarquiPs das Mina-,, que perde - a
viagem de volta para Portugal	 o valoroso Filho,  o Conde

do Prado. O novo	 Governador Gera] é Matias da 	 Cunha
1687 - 1690 ) que encontra a bicha atenuada e as mortes

diminuídas. Entretanto,	 a	 carestia	 seque a penúria

/24/ VIEIRA, Pe. A. Carta XCII a Ant6nio Paes Sande. In:
Op. cit.,p. 84.

• bicha, com seus v8mi tos e
do que a manifestaco da
smo inseto-vetor do vírus
oca já pnd?mica na África
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geral que havia se estabelecido na Bahia e substituia a
peste como grande flagelo. No mesmo ano da chegada do
novo Governador, 1687, dá-se a quebra de toda a safra em
virtude de uma forte seca. As febres, que no haviam sido

tão malignas	 no	 Recancavo	 quanto na cidade,
	 no

desorganizara profundamente a producO,
especialmente -por no ter atingido a escravaria. O ponto
mais dramático da peste, no verão de 1686 e 1687, fizera
cessar o fluxo campo>cidade e, logo, levara ao colapso o
abastecimento de Salvador. Com as enérgicas medidas do
Marques das limas restabelecem-se os liames comerciais e
a penúria que se abatia sobre Salvador é atenuada. Porém,
com a seca de 1687, a carestia volta a se instalar na
Bahia. Enquanto, em 1686 a fome fora ocasional, agora -- a
partir de 1687 - omeqavaffl a surgir sinais de uma "falta"
decorrente de uma crise da produâo, causada por razôes

climáticas . Em pouco tempo, a falta, ou penúria,
originava uma acentuada carestia geral dos preços. A
principal medida tomada por Matias da Cunha foi a
publicao de um bando, em 1688, obrigando a todos os
plantadores, senhores de engenho ou não, a plantar 500
covas de mandioca por cada escravo de servi qo, um espaco

de iø léguas do litoral.
A resistëncia foi intensa.
liso giør u'l 4zr ilui	 dm	 Fa,tvuIfl ,	 ainda	 em

1888, nos deixa evilrever os corji Ii tus Presentes:
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"Que este arbítrio, porém, não era
novo e Já se praticara na mesma

• capitania e se não continuara pelos
• inconvenientes que se encontraram

na sua execução e sendo maior o
prejuízo que resultava à lavoura de
açúcar porque os senhores de
engenho e lavouras de canas não
tinham 05 negros necessários para o
seu benefício e precisamente hão de
faltar a eles, divertindo-os para a
planta da farinha e assim parecia
que devia mandar passar a lei que
os oficiais da Camara pedem e
também ordem ao Governador, à
parte, para que antes de se
publicar a dita lei a confira com
outros cidadãos e homens bons da
governanqa que lhe parecem mais
prudentes e experimentados e se não
lhe oferecendo incoveniente mande
por em execução a dita lei,
evitando nella quanto for possível
que se não prejudique a lavoura de
açúcar porque a do tabaco além , de
que & mais parte se planta e

• beneficiá fora das dez,léguas'quea
dita lei há de compreender, como é
lavoura que não ocupa o serviço dos
negros todo o ano não fica sendo
tão incompatível com a das
farinhas- - ."/25/.

1251 Parecer apresentado ao Conselho Ultramarino pelo
Procurador Mor da Fazenda Real na Bahia. Salvador,
06.02.1698, DI-IBN, v. 89.
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Numa manobra pouco sutil vemos como os poderosos
interesses açucareiros procuravam desviar o Snus da
carestia dos seus engenhos para os lavradores do tabaco.
Esta cultúra, de caráter intensivo, fortemente ligada à
pequena produção escravista, não conseguira ter,- até
então, seus. interesses acatados no Senado da Camara da
Bahia, local privilegiado da aqâo dos senhores de
engenho. A visão destes em como aplicar o Bando das
Mandiocas, deslocava para áreas tabageiras a atuação das
autoridades coloniais, e acabaria por se impor tornando,
assim, o cumprimento do Bando em sin8nimo de erradicação
do tabaco.

Por extensão, grande parte da criação de gado a
faixa litoranea foi proibida, bem como as serrarias,
olarias e pequenas manufaturas, como a cordoaria e
enxárcias, sob o argumento de que desviavam escravos do
trabalho mais "útil" da planta de mandioca.

Também a penúria e a carestia eram manipuladas
pelo plantacionismo visando a consolidar sua hegemonia
sobre aCol8nia. Enquanto o Governo Geral, sob orientação
do Conselho Ultramarino, tentava fomentar a policultura,
as próprias ordens reais eram desdobradas, distorcidas,
para, mesmo aí, favorecer a hegemonia plantacionista.

Enquanto isso, as febres endmicas mesclavam-se
com a penúria para criar um clima de profundo mal-estar
na cidade. .Particularmente, os recém-chegados, europeus,
eram as vítimas mais numerosas - i das febres. -Entre os
vitimados na recidiva estava o Governador Geral Matias da
Cunha. Ocorre, que simultanetmente, a penúria, até então
localizada, enquadrada, contida, explodia em uma fome
geral.
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Os primeiros a senti-la, j á em 1688, foram os
soldados da infantaria, que eram pagos em farinha de
mandiocas que de acordo com o contrato, o "Conchavo
das Farinhas", deveria ser fornecida pelas vilas de
Camamú, Boipeba e Cayrú e paga, com preGos taxados, pelo
Senado da Cniara de Salvador. Com a carestia, as vilas
"dê baixo" di mi nui ram o envio da farinha "de guerra" e
não mais queriam continuar vendendo 	 a preGo fixo,

tabelado pelo Senado de Salvador. Com isso, abria-se uma

forte po)mica entre as Cmaras e parilizot.t-se as
remessas de farinha.

O Governador moribundo faz eleger, não sem
tumultos, o arcebispo, Dom Manuel da Ressurei cão, seu
sucessor, que aceita o cargo como "penitëncia divina". Na
mesma noite, cerca de 300 soldados se amotinam e tomam a
Casa da Pólvora, no Campo do Desterro, enquanto soldados
acampados em frente as portas de Sáo Bento ameaqam, por a
cidade a saque. Exigia-se a paga atrasada, a distribuição
de fari nua entre mi prajns, e n perdn ant.er.i padn do
Governador.

Arma-se uma ceri máni a barroca, 	 com	 toques
macabros, onde um homem agonizante de peste, paramentado
com os signos do poder - masdesobedecido e sitiado no
seu Palácio - perdoava os responsáveis pelo motim- O
arcebispo era o coadjutor da cerirn8nia, rodeado pelos
juizes, sobreviventes, da Reiaco, também subscreve o
perdão que a morte iminente 'de Matias da Cunha poderia

invalidar.
Com dois governadores, não havia governo em

Salvador.
O perdão é, o amanhecer do dia	 seguinte,

Publicado ao som de caixas, e os homens "voltam para sob
suas Bandeiras".
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O Governador Gera) do Brasil, Matias da Cunha,
morrera a mesma manhã.

O governo de Dom Manuel da Ressureição é fraco,
inerme, e a Repúblic a dá sinais de crise profunda. A
carestia se aprofunda, o banditismo floresce ao longo dos
caminhos, e em Porto Seqtiro, onde homens de qua] idades,
associados a Ijaruílril P1 ro.,	 ''cnruiet iam	 Ii n r	 todos	 nqiiel es

di str i tus e durar o da mesma vila roubos • horni Ci di os,

estupros, aditl 1: ér i os e todo género de i nsnl ?nci as" /26/, a
produção fora praticamente paralizada.

Por toda a Bahia "não havia honra nem lugar

seguro dos insultos".
Neste contexto de crise geral chega a Bahia o

novo Governador Geral: Dom AntEnio Luis Gonqalves da
Câmara Coutinho ( 1690 - 1694 ), o almotacé-mor do Reino.

Pressumi a--se o restabelecimento da ordem, o fim
das febres e a multiplicação das farinhas. Entretanto, em
pleno dia, brilhava no céu uma estrela com uma ampla
cabeleira. Era o novo cometa:

° lima t er r a 1: ã ci 	 nineii .i
Tão fértil e tão -fecunda,
Due a tornasse tão imunda
Falta saúde, ë pão,
Mas força é que tal mão
Peste e fome os confunda"

Gregório de Matos, Décimas, XLIV ).

/26/ ROCHA PITA, S. Op.cit. p. 203.
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ti :4$tO fl.'8t !'	 flfl
O governç detCmárrC&jt j hhofáj s. ,rdadØ . todo

ele, pela tentatia de restabelecimento da ordem e do bem-
estar público. Criminosos fõram enforcadds, degolados e
esquartejados no Terreiro Público, como os bandoleiros de
Porto Seguro, resultando "tanto exemplo e temor" pela
justiça de El-Rey que em pouco tempo o governador passou
a ser conhecido, ironicamente, como o "amigo dos
enforcados".

Em um dos seus primeiros atos, mandou tirar ampla
devassa do motim das fainhas, mandando prender praças e
oficiais, degredar para Angola outros e transferir muitos
Para outras capitanias/27/. Mas, concomitantemente, a
fome se avoluma com séria ameaça a ordem pública. Camara
Coutintio reedite as medidas do Marques das Minas e de
Matias da Cunha, obrigando o plantio da mandioca. A
esterilidade geral da terra, com uma nova seca, é
acentuada pela imposição de abastecer a frota, tanto do
Brasil como da india. Cria-se um clima de
descontentamento onde as alterações e os motins abertos,
como no tempo de Matias da Cunha, são subst i tiii dos pela
"imirím ir açâo" do povo miúdo -- como no dizer de Gregóri o de
Matos - atemorizado pelas execuções, pelo degredo, pelas
galés e pela ameaça de apodrecer na enxovia. É ainda
Gregário de Matos, a boca do Inferno, uma das únicas
vozes de oposi çAo . Cmara Coi;t i nho, a quem dedica o
Rutuíau ILP 1.1:

/27/ ROCHA PITA, S. Op. cit. p. 201.
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Se fizeste mau governo
(Oue n é terto que mi ruim )
E] és que &+a qam pior,
Que cii Fíies dcii de quatro a mil.

Ora vamos á farinha:
Foi pouca, cara e ruim;
Mas vós não sois Sal, nem chuva
Para haver de a produzir.

EU confesso que houve fome
Governando vós aqui
Sois mofino; e por mofino,
Ficou mofino o Brasil

Não vos mandou governar
El-Rey farinhas aqui,
As carnes, nem os pecados;
Porém a Forca,isso sim

Valha o Diabo a vossa alma
Cabelos de ccl umi ai
Mandou-vos El -Rey , acaso
Desgovernar o Brasil 7

No mais, vos lamemam falso
Iliji)	 l-.,It,	 JIiI'jii	 •,,,r'iil

t'Ir;t	 j	 lii	 'ir	 P	 1 1 ir ;iut,
Iii	 ii	 lit;

Mandais-vos El -Rey que fosse
Vcrtssft J èEI ye IT, meretriz,
Madrasta dos vossos filhos,
Como dizem por ai 7

Ora ide-vos c'os Diabos
Que não quero á sair
A campo, por um fanchono
Sodomista, vilão ruim



f - ÇQfl

1.1 .:iiiui t,1 41 169 1 1  Ço auICle f I r t fome, qiue mal grado	 os
esforços enérgicos doGovernadur Geral, se abate sobre a
Bahia.	 Crnara	 CoIiti.nhcI	 fica	 par- tiruil armente
euvol vi tio iiik tentAo ex i .i eisI	 ,.IIIrt? Lv:	 i nter-esses rins
diversos segmentos sociais existentes, as necessidades
impositivas da Coroa, como a segurança e a ordem pública,
e os interesses mercantis imediatos. A melhor narrativa
de todos os envolvidos na fome é, ainda, de Gregório de
Matos:	 -

Toda Cidade derrota
Esta fome universal
E uns dão a culpa total
A Câmara, outros à frota;
A frota tudo abarrota
Dentro dos escoti Ihfies,
A carne, o peixe, os feijões:
E se a Cmara olha e ri
Porque anda farta até aqui
1'	 4 4)' '-,t	 (pIC lIU	 II()	 I(W .3

Fijiutu tt'n maca 1

Se diz em que o marinheiro
nu 'tit a Inda a ]Ri

F'ur qut: é sir vi io do Rei
Concedo que está primeiro:
I'j a 	 4)IItI	 jPIIF	 dutai	 liii u=ir ti
1] coiu';(nI Iii -, (-liii.-:' reparte
Com igual mo e igual arte
Por todos j antar e ceiar;
Mas frota com tripa cheia
E povo com pança oca,

Ponto em boca
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'A g!
	

flue 1 em j á mudo
Que'-é-muda a boca esfaimada
Mas s& à -frota não traz nada
Por quíe razo leva tudo 7 -

Que o povo por sisudo
Largue o Ouro, largue a prata

tIIIIa Ir uta pF'ar ata,
Que entrando com vela cheia,
U 1 .istr o que traz de areia
Pai- lastro de açúcar troca:

Ponto em boca

Se quando vem para cá
Nenhum -frete vem ganhar,
Quando para lá tornar
O mesmo no ganhará:
Quem o açúcar dá
Perde a caixa e paga o frete,
Porque o ano não prnrnete
No negócio que o perder:
fl Ir ii	 fuir	 ..- tI(v'r
A cs	 IJIlr quit ¶;O clioc:a

Ponto em boca

El e t nnt o ram se.i abrigo
ri	 (Jil/fi

1	 t	 iIIc,r.-.u,	 r'	 fril	 itiliute,
Su, clior- autUo v& --1 o digo.
1 eu' --inc cortado o emb i go
Este nosso General
Por isso de tanto mal
Lhe nâo ponho alguma culpa,
Mas se merece desculpa
O respeito, a que provoca

Ponto em boca
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pois me torno
k A' Cmárá noss 'Senhora
Que pois me trespassa agora
Agora leva o retorno,
Praza Deus que o caldo morno
Que a mim me fazem ceiar,
Da má vaca do jantar,
Por falta do bom pescado,
Lhes seja em cristéjs lançado
Mas se a saúde lhes toca

Ponto em boca

Gregório de Matas, Romances, XXI )

Salvador sofreria, entre 1692 e 1698, espasmos
end?micos de fome e febres mas, os anos de 1686 e 1687 e
de 1691 ficariam marcados como as piores fomes que a
Col&nia até então conhecera. Os anos bons retornariam,
parcimoniosos, a partir de 1694, trazendo, ainda, o novo
Governador Geral, o nobilíssimo Dom João de Lencastra, de
que diria o Padre Vieira "...com sua vinda se trocou a
fome em fartura720/.

128/ VIEIRA, Pe A. Carta CXXXXI (sic) ao Duque de
Cadaval. In: Cartas...
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-	 li) fl,.h 'a ti ti) Ví)ra(ter do sén,il o YVTTT
1t;tit j , ((JfIUJ pt(JVfl(Jtit (Iti I;4,(los.

A partir de 1696-1697 a Bhik sofre uma
sucessão de fortes alterações climáticas, com ]nngas
estiagens que culminariam numa prolongada seca. O - vern
de 1697-1698 seria marcado por uma aguda falta de chuvas,

	

In 140 nr;Lnrninr i o mr't;mn ciiirnril.o 'ir-;	 i tivnrnor	 boi nnnn
li la) 1704, (];iflh1d 4) uma 	 4 riitid t	 1111 va	 t&nen r ra ri ti	 4) i 1 e 1
cl in$ 1; i t:o. Os efeitos, entretanto, tanto da seca quanto
da grnridvi chuva, r;er um i.;en t; j cjçn-; até 1706.

O	 por ícxlo,	 apenas	 mal	 e	 suti ]mente,
tlir;l;irigiiir i;o ia da:-; erit-;Çfl-; ,inl.nriornr 	 rio	 1R861887	 p
1690 1691 • fflfl- itIll-. I.tnc,n-; pritst:ipnh.; e rins
características mais gerais dos mecanismos das crises de
subsistência. Dois fatos novos, entretanto, diferenciam a
crise da vi rada do séciji o XVII e começo do sécuji o XVIII:
de um indo, é uma crise em pleno período de . retomada
econômica -- oxpnnso agricol ii e r'irto mi r)erador - - e, de
(Mi l;ro lado, nunca a i o Ie rvençio do Es tad o foi to ampla
e,	 41() me:-;uio t..OW1X),	 i,à1 (lt)Iil.tiliiI Iii

Os três anos de relativo bem-estar, entre 1693
e 1696, marcados pela administraço de Dom .7nn de
I.oricar;t;rc) ( 1fl94- 1702 ), fl-j de um imenso esforço de

0 tct,rifliri j cii, 410 enrl;n forma j,i
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•	 !'.,	 .	 $J1.	 1	 G(tfl"-
iniciada por CamaraCojtinho. Tal trabalho, ao ,lado,da
r.presflo aos quilombosje ao banditismo, contou comfzrme
apoio dos senhoras f.de:, engenho .,e plantadorøiocais,
apenas desvi anda para os setores escravistas de ,,.pequena
produção  Snus pelo abastecimentn,dos centros urbanos.
Coube, em particular,a Dom João deslanchar o ataque
decisivo contra o quilombo dos Palmares, obedecendo
basicamente a trs diretivas: fornecer escravos ao
plantacionismo,. no momento em que as ,, minas começavam a
exercer forte atração sobre estes; manter uni fluxo mínimo
de escravos para á pequena produção escravista - que não
podia, simultaneamente, concorrer com as minas e o
plantãcionismo - e, com especial atenção, limitar o
efeito-demonstração que Palmares exercia sobre todo o
Rec8ncavo, onde pululavam mocambos. Ao mesmo tempo, são
retomadas inúmeras obras públicas, como estradas,
passagens, pontos e armazéns, visando a facilitar o fluxo
de mercadorias. Por fim, Dom J0&0 procura solucionar um
dos pontos mais comumente apontados como estrangulador da
produção de alimentas: a oferta de terras. Atravésde uma
intensa luta contra os índios, dirigida tanto por
desbravadores paulistas como baianos, o Governador Geral
incorpora, de forma definitiva, à área econ6niica do
Recsncavo os sert5es circundantes de São Francisco do
Conde, Cachoeira e Jaguaripe, ampliando a fronteira
agrículturável e pondo mais terras A disposição da
colonização européia.

A guerra ao gentio, intermitente ao longo do
século XVIII, foi, talvez, um dos mais importantes
capítulos da história agrária colonial.

Dom João de Lencastre acreditava que as
medidas coercitivas 'tomadas desde 1686 e 1688 obrigando
ao plantio das 500 covas de mandioca eram a base para o
restabelecimento da abundância na Bahia. Ocorre, como já
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lIf?!iIltflft elo, P1Z	 1$11'! 5% Y('fl44%4,.f(tIE,r%i til 	 rfli	 iiiIrptiça	 n	 q'in	 çis
btfl ii usa	 ii., 1..i, à •iS, [IiIísi,l • 1 iii,,	 1 •n ,. tL	 • 1 1 va, • ti. •t-s	 lCu: 1 til:. .l.s.v 1
.1 aiiçAdt bOtire os p1 nnIadore de f abaro tixio o' fln;ji, da
r JbH i$i hilhlhibi êrií 17i O ht-tnnilo tIÍI CAwArn'"l ra'M5formara-	 -	 •-s	 .4r	 t'
UlI$3it111IU4?líIt? o tItIt,(I( p tI1ir	 Msnui ItfrW; 4:1(11	 tl4!l 11IItfl . . fthuuIIdiiJ*l% 1,
riu pia 1	 -

- - - se proibiram geralmente aos donos
das terras beira-mar plantassem
nel ias, nem trouxessem gado, e o
r 1 Ant;z;ttlIl 	 lisl>to Ii rift)ri lAia;	 i'ti ra	 nntn
Cidade - - /29/"

Se, por um lado, os senhores de engenho eram
suficientemente fortes para, em a] i ança com a burocracia
ccii (aLI i 	 1 *	 i uuii(ir 1 1I11 III lAarp'r-( ll.IIÇII(	 4111	 :r 1 tU)	 - 8	 ciii flfl	 (3()

tabaco - alguns poucos, porém pres 1; i.g 1 osos, senhores do
tabaco, aliados ao tráfico negreiro, por nutro lado.
apelam contra a "tirania" do Senado. O Tribunal da
Relação torna-se o foro básico para dirimir a disputa
entre os dois setores do plantacionismo, donde emana
ai rida cm 1691 - portanto em p] cria fome - um despacho
L'avor,ívol Elos )i anIauJoro; (1() I.l1I)11(()

"Esta postura 1 do Senado da Bahia 1
se fez há mal ; de seis anos de que
apelaram as partes para a Relação, e
sai ram agravados, e se no proibe

a; ( niv; a ai gu mia '' /30/ -

	

/29/ CnrLa Intra I t4 l;u,I,rE, ti pol. 1 çiYo do	 [hirta •Joarin de
Araújo. Bahia, 18-061691, DHBN, v 33

/30/ Carta do Governador Geral, Câmara Coijti nho a 5. ti.
Bahia, 21.06.1691, DFIBN, v 33
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Dom .Jøü impõe novamenteo Bando das
Mandiocas, com apoiodo SorIado! que representa. ao Conselho
Ultramarino, e manderradicar Õ tabaco .das vilas ',de
haixo ao mesmo . tewpo;i'ordena a -cobrança ida finta
atrasada das farinha" Infàntãriü, : túmprn-,.dn um, ntwei
mãtim..O cuidado hásidodo Governador é em impedir a
renovação do motim anterior, não só estabelecendo 'pulso
forte sobre a tropa mas, principalmente, obrigando as
vilas "de baixo' ao pagamento da frinha necessária
tropa- Temeroso, por isso, que' a produção de Camamú.
Boipeba o Cnyrú no fosse - suficiente para sustentar
simultaneamente a população urbana e a tropa, procura
alargar as áreas de abastecimento, dirigindo-se a Sergipe
D'El-Rey:

Vosiui Morce faça toda a clii i gônci a
possível por riso faltar com a raço
ordinária de farinha aos ditos
soldados procurando-lhe toda a que
for necessária para o seu sustento
porque a Câmara desta Cidade há de
satisfazer com pontualidade os
pagamentos... E Vossa Merce procurará
cuidar por todos os caminhos que os
soldados nam faço nenhuma rehejderi a
e	 que	 estejam	 quietos	 e
pacíficos	 /31/.

Ficava, assim, patente o temor de 	 novas
rijijoiciori tu;" t, a ínl;iru:u 1 igaço, to própria da

sociedade de Ani; igo Regime, erut.re (.riso de siihsi stnci a e
conflito soei a J /32/ -

/31/ Ctu r La ao Caji i USo Mc ir da C:up 1 Lati iiu cio Sergipe d'EI
Rey Bahia, 31- 03-1.699, AMS, Pac 304.

	

/32/ ?I'FIOMPSON, E.P. A fnrmaçao da classe	 operária
inglesa- Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p. 66



212.]

O ti r 	 -iic, -" 160 v = rir mmt	 Ot4	 1 iirw'ruj;	 do
Governador, o iníciotdo verão é acompanhado forte
penúria, que 1ogotahsfoSa-se em fome. Dom .Too,
seguindo os ritos da snciedade de Antigo Regime, convoca
toJ. tItIlfl114 It) IA? li P )ptflJ;lIÇí()	 -

- - - e sendo	 então j chamados pelos
sobreditos oficiais da Câmara, a
Nobreza, o Povo, o Juiz delie e
Mesteres • e sendo-lhos posto tudo o
referi do. resolveram que era
conveniente se observar a proposta do
Governador" /33/_

Tal proposta abrangia, de início, três vetores
básicos da ação contra a fome: o controle dos preços, do
comércio e o racionamento. A ordem é de ".se não
alterarem o preço estabelecido', de 1 cruzado por
alqueire ou 1 tostão por quarta ( de sírio ) da farinha.
malgrado a quebra da safra. Política de início
inflexível, origina uma furte resist;&ici.a flOS centros
produtores, em particular em Cayru, Boipeba e Camamú, que
são obrigadas a ver seus estoques sairem das freguesias a
um preço não compensador. As vilas "de baixo" solicitam
ao Governador o levantamento da axa, ou seja, a liberação
(14,1; prnçoxt; ; 11 OXI)' ie!IÇã() (PfOr4,ciCIfl pelos	 lavradores de
mandioca é bastante interessante e insere-se um debate
ainda atual:

/33/ Termo de abertura e assento do Senado da Câmara da
Bahia sobre as farinhas. Saivádor, 29.11 - 1.697, AM.S..,
Pau. '610.
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.porque com a vantagem do preço
prometem animarem-se a meterem mais

e - fazerem	 maiores
p l.antac.Mes "/34/

Õrà,cn&t tioo depoimento dos r.ópri.os
produtores de alimentos'bdveria uma respost.à timdiata às
demandas do mercado, com a comprovação do forte vínculo
da pequena prcxlsiçl	 oscrnv i si:a	 com	 os	 mecan 1 sinos
mercani; is mais amplos:	 -

..a petição dos moradores das vilas
do Cay rü • Boi pu 1)11 (1 Cninamú 4lm qijo
pedio ao Senhor Governador lhes
quizesse mandar levantar a taxa dos
sírios de farinha, por se acharem
perdidos com a taxa de cinco tost8es
por. sírio; porqiiamtn tinha levantado
o preço dos negros e pela inclemência
dos tempos de haverem apodrecido as
roças, com que se achavam
impossibilitados de comprarem mais
escravos e plantar as roças com mais
iit)I uni anc i a /35 /

No prário dizer dos representantes da pequena
produção escravistas, em suas cflmaras evidenciavam-se os
mecanismos de vinco] ação mercantil:  o mercado altamente
mercantil i.zado de aia< >--de-obra, ou escravos,	 com

/341 Termo de abertura.. õp cit.

/35/ Termo de Vereação e üesoiuço que se tomou sobre a
farinha. Bahia, 22.031698, A.MS, A M S , Atas da
Chrn;,rn, lrjvrsrati rio, 039.
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bt)Iib Iut,t;tii Ii.iiiiit. 4!*	 L'V: £tII
LnLer!rsas da CoJ ôni	 demanda	 efetiva	 + plante]
dsponívol )	 e	 condiçôes ' externas	 (
fornecimeul o d isponive] 1; 1, 1 ransporte ) do tráfi no
atl8ntico. O mercado i nierno ilÃ a] imontos vinculava-se,
assim de forma inequivoca com o esbravjsmh ' Seria
impor 1 aol o romparr 1 oP?,ii 'inflo com aquela clássica' do
camponê &studada par é.

ÇHAYANOV dado o caráter faní]liar
da do 'préço talii
seüs mecanismos de fdrmàçó, são estranhos ao prodiità?
qué, pèrde com a abundância do produto ( boa safra ) e
nada tem para vender na penúria ( má safra ) Entretanto.
E.LABROEJSSEchamoti a tn&o pa ta o fato de ue a
equação diminuição da prodt,çao>aujmento dos preços:
aumento da produço>diminui.çgo dos preços nem sempre  era
verdadeira e, para os cámponeses d.o Antigo Regime,
existiria um ponto médio bastante vantajoso Em suma.
LAEOUSSE defendia a tese de que o campon8s teria
possibilidade ].imitadamente elástica de adaptar sua
produção às oscilações de mercado/36/.

Quiçá a diferença entre CHAYANOV e J.ABPOUSSE
resida no caráter da sociedade envolvente, mais ou menos
mercantilizada e na capacidade, daí decorrente,	 da
pequena produção familiar se inserir	 -	 em	 graus
diferenciados - no merendo. Nó caso	 guie mais nos
importa, o estabelecimento de um setor específico do
escravismo ddicado ao mercado interno,	 parece-nos
cv idnnl;e a ViIbCIJ 1 nÇ&) (li) v;nI.or IlOqII000 produtor
escravista aos (1 itames do mercado, bem di starite de
qualquer caráter natural.

Ao mesmo tempo em que o Governador formulava a
necessidade de manter o controle dos preços, malgrado os
motivos & tlicitados pelo setor produtor, se esforçava
para contrólar o cijmércio das farinhas.

/30/ Vou (IUJ.(HJ, 1)	 fle I y ainitul ir; o(	 ng4rt,u,I I.ujrnl	 iflunr,an
Londres. 1!u teu risori & (o_ , 19132 • 13.  17
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tentativa do governo em exercer um efetivo ,cSntroJ.e
ibre a comercial i2ação. o :1 evari a se enredar numaimensa
na de pequenos e grandes interesses, de corrupção,
títrioe força2Desde a 697eram indicados,!delgados"

	

Senado, parzTabaihfo da cidade,	 assumir a
'poniibi idade ei vndas,"enqirnnto o veadhtr mis
ço ("43á que'er"bií'ô&i7)	 fdzer a diviZãí, 'ds
tregas' etitíe àtdiVÕràs'Sdsast 1e hégócip: À rheZdde
imacas - btí 1anôhas'ô6rfi Pfarj:flhj.p	 nüd	 ha
mkum disparo de tini foguete, do Terreiro de Jesijc, dond
pov&d passoij ã1 de	 iE L a' farinha racin	 como
a,rinha k de tFoguete". Asvi-l.as eram fortemente compelidas
enviar &fa&inha e aquela que não procedesse assim
ria seus - oficiais-vereadores deportados para
tigueia/37/. Por fim, estabelecia-se um limite de 4
rios para cada religião, seja convento ou colégio.

Para superar a crise lançava-se mão de tini
adicional acervo de medidas mercanti li stas, gostadas
sde a Idade Média nos burgos e repúblicas autônomas,
rtemente intervencionistas - De um lado, partia-se da
éia de que o Estadq estaria em risco, princiaimente por
usa dos motins e rebelderias, em caso de uma forte
j se de subsistência e, por outro lado, no princípio do
m Comum e da "Boa Bemfeitori a , pelo qual era
sponsabilidade do Estado prover seus súditos em caso de
ise. Marc. BLOCU, num importante e pouco conhecido texto
bre o mundo agrário de Antigo Regime, já demonstrara as
eocupações da Coroa perante a fome e o bem-estar,
rignrulo-se a Ler uma p0) íti ca permanente para	 o

A j nna,r «iii I.(KJ(j1	 OS	 dein;tn;	 tucforçtn;,	 05	 f
1)8 e 1699 traz	 um iipr i f14r1(Jarnc!fi L	 1n crise,	 com a
acerbação da fome. As medidas tradicionais não surtiam
ito; a miséria se avolumava e fazia inúmeras vítimas.

A 5(1011 O li (15 I.(,r 1 1 1 (JIHJO	 r(l,;sf)ttus 1 uru

1/ Cartaaos' oficiais da Câmara de Cayrú sobre o
ichavõdãn'd?nrinhas	 ibFiia.*06 02 1699, A M 8 , Atas

Clirri n - ii • 'riíiv 'ø'i

V BLOCI-1, Marc - L' individual i sme agra i re dans Ia France
XVIIIe. siécie Brionne, Gérard Mnnfort/A Colin,
iø, v- 336.
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O governo, sob .presso e sem nutras respostas,
abre mão de -um de seus .dogas mais fortes: o controle de
preços: -Dou, .Jnít reijol-ve •. "1 evan t:n r a tnxn' dos víveres na

tio itit;t,tíl. Vfl1	 (J--..l I,nI,i ti CIII	 (HIIr)(I 1 ticii,-	 milho	 ti
feijão. Entre março de1698 e oiil;izhro de 1700 .uijnciona.
pelajiieira -vez, -nnBÁhiaT)umsistema de livre fnrmaço
Cio pr'tn5(iFi- Ern,t ontrI;ihi.iÇ o:auigo da crise. O . preço .dos
escavc.is';'pressiondós €li½ tiéscoherta das minas,i saltava.
park t5taito provocardô uCfórte '1 mpact.o sobre, wi peqiiena
produô scrnvista- 'TSõàment,e capitalizada. Como o
Governador 'riõ podiacontrõ-Iãr'õ preço dos- escravos,- a
simgles• l-iberàço dopreço: dos alimentos no funcionava
como oetendido A solução encontrada pelo Goverador
foi aumentara oferta de escravos e impedir as fugas
constaõtes, 4 daí o ataque a Palmares e aos mocambos de
JàguaripQ, ainda em 1699.

Incentivados pela política governamental., os
lavradores de Camamú atacam as misses religiosas e
escravizam os índios catequizados. Sertanistas baianos
descem o São FranciEco atacnn(ln o escravizando os índios
ao longo de todo o curso médio, até So Pedro do Porto da
Folha/39/.

Os efeitos, entretanto, no se refletem de
imediato nos preços da farinha. O Governador se desilude
com o experimento de liberdade de comércio:

que havendo-se a] evantado a taxa
(Ia t',s r 1 nh a • po rso eni.end er viria em
Sf111 à ii	 ,II,uiI 11111 *' # 	 1 ti,	 tu,

t3rtt.n(iL(P O ct;rul,r,iri c,"/1ø/

/39/ De NANTES, Pe. Martin. Relação de uma missão no ri.o
de São Francisco.	 São Paulo,	 Companhia Editora
Nacional, 1979 ( Col. Brasil lana v 368 ), p 	 34; Ver
ainda:	 'filOMAS,	 Georg.	 Política	 indiganista	 dos
portugueses no Brasil. São Paulo, Edições Loyola, 1982.

1101 Tormti ch, r4r;(z 1 uçaci qujI I,ouu,tj si Not,rt,za o Povo sobre
a farinha de guerra. Salvador, 05.10.1700, A.MS. , Cartas
do Senado, Estante 03.
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A produqâo . de . alimentns encontrava agora um
novo impedimento: a 1 falta de terras. Tal como antes,
quando senhores de engenhos e de canas haviam desviado de
si o Bnus da crise, procurava-se anular a
obrigatõriedàde do «.plantio. das '500 covas com a
argumentação da exaustão ou exiguidadé das terras
produtivas. Se, alimitaclo era calculada - pais-'que os
senhores não queriàm. tocar.-- nos seus "sert5es14 - a
exaustão era, no mais dastyezes, real.	 .

Por sua vez, t otcaráterda cultura da mandioca,
com elevado consumo ;de ;lenha - necessária para a boa
toriefaçâo da farinha - havia destruído imensos tratos de
terra, em particular nas vilas "de baixo". A tentativa
de obstaculizar o plantio da mandioca levará à
radicalização da atuação do Estado.

- Em carta ao Rei, em 1700, o Senado da Câmara
da Rabia se declara em panico e angustiado:

",..pois a esterilidade de
mantimentos é tão excessiva que se
pôde recear que ou perecerão todos os
moradores dela, ou despovoem por não
poderem sustentar as vidas"141/.

	

Reconhecia-se,	 também,	 a	 impotência
administrativa face	 ao	 flagelo pois	 que "senão
pode até aqui remediar [a fome 1 havendo-se-lhe aplicado
vários	 remédios", particularmente porque não 	 se

/41/ Carta do Senado da Camara da Rabia a S.M. Atas da
Camara, 1604-1700, Salvador, Prefitura Municipal, s/d. p.
61.
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podia p1 agitar as mimd iotau rIo(:(nituS ri ai; pit rri o ituinI:nnI;() do
povo:	 -

4 . - - por estarem [ as terras 1 em que
ós tempos passados plantavam já
cansadas e estérei.s e no quererem
aquelas que' tem terras hapazes ,desse
misterari-endár	 por esta razo
pode, resultar 	 totàl ruína do
Estadb" /42/.

- Os camaristasda Bahia, premidos pela, fome e
temerosos de'novas alteraç8es populares, e sem, respostas
para àrisetàrnar-se-íam o alvo principal da mofa popular
e, no' limite, da revolta e do ódio Temerosos ofereciam
um novo díagóstico no monopólio das terras, o que face as
suas origens e vinculaçaes sociais só explicaria pelo
efeito de esgarçamento das hierarquias sociais provocado
pelo conflito iminente:

"Quem faz os sírios mesquinhos ?.. Hei rinhos
Quem faz farinhas tardas ? - - - 	 Guardas
Quem as tem nos aposentos ? ... 	 Sargentos

O'.;s 1 rnn-; Já vu; mii; ;iijtos
E a terra fica esfaimando,
Porque os vão atravessando
Moi r- i,slitji-;. (;uj,trj,.;, SarttorltoE

Gregório de Matos, Epigramas, L )

/42/ Idn,n
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A øxs,(;.-Jr1Ini;ã ,	 ar fl4),	 em 1700,	 1 eva o
Governador a agir -de 	 [urina (1 rós 1.1 ('ti, 	 (Xfliv(JCtirliJ() "ri
Nobreza e o Povo a tequeri mento-do Procurador e 	 z do
Povo e- dos Mesteres', culminando na seguinte decla'ração:

que todas as pessoas que nâó
tiverem terras para roças possam
escolher as- que bem lhes pare.ner.e.
nomeando-se a -este Senado, ele
constrangirá os -donos delas a .que
lhes arredem para o dito fi.m"/43/ -.

Ao mesmo tempo s . eram criados instrumentos
legais para obrigar ao arrendamento ou venda das 'terras
requisitadas e, caso- houvesse resistência, a simples
tomada das-terras necessárias- O Governador advertia,
ainda, para que as terras não fossem somente distribuídas
entre pobres, pois estes não Leriam meios imediatos  para
produzir em larga escaia/44/-	 -

Vemos, assim, que a atuação do Estado colonial
iniciara-se através das tradicionais manipiilaçôes
mercantilistas sobre os preços e a comerei ali zação dos
gêneros, tudo [11110 quadro de	 hegemonia	 senhoria]-
plantacionista,	 e	 evoluíra	 para	 experimentos
nbizol til:nrnenl;n tiet:t,rtxlc,xor; como a 1 i heração dos preços e,
v# o r 1' èIJJ, 	 vil[ I.ssvn i;s di ,-.,I.,suun,I..i t;i,lirr, si ffIHIIIQIIfl. 	iii,	 sim
.1 sido, LEI V(J1(J( flCfli (1 (1 (111111(11 tI,i i (III 1 Intiitiritl si 	 lo	 ftl( ) (Ifl (1h ra

( destruição de quilombos, ataque aos índios ); de outro
lado, ampliando a incorporação de novas terras a
fronteira e desamortizando o patrimônio fundiário, até
então uI;i 1 i zado como reserva agrária ou meio de pressão
para valorizar os arrendamentos.

/43/ Livro de Termo de Resolução que se tomou sobre o
provimento das farinhas desta cidade- - - Salvador,
1705.1700, AA4.S., Pact. 606.

/44/ (2arI.a aos o[ 1 ciii 1 is da (minara du Cayrú 	 Salvador,
0.02.1699, BN, Mss I-21,1,5
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Tal atuação , do Estado colonial nos permite
peèêbér 'que o mesmq possuia uma clara cnmpréenso' dos
meàanismos'de formaçode preços e do peso do custo da
mão-de-obra escrava, bem 'como da liinitaçd' da 'oferta de
terras, daí a elevação do foro, e seu peso respectivo
sobre à composição dos preços voltados para o mércado
interno...	 9

A longa duração da crise, seu aspeótn agudo;,
com seu: ápice em 1700, levou a siiperaço das próprias
medidas experimentais •• adotadas	 e	 somente :-'ÕÕifl

interveniência de um dos zõlemõntos mais tradicionais da
crise a volta do bom tempo - supeou-se o - flagõiõ qife
e abatia1 sobre os baianos-

0 ano de 1700 ficou conhecido como a "grande
falta:' ou a "grande fonfe", com o resurgimentode tumultos
e alterações nas praças e mercados de Salvador O Juiz do
Povo e .Mesteres toma a frente dos desconténtes e - - -

.. . .principalmente da pobreza que é
notório perece com excessivo preço da
farinha"/45/

O Governador cede e conclama, "ao som de campa
tangida", o Senado em assembléia com os três estados a
votar duras penas contra os comerciantes. A sociedade
baiana reage à crise como uma típica sociedade
estamental, onde um dos "topol" - no caso o .Juiz do Povo
da fragmentada soberania exige a açao de todos os

demais - o Senado, o Goverador, a 1h31 aço -- para "salvar"
() (X)[jJ() jIJJ iI;i't:c, ;inuiiçiiJti iiitiii CIfl(. AnI;r, a diçttflncin do

/45/ Livro de Termo de Resolução que fez o Juiz do
Povo... Salvador, 02.10.1700, A.M.S., Estante 04.
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Boi , 11111 4J11( 1111 VOU 1 tio a parLoi 111111 cir (111 noberan 1 a o nnnarnn
o corpo político - o Juiz do Povo se acha no direito de
avançar sobre um dos mais.antigos direitos realengos, a
convocação dos Estados Gerais-- O Governador,
representando a soberania régia, procura corrigir o
desiquilíbrio gerado no interior do corpo político
laçando à rua uma - tropa simbólica com caixas, tràmas e
campas, legitimando com os signos da Coroa um processo
(flui Iill1t)liÇfl rli OF;c:Ii i la r 1 1)0.

l'out:ai-; Vt9Z1315 no Brasil colonial a 'crise de
funcionameto do corpo político da monarquia, '-ria' sua
dimenso colonial, mostra-se to nítida O conflito; 'to
típico da sociedade estamental com sua constitijiçân
ftngunstitanlii o II I,(,rtai r lia "gelei] t.e urul 1 jilirlrtanre
Verfassung" -. teria, ainda, um desfecho trágico entre
riÔfõ/46/.

+	 O Senado (ia Cômara dosacred i Lado ( "E se a
Ciluiara olha	 r i /Iirjiiti ,iraij,i farta at6 aqui 	 ) é ohrigada
a acei Lar a eleição de 10 vereadores extraordinários, os
louvados do povo, (jain possam	 contro] ar	 todo	 o

ahastotiinoriLo da tropa	 e	 da	 cidade.	 A	 prcípria'
consti I.ui çihi os I;nmnnla 1 , com li (liv 1 -;ci (Ia soberania entre
as ordens, é desetírnprida em favor	 de	 um	 e ris ai o
"representativo", fora cio mundo estamenta) As medidas
tomadas a partir dai evidenciam a amplitude da crise e
deixam entrever as fortes contradições, grupos snciais e
fur gi,ni. jnil uI.ic,i:;, t,x iI;I.4i,iIc,s; tu, irilorior	 hi	 i;ol idnrir.nin
05 Liiuut,ri 1.01 (JIZIl)] (11111)1. i 7.11(1(1	 III, li re,rnii 1 111 " fliutu Ci ,miirn"

(:()111 iuu:uIt,r iitl 1 11111 I.It(llt(I(I I)()tIcn coisa foi
rttg i SI. riitl ti naqut 1. e inotui :n I;o pe Ia China rzi - podemos agrupar
ti fi ii. IWI 41(1 juiz (ir, Povo o dos dez louvados" da
E eg II i. filA) f(J mui

/46/ BRLJNNER, O. Vom Gittesgnndentim z. monarchisten
Prinzip. In: HOFMANN,ELEL Die Entstehiing dos modernen
souverner-)n St:aat;ev; - flor] i n, Ki nperihaunr & Wi tsch, 1967,
pp. 1I5-136.
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(#i) - O(flI,Ffl (fl; pJnrII;n(JoroI; O o comórcio (10
tabaco: a caracterização anteriormente formulada pelo
Senado - e em parte %asi;anl;e correta - de que um número
crescente de roceiros passavam a plantartaha&-ëm lugar
de mandioca leva a médidas radicais de erradirnço dessa
'cultura, dá-se ordem aos sargentos-mor pra madar
ãrranrar edos os pés de tabaèd das áréas ánesvddda j aõ
.beu cülti.vo e d.e trar paraSalvador, sob	 riiFÇflàs, 's
oficiais camaristas das vilas Ao mesmo tempn,L Rt8eS
e arrais do poderoso comércio de negros(-tah arh) são
'acusados de agravar a crise <com suas grandes compas de
farinha para a matalotagem da ciirreira da Guiné, be'm' como
sua exportação para a Costa da Mina'. Orde.-se' soh a
forma±de bando, que cada avio só possa sair uinaV por
ano tara a África e, assim mesmo, que se abastecessem
fora (itt CZip 1-Lan ia - Tcxloi; ov; homens com negócios com a
MiSa deveriam ter plantações próprias de mandioca, para
sua própria matalotagem Tal medida é transformada em
postura dá cidade e, no ano seguinte ( 1701 ), em Alvará
'Régiá/47/	 -.. +

-	 -	
( b) . curtira a peewí ri ii: ti cri açki de gn'4o; por

si mesma ou como fonte de adubo para a cultura do tabaco
é tambem niiiigida, acusada de desviar mo-de-àhra e
ocupar terras que poderiam estar sendo titi 1 i zadas para o
plantio da mandioca- Assim, o Governador obrigava à
expulsão todo o gado da vila de Maragogipe, no prazo de
lisa uiés- ( janni ni de 1 700 ) s-;oI, a pena de extermínio do
mosmo/48/. Corno as; onIniir viJ%o Çor,t;nm lism ' r Idas; ordena, cnn
março do 1700, ti (]tJ() os 1 ztvrn(Iorns de uiand loca matem os
gados em seus distritos /49/.

(c} ccinl+r,t lu; nl+rnvíw;ndoron	 fora também
forInultl(J1J 	 11(1111 jitil. 1 Li (M (:4nner(: i a] , 	 rç,rc,reril.n ti ci r(tlil itçTlo

/47/ Alvará Régio de 15 de fevereiro de 1688 Lisboa,
2702..17øl, AAIU, Bahia, cx. 38.-	 .	

4-_	 4

/48/ dtirLs4 do t)tnis 1Jtiilti	 IJO	 I,nriciir;I.ru 	 iin;	 tIÇit,iIiiS	 dtin
vilas "de baixo"- Salvador, 1700, DIIBN, v.11.

/49/ Livro de Termo de Resolução- - - 1700
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dos généros alimentícios. Em toda a crise de subsistencia
aquele que detém estoques é identificado, in limine, como
responsável pelo mal-estar social Assim, comerciantes,
dnos dê engenhos ou moinhos de farinha, proprietSrios de
tulas, ordens religiosas sempre foram' alvo das
imprecações populares- Em Salvador não era diferente. O
Juiz do povo estranhara o experimento li.berai.dé..DornJoâo
de Lencastre e, agora, exigia a - retomada da , velha
tradiflo, tão própria dos burgos modernos, de intervenção
no comércio de alimentos. Neste sentido.dáfinia-t-sÃ uma
política baseada- ,no comércio varejista relativamente
livre,	 quando realizado por ambulantes,
v ivande iras, tendeiros da Ladeira da .Barro qui nha;' bem
como do cais da cidado o. a bordo das pequenas emharcnçnns
chegadas do Recôncavo, com a condição derespeitarein, as
licenças tiradas na CSmara, .a qualidade, os pesos. e os
preços máximos, tudo sob-os olhos. do Almotacé/50/..

Seria lícito supor. mesmo no. auge da -crise,
que sehores de engenho tenham; podido manter. um projeto
subjacente às medidas de salvação-pública, onde o açúcar
conviveria apenas com a mandioca, numa..- combinação
sistêmica do escravismo colonial típico com a pequena
produção escrav i sta, garantindo assim os - interesses
mercantis da Coroa, da burguesia comercial 	 e do
planbacioni.smo. Saiam perdedores a 	 própria	 pequena
pr(xJIJça() i':-;nrnv )F1.fl, 	t;iijii (111	 i:ii 1 I.ist-n	 (III	 i.,iIu,ie,	 por
rHZOHE; ÔIiv i ai. 	 ..... . ti (Iii (11110(1 1 (MM

/50/ HANSEN, João. A sátira e o engenho. São Paulo, Cia
das Letras, 1989, p. 73.
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ffimbordinAd4 atravô do mncanlnmos de . prego e
comercialização; a pequena e média burguesia mercantil,.
ligada ao comércio de alimentos e ao 1tráiicõ
Bahia>Africa; os manufatores e os pequenos criadores •de
gado do litoral.

Advinda a crise surgia a possibilidade de• rua
resolução passar 'pela supressão de interesses
conflitntes - no . caso-6s-plantadores dê tTabãcõtÉ as
manufaturas, por . exemp10 bem como Øa°t'cbmplet&
subordiagão dos interesses complementares: a fixação da
pequena escravista n6 plantio da mandioca e o rafís€dtiintõ
dapcuáriaparao hiterland. Desta fc,rina,italtcfrise tjué
poderià representar uma fissura ha.L4hegemonia
plantãcionista dos senhores de engenho ( dó -tipo •"quem
diz Brnil, diz agúcar" ) poderia também, através de
suti manipulações do medo( da -peste, da -fome, 'dó
cometa ) reafirmar a esta mesma hegemonia e prestar-seea
uma exclusão ainda mais forte do diferente ou do
concorrente, no caso setor pequeno produtor tabagista.

Evidentemente em algum momento, dado o grau de
acirramento do conflito de interesses, como em 1699 e
1700, mesmo a manipulacão plantaciortista poderia entrar
em crise, como no caso do alto risco que o monopólio das
terras sofreu. Existia sempre a possibilidade de lançar
mão do outro - as terras do tabaco - para ver-se livre
das obrigações decorrentes da crise e da inculpagão
diritfillo 1i4;r iiíiva gitqiiil ni,çAit ",,iiirnnarcti,t p "/51 Ia

Malgrado todas as decisões tomadas, da
política dos "dez louvados", os pregos continuavam
"excessivos, mormente para a pobreza desta cidade", bem
como os sinos escassos. O Senado ameaça seriamente os
regatões	 que saiam em lanchas e pataxos, compravam

/511 Livro de Termo de resolução... 1700.



frính n raq	revrnidlam no Rec6ncavo, portanto fora
do controle das posturas do Senado de Salvador, a preço
superior ao estabelecido ( os 490 réis pór sírio ).
Apelam os camaristas ao Governador que ameaça com o
confisco dos bens e o degredo para Angola. Tais
comerciantes são acusados de "atravessar" a farinha, ora
retirando cio comércio para forçar maior elevação dos
preços, ora levando-a ,-, daí p atravessar" para .,outras
vilas e não para Salvador/52/. 	 &

A tentatzv' sempre ,,reptzda, porém , sempre
falhada, de controlar os précos tornar-se-á doravante um
dos elementos obsedàntes da administração cfnlonial na
Bahia.	 --

Por fim, o Senado solicitava do Governaqor a
parte que lhe cabia os sacrifícios: a diminuição dos
impostos: ". • .agora resentidos das calamidades que
experimentavam", solicitavam o perdão, lembrando que
....-.no limite deste termo tem domicílio muita pobreza".
Considerar tais petições como manipulação e a narrativas
da crise como invenção da das "classes mercatis" para
fugir dos impostos, como foi feito recentemente, parece-
nos muito longe uma certa "teoria conspirativa da
história" e desconhecer a crise social/531. A seca e a
perda das colheitas não era um apanágio da pequena
produção escravista: ali onde o broto da snaniba secava
sob sol baiano, o olho da cana também era perdido.

Ainda em 1702 começam a surgir sinais
evidentes de uma crise de subsist?ncia no Rio de Janeiro
e em sua mais nova depedncia, a Nova Co18nia do
Santíssimo Sacramento no Rio da Prata, desde o inicio do
ao a penúria abatia-se sobre a cidade de São Sebastião,
obrigando o governador a pedir ajuda à Bahia. Pela

152/ Termo da resolução que tomou a Nobreza... 1700.

/53/ Termo de Vereação sobre se levantar a finta...
Salvador, 13.03.1700, DHBN, v.11.
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feliz lapso de tÀITifl a

,,IJnnI.(-n,tnIorn lií 1nhtrar:P
primeira VIfl	

e jiiJui&poçtienoe

a1JiIia U(IJ OIJ(IVII 8(1 I ïIiIkIt1ÇJ1(TtlIt,
-,

regiôes:	 & tfl..

'Neste pai;aeho remetto 940 a] quei res
de farinha, e em uma sumaca que
partirá brevemente irá o resto da
farinha, e todo o feijão que for
possível.: e quando Vossa t.lerce veja
que é necessário mais algum
fornecimento, para essa praça, e para
as erI.e5 da- novas co] Anias, me
avisará Vossa Merce, para lhe remeter
tudo o que for necessário, cora grande
vontade..-"

Ao fim, Dom .Joo de I,encastre parte cio Brasil
com a bondosa i 1uso de haver superado a cri se O Senado
da Câmara já havia reconhecido o esforço de restaizraçn
da Bahia e solicita ao Rei um favor especial para
homenagear o ex-governador:

pedimos a VM. prostrados aos
, itu .; Ile,t 1 -; Pti-; 	 ri n-;	 (JIi(31 r si	 cr,riced er

t,tj 1 tn n ,:	 II,	 (,%Isi	 Ia	 Chiuin ia	 i h' n L,i
cidade o retrato de Dom j0g0 de
Lencastro .../55F

/54/ Carta do Governador Gera] ao governador do Rio de
Janeiro, 01.07- 1698. A.M.S. , Estante 03.

/55/ Regi sLro de urna csirtis eser i La a S. 1.1 A. M S , Estante
03.

CI



Em seguidatõs camaristas explicamas razôes da
elevada honraria: o bom govero, a retidão da Justiça, n
cuidado com- -a frota' e"o maior respeito na providência
dos mantimentos para o sustento do Pnvn" /56/.

O bem-estar duraria pouco, apenas urna pausa,
quase não chegaria a alcançar o fina) de 1702.

A crise não acabara.

c Unia criun nhípi(:a, 1703-1706:

-	 EtiquariI.o is cri se de 1688-1689 foi resu 1 tante
de caracLeristicas aleat;órias e insuspeitas — a peste —
poIAnIes li] iz,i(I(n-: por CI iz-;l.úrl)ICU-:	 1)1)1 íi;icos	 e	 Sociais,	 a
crise de 1691 ou a que se inicia em 1698-99, parece-nos
de corte bastante estrutural: são as condiçôes próprias
do aparelho produtivo, vulnerável a rápidas oscil.açôes
climáticas, e no limite da utilização dos fatores terra e
trabalho que lançam a população da Bahia na fome. Neste
caso a crise resulta do mau funci onamente do sistema, da
produção de alimentos concentrad.a na pequena produção e
incapaz, pela inexistência de estoques, de superar lima
gis	 jlIt ;$izj	 ac) g Íi;	 III	 (liii' ll	 usai

(issi,	 1 10.1	 UhItl,f!	 Ç5 1(1111	 11111	 111111% I Il fliTifl	 IIflfl

x 1 I.t,siçfku-; imitar 1 .,u.,s	 A .t • 1I;iI (rio 111111111111	 III)	 1 ons,	 IIii

1102 Ø rt,i;r,itJi,htn, si pimi-Li ' iii, diii:; gr-iJpCn-; sie	 Cnlores:	 de
tini Indo, Li pleamerie reeorreni;e e estrutural • o - retorno da

flhJft 4-! Ii IlVIiIiyi' alia	 I.nluii ii l,	 _ilaf	 iaiiliu,	 1 SitIas.	 111:1	 riil.ti rIttV()

/56/ Idem.
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e conjuntural: o impacte, da descoberta 1 das minas 4 de
ouro.

Os anos • iniciais nas Minas, na vi idn -do
século, foram duros e difici.es - sua história foi escrita
de forma magistral por Mafalda ZEMELLA - e pontilhados de
fomes. Optamos, desde o início, por no tratarmos destas
fomes.., Não foram fomes estruturais, derivadas de crises
do sistema, ou mesmo de conjunturas nefastas.
Simplesmente no havia, ainda, um sistema produtivo
montado /57/. O fundamental de retermos, neste momento, é
a combinação dos aspectos conjuturais, e únicos, da crise
com os aspectos estruturais, recorrentes, da mesma crise.

Em 1702 chegava à Bahia o novo Governador
Geral do brasil, Dom Rodrigo da Costa, fidalgo de boa
fami ia, enérgico e culto, que governará até 1705. Sua
i:tiegadii 001 flu ido com os último:; meses do relativo bem-
et Lar tini ano e, si miii t,anuamenl.e, com o agravamento da
situação militar no Prata, com a fome grassando na praça
do Santíssimo Sacramento:

---assim no poderei faltar	 a
nquii] lo f pedido 1 em nenhum tempo,
pois V.M. em todo sabe merece-In---
Ao Provedor--Mor da Fazenda Real
ordenei remetta a V.M. a farinha que
for possível; e estimava eu que esta
Li, r rti ei; 1. 1 vei; i-;(-, tt) abu ind ante dell a
qui( , puni ei ;i ;i?	 p rnçI1	 do
maneira que não experimentassem - seus
moradores a menor falta deste genero:
mali; euiiiio	 a	 1 rivorrssulsu	 foi	 tirando.
apodrece-u' a maior parte das
mandiocas, e com o apresto das duas
frotas ficou esta cidade com pouca
abundgncia .../58/.

/57/ Ver LINEIAES, M Yedda. História do Abastecimento:
urna problemática em questão. Brasília, BINAGRI, 1979, bem
COMO ZAMEÍJ.A, M. O abastecimento da Capitania de Minas
Gerais o sóruilio XVIII. So Paulo, USP, 1972. 	 -

/58/ Carta do Governador Geral do Brasil ao Provedor Mor
bahia, 1702. DHBN, v. ii.
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Ai;ii tu,. , mis Ig:ii1 a boa vontade .dn. DomrRodrigo
os pedidos do to de Janeiro no mais poderiam ser
atendidos pois, o durto período de venttirança encerrava-
se com outro fenômeno climático: as chuvas. Tais chuvas
atingiram duramente as mandiocas já plantadas que, com a
umidade, apodreciam no solo. O trágico da situação é que
as chuvas, por mais intensas que tivessem sido 'foram
breves e seguidas por longa estiagem e seca

O Governador percebe com clareza o risco da
situação e retoma a política de Câmara Coiitinhn e de Dom
Jogo de 1.encastre declarando que é o meti maior
cui$ado obrigar aos moradores do Recôncavo ao plantio da
mandioca... para evitar que no meu tempo se experimentem
fomes "/59/ - Ao mesmo i:ewpo advertia o amigo, Dom 41varn,
jni ra qtio fnn-; im rui Rio I o .J ano i ro tomnd an meti idas
semelhantes:

ausi.m se dove procurar	 fazer
também nessa capitania, com o
desengano de que desta não poderá
nunca ter os socorros que lhe
bastem"/60/.

o IIV1IÍIQ(P ilti viirlo (Ia 1702 -1703 a cri se
l;omn SOuIS I.raços (nrnut.or si, i ( ( pf4 • com o tInsninrnt, mnr,l.(,
tist farinha, 4% (31 vnç'ido!-; preços e a mt,ruiiiraçaci do povo
A medida básica de ação do governo, a ohr i gaçfio do
pJ ant;i o, é pre j'id 1 cada por fatni; aparentemente 	 sem
(MIO t.toJ t,:	 II['ÓH	 110111	 inivi,i;iki Jç, grilos, tlnvorarlc,rot; do

/59/ Idem.

/60/ Idem.
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hortas, as terras-flõ assoladas por uma invasAode
formigas "que tem .assoIado.&capitani.a"i6i/.

O meio-ambiente agredido, 	 pelo	 homem
desmatador e pelo clima, reagia.

Num longo documento enviado ao seu amigo no
Rio de Janeiro, Dom Rodrigo analisa quais seriam, ao seu
ver, as causas das crises de fome. As causas naturais, a
variação dos ciclos metereológicos, eram de longe a causa
mais visível. Entretanto, surgiam agora elementos novos
que tornar-se-iam fundamentais na caracterização da
crise.

No ponto mais duro da crise, o verão de 1704,
Dom Rodrigo desencadeará uma ampla razzia conta o tabaco,
mandando erradicar , a cultura em inúmeras vilas, como
Plaragogipe, Cachoeira e Cayrú/62/. Simultaneamente, a
velha queixa contra os atravessadores -. quase corolãrin
obrigatório das crises - era colocada na ordem do dia,
com fortes ameaças do Governador contra os comerciantes.

Nenhum destes elementos eram estruturais em
relação à economia colonial. A Nova CõlSnia - criada para
funcionar como uma porta para o comércio luso no Rio da
Prata - tornara-se um Snus, sorvendo homens, armas, naus
e, naturalmente, alimentos. Obviamente, a existência do
Santíssimo Sacramento não era a razão suficiente para
gerar uma crise de subsist gncia. Porém, dada uma situação
critica, a manutenção da praça era, evidentemente, um
agravante. Particularmente irritante, para os baianos,
era a tentativa de flumineses e paulistas, os maiores
Á eit.n n4(J1IË tio c&unôrrl o JIi I'rnta , m trnvi ínr ir pi*ra a
Bahia o fardo da aventura platina.

/611 Carta do Governador Geral do Brasil ao governador do
Rio de aneiro. Salvador, 13.06. 1704, DHBN, v. 13.

/62/ Carta do Governador Geral do Brasil em que manda
arrancar todco tabaco. Bahia, 20.08.1704, DHBN, .v. 13.

'1	 .4-	 ,	 -	 -••	 :'	 :	 .	 -	 -
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O impacto da corri-da*dõ_ouro era, neste1r'quadro, um
fen8rneno singular.,. A retomada econ&fnica comecara antes da
descoberta das minas,-, mesmo que setõrialmente, como
atesta a expansão do tabaco, e inseria-se no imenso
esfor qo de governo do Príncipe, depois Rei, Pedro 11/63/.
Neste quadro o ouro surgia como um elemento
desorganizador, atraindo multidões às Minas, elevando o
preço dos escravos e dos g6neros em geral. Esses efeitos,
sobre os quais a historiografia brasileira reage tão
negativamente, tinham outra face: Antonil, em páginas de
todos sobejamente conhecidas, os narra como tendeiros,
lavradores de alimentos, taverneiros poderiam enriquecer
com o abastecimento das Minas/64/.

Para o que nos interessa, os efeitos imediatos
sobre a Bahia, o impacto da descoberta das Minas foi,
desde logo, bastante negativo. Logo nos primeiro aos a
Bahia foi chamada a suprir, o Rio de Janeiro e o
Santíssimo Sacramento, em um momento em que a própria
Capitania mal conseguia bastar-se. Assim, os insistentes
pedidos do Rio de Janeiro em 1702 atendidos com "grande
gosto" começam a ser negados em 1703:

"A quantidade de mantimentos que
Vossa Merce pede, e o Provedor
da Fazenda desta cidade, para a
Nova Col8nia, não * possível
fazei-na remetter nem dentro de
um ano... 11/651.

Ao rnesmo€empo procura4'a, Dm. Rodrigo da * Costa l advertir
claraihente o Rio de Janeiro em não contar com a Bahia
como fonte de socorro face as calamidades provocadas pela
fome:

/63/ Ver sobre o tema: HANSÓN, CarI. Economia e Sociedade
no Portugal Barroco. Lisboa, Dom Quixote,1986, pp. 28-33.

1641 ANTONIL, A. J. Cultura e Opul?ncia do Brasil.
Salvador, Livraria Progresso, 1955, Capítulo XVII, pp.
236 e ss.

1651 Carta do Governador Geral do Brasil para o
governador do Rio de Janeiro. Bahia, 2.10.1703, DHBN, v.
11.
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esta cterra não foi 1 nunca
cel:eir.odo1Rio 4e Janeiro, nem
se-pode-suprir a si, quanto-mais
a tantas partes quantas hoje
está fazendo"1661

Apenas alguns dias após despachar esta carta
para a capitania do sul, umoutra mensagem é enviada ao
provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro, e, então, o
tom amigável de Dom Rodrigo da Costa - acuado pelo mal-
estar na Bahia e por itermitentes coceiras - dá lugar a
duras admoestações:

"Supoho que Vossa Ilerce deve
entender que os moradores da
Bahia são somente obrigados a
plantar rocas para sustento dos
do Rio de Janeiro, pois se assim
não fora, houvera mais cuidado e
diligencia em -se obrigarem os
dessa capitania a que todos
cultivassem os mantimentos de
que carecem como o fazem os do
Rectncavo.. • 111671.

Sem se deixar comover pelos intensos pedidos de auxilio e
ajuda oriundos do Rio de Janeiro, o Governador Geral
aponta aquela que seria a causa mais direta da
intensificação da crise de subsistencia na capitania:

.t.Ut: . r-

1661 Idem.

1671 Carta do Governador Geral do Brasil ao Provedor flor
da Fazenda Real do Rio de Janeiro, Bahia, 7.10.1703,
DHBN, v. 11.
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"...mas como 0 melhor - lavrar
oun6'4iie ,ôlantar mandiocas,, não,
me espanto de que experimente
tanta falta de farinhas.., e não
razão que se tire o bocádo da
boca dos outros que o trabalham
para dar de comer aqueles que o
puderam ter sem tanta
moléstia... "/68/.

A dôntinuidade da crise origina, em 1704, um longo
arrazoado do Governador Geral ás autoridades do Rio de
Janeiro, onde a desorganização da produção resultava
grande marcha dos lavradores, com seus escravos, para a
exploração das minas de ouro. Entretanto, as causas
naturais e a falta de respostas adequadas a tais
fen8menns mantêm-se, claramente, como o elemento causal
mais importante;

"_temo que continue este mesmo
dano, pelo que se tem achado nas
roças em ordem a grande
invernada que tem havido por
apodrecerem com muita chuva a
maior	 parte	 das
mandiocas. .."/69/.

- Há em . geral, .da : parte. do plantacionismo, uma
façte..rewâo á exploração mineira, acusada de subtrair
escravos à lavoura e, com isso, de um lado diminuir as
rendas reais e, de outro lado, acentuar as crises de
subsistPncia. Seria legítima supormos que os elementos
acostumados a domin2ncia

---- .---
'7+) Cnrt

t_! l v! ia

/68/ Idem.

/69/ Idem.
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do assuntos coloniais, bem como do controte!da política
da Coroa, percebesse*,'desde cedo, o risco do surgimento
de um novo grupo social rico e prestigioso com quem
deveriam dividir, doravante, a gestão dã Brasil.
Particularmente os baianos, e em especial após a
desilusão daé minas da Jacobina, temiam a drenagem geral
de recursos paraa economia mineira, ainda mais quando
este novo pólo de poder fugia inteiramente ao seu
controle geográfico e tendia, rapidamente, para uma
relação direta e privilegiada com a Coroa.

Em pouco tempo a política de Dom Rodrigo
radicaliza--se ainda mais: da simpatia inicial com o Rio
de Janeiro evolui para a advert?ncia com o "desengano da
Bahia" para, enfim, ardenar a cessação de todo o comércio
entre ambas as capitanias:

" ...e porque convêm muito ter-se
particular cuidado para que não
vão farinhas dessa e das mais
vilas desta capitania para a do
Rio de Janeiro,	 ou outra
qualquer parte, pelo prejuízo
que se segue ao Povo desta
cidade... "/70/.

A intervenção do Estado intensifica-se, em
especial com o estabelecimento da centralização de todo o
comércio de alimentos em Salvador, com a obrigatoriedade
da ida dos transportes para a cidade e com um sistema de
recibos expedidos pela câmara da vila de origem e
recebidos em Salvador, sem o que toda a carga seria
apreendida e os

-
1701 Carta para os oficiais da Cmara das vilas de Camamõ
e Cayró... sobre vir uma sumaca do Rio de Janeiro. Bahia,
2.04.1705 1 DHBN, v. 49.
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pràprietáriosiciér9dO5 Temia, o Governadài-Y o mal
'star que se avol,umátá 'na cidade. Já em 1704 DonY Rodrigo
da Costa é informado âé 'des0be±8flCi5 e pertuba5es que

, havia no presídio d Plorro/711, reafirmando a tendncia
da Infantaria em amotinar-se em períodos de fome.

Dado o risca para o Estado, a ação de Dom
Rodrigo torna-se mais dura e enérgica, assumindo o
controle do comércio local, tabelando rigidamente os
preços. Os comerciantes, acusados de atravessamento dos
alimentos e os lavradores acusados de esconderem os
generos para aumentar os preços - bem como os camaristas
dah vilas produtoras, ditos inéptos e corruptos - são
duramente tratados:

"Ordeno a Vnssa tlerce prenda
todas e quaisquer pessoas que
Vossa Merce souber vendam o
alqueire de farinha por mais de
400 réis e as remeta cadeia:

desta cidade... 11/72/.

Mesmo as autoridades da administração colonial não são
popupadas:

"...advirto a Vossa flerce que se
em brevíssimo tempo não estiver
e, cais desta cidade abundante de
farinha para o Povo, que com
Vossa Merca o hei de haver e que
neste particular lhe não hei de
falar terceira vez'173/.

1711 Carta do Goverãador Geral do Brasil para o vigário
da vila de Boipeba... Salvador, 31.05.17049 DHBN, v. 62.

/721 Carta do Governador Geral do Brasil para o Capitão
Manuel Alves Varjão... Bahia, 22.01.1704 9 DHBN, v. 49.

1731 Carta do Governador Geral do Brasil para o Sargento
Mor Felipe de Mello... Bahia, ø1.06.1705, DHBN, 49.
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OHm dó verão-de 1705, como.restabelecSà,nto
do.bom.teinpo, e o.fimZdo governo de Dom.Rodrign dacosta
marca o retorno da normalidade em Salvador Nunca se
houvera 'intõrfirido.tanto na vida cotidiana de iuflãcidade
e nunca a questão do -fornecimento de alimentos fora tão
política. Por um 'longuissimo tempo o alvorecer do século
XVIII na 'Bahia será lembrado como o tempo da fome.

C. Bahia, 1711-1712: O Recancavo contra
Salvador.

O curto governo de Dom Lourenço dAlmada ( 1710-
1712 ) já terminará e, com a chegada do novo Governador
Geral - Pedro de Vascocelos e Souza -, esperava apenas
uma nau apetrechada para o retorno ao Reino. Assim,
conviviam em Salvador dois governadorês, .covivncia
cerimoniosa, de rapapés.

O verão de 1711 também, já terminara, quente esem
chuvas, e os sinais de penúria, coma carestia em seu
rastro, se avolumavam.

A farinha para a matalotagem das naus começava a
escassear, bem como para o abastecimento dos fortes.
Havia muita tensão no ar. Murmurava-se que os fraceses,
depois de por a saque o Rio de Janeiro, atacariam, a
Bahia. As vilas "de baixo" foram energicamente instadas a
enviar farinha para Salvador, com preços mais uma vez
tabelados/741.

/741 Carta do Vice-Rei do Brasil As Camaras das «vilas de
baixo". ,Bahia,13.02.27214DHBN, v. XXXV. - -.



Pedro de-- Vasconcelas inspira-se0 no .,seu
antecessor, e primo, Dom Rodrigo da Costa, para tomar as
primeiras medidas necessárias para o restabelecimento da
abundancia. Em primeiro lugar, reedita o-Bando das
Mandiocas obrigando todos, ,inclusive senhores de engenho,
lavradores de canas e de lehas, "independente de qualquer
qualidade", a plantar 500 covas de mandioca por escravo
de serviço. Em segundo lugar, ordena a erradicacão do
tabaco de todas as áreas propícias A mandioca. Ocorre que
desde o início do século XVIII a cultura fumageira havia
avançado muito - e com ela a prosperidade baiana - de
forma que os novos interesses estavam, agora, mais
fortemente enraizados. Muitas das cmaras do Rec8ncavo
eram dominadas por plantadores de tabaco, bem como muitos
dos sargentos-mor eram interessados nos negócios do fumo.
edo tráfico que ele possibilitava. A firmeza de Pedro de
Vasconcelos não dava margem, entretanto, para
tergiversação-.

"Ordeno a Vossas Mercas que
prontamente a -faça guardar E
ordem de erradicar tabacos 3 não
consentindo que nos tais lugares
se plante tabaco algum"1751.

As ordens do Governador abarcam além das trQs vilas "de
baixo", Saubará, Campinhos, Capanema e Maragogipe, tudo
em nome de se evitar o mal maior que seria a fome:

1751 Carta do Vice-rei do Brasil ao Coronel Bernardino
Cavalcanti...Bahia, 14.01.1712 9 01W 9 V. XLII..

p _.
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manifesta descuida;"_~
VàáïaMerceà procéde a fàita 1

a cãrútia a que tem subiaà t.:
farinha iC-de	 sírio	 e
ai queire'/76/.

Na mesma ocasião, e em virtude da insist@ncia
dós ataques corsários, Pedro de Vasconcelos e Souza
resolve adotar uma política de imposia*o de 10% sobre o
movimeto da alf2ndega para montar patrulhas para a
viØil5ncia do litoral. Além disso, redobra o alistamento
militar, compulsório, de jovens para as tropas. Alguns
são meninos de 9 e 10 anos de idade, arrancados de forma
brutal pelas tropas e levados para os fortes de
Salvador/771.

As camaras do Rec8ncavo advertem o Governador
que a desejada intensificação do plantio da mandioca e a
conscrição forçada de jovens não eram compatíveis, ainda
mais que passado quase todo o ano de 1711, não: havia
sinais de superação da fome. Na cidade do Salvador o
clima não era muito diferente daquele que reinava no
Recancavo. A imposição dos 10%, a exig@ncia descabida de
retomar q paqmmenton da "contribuiato" do dote da Rainha
e da Paz de Holanda, exacerbavam o animo da pcpulaq&o,
num momento em que a guarnição, mal alimentada, era
1 i,t-tn.

É neste momento que o contratador do estanco do
Sal, Manuel Dias Filqueir. - "que de pouca sorte tinha
chegado a muita fortuna" - teve a infeliz idéia de
aumentar o preço do alqueire do sal de 480 réis para 720
réis. É extremamente interessante marcar as diferenoas
entre a atuação da autoridade face a estas duas
mercadorias: ora, o sal e o contratador eram portugúeses
e,num momento de crise, conseguia-se grandes lucros,
enquanto a farinha e seus lavradores continuavas
ferozmente controlados pelo Governador floral.

1761 Carta do Vice-Rei do Brasil a Pedro Leal. Bahia,
14.01.1712, DHBN, v. 42.

1771 Ver CORVISIER, André. Armées et sociétés en Europe
de 1494 à 1789. Paris, PtJF, 1976.
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Foi . assimquea 1:de outubro de 1711 o;povo.
a1vador rTeu5u-Se .em torna do Juiz do Poote,sMesterêS,

ap61ados pela • -alterada-- a maior 'parte dos 1. homens de
negôcio", exigirain..o retorno,dorpre qo ,a 480 , réins

"...mandando o Juiz. do Povo
tocar incessantemente o sino da
cidade, foi concorrendo de
várias partes tanta gente vil,
que em breves instantes se viram
cheias a praça e - as ruas
vizinhas"/781.

-Rocha PITA, o melhor cronista do Motim do Sal, não poupa
esforços em mostrar o caráter plebeu e de populacho dos
revoltosos:. gente vil, turba, cegos, plebe vil,
estrangeiros. tias, em outras passagens deixa escapar
inadvStidamente uma caracterização diferente: "alterada
a maior parte dos homens de negócio"; "alguns oficiais
mecanicos que de suas tendas foram levados pelos
amotinadas" ou "os bons homens de negõcio"/791. O esforço
do cronista-fidalgo parece desejar apagar a participação
da pequena burguesia de negócios soteropolitana, do
levante, creditando-o exclusivamente a "turba" de vis e
escravos - o que, ao seu ver, diminuiria a importancla
tias alt,raqõ.s ( n nAo squs#qamon que Rocha PITA .gcrevu
em 1124, poucos anos após os incidentes ).

A multidão em revolta saqueou as casas dos
sócios do contrato do sal, bem como do próprio Filgueira,
"lanqando -por	 terra ricas alfaias,	 finos licores e
ouro em pó'.	 t	 notável que	 malgrado	 o
terror	 das	 autoridades	 não	 haja

178/ ROCHA PITA, S. OP. Cit. p. 258.

179/ Idem, P. 261.
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iiênhtiiflã acusaqâó de roubâ, evidenciando-se; ;' asti.m,Cã
plosão de ódio coèifFà o negociante portüguScZtNesta

o arcebispo dê'Sàiâdor interfere, pàssSãndá. com
â!n€issimo Sãcrââí&td -da Eucaristia. pelas » ruas e
praqas,	 ena esperanqa-'d-acalmar os amotinados. As
autoridades, sempre incertas - sobre seu controle  ápbre :ú
Infãntaria, aceitm as condi48es ditàda • pelo- Juiz do
Povo, promovendo o retorno do preço do sal aos antigos
480 réis e publicando um perdão geral/BOI.

Alguns dias depois, à Juiz dá Povo e Mesteres
volta a soar o sino da cidade, 'exigindo a tomada dos
di'nheiros-em depósito nas . religiões de Salvador para o
apresto de uma frota para a libertação do Rio de Janeiro.

Entrementes, os franceses -. em troca de pesado
butim - abandonavam a cidade de São Sebastião.

A fome não fora debelada, principalmente no
Rec6ncavo onde as colheitas estavam perdidas. Assustado
pela acão da multidão em Salvador - palco da primeira
aparição da massa urbana como ator põlitico - o
Governador exigiria mais tropas das vilas e o pronto
pagamento das imposições, além, naturalmente, de mais e
mal o tnr-lnhn.

Era um verão excepcionalmente quente, aquele de
1711-1712 9 e as condiqões de plantio bastante adversas.
Às insistentes exigPncias de Salvador e do seu Governador
começam a contrapor-se sinais de impaciência e
inconformismo. Das vilas "de baixo', e as demais do
Rec8ncavo, tudo se tiravai o direito de plantar tabacos,
a rlJntinlro para m finta, a farinha para a guarniqlo e,
agora, pior de tudo, os filhos da terra, para incorporar
às tropas/Gil.

Para os pequenos produtores escravistas a presença
dos filhos era indispensável como elementos párticipes e

/80/ Idem.
2	 4

1811 Ordem para o doutor Ouvidor Geral da Comarca para
devassar do levantamento dos moradores... Bahia,
06.04.1712, DHBN, v. 44.



gestores da empresa, alêmdõ temor natural .pelàsegurança
dos filhos. Exatamente .otcarãter 'pequenoirprodutor",
equilibrado precariamentecorn.o aspecto"escravista', da
pequena produção- escravita- obrigavan os'tgestores da
empresa a contar comumaparticipaczão efetivados filhos.
Assim, ensombrecidos pelas exig&ncias-pcoloniazs, os
lavradores de mandioca rreVOl tarzse-i am. contranst a divisão
de poder existente na sociedade colonial. -

Na festa do dia de São Sebastião, durante a
procissão do santo, os oficiais da Ordenança de algumas
vilas 'desarvoraram-se em público".* os oficiais lançavam
foia as suas insígnias e os emblemas da Coroa. Porto
Seguro, ao sul, assiste durante dias o desfile de tropas
despidas dos emblemas da obõdi?ncia.devida/821. O governo
reage prontamente:

"Ao capitão José de Oliveira
Quaresma, a quem Vossa
tiercemandou prender, pIor não
querer arvorar, remeterá. preso a
esta cidade, a minha ordem com
as culpas que cometeu"/831.

Reafirma, ainda, o Governador Geral sua disposição em
fazer cumprir o Bando das Mandiocas e a ordem de
erradicar o tabaco:

1821 Carta que se escreveu ao Capitão Mor de Porto
Seguros Bahia, 23.03. 1712, v. 62.
fC'%, s,a
1831 Ida.



flttLs
tfIa'.tendàsÍdoã maior "-cuidado
dos melistantecéssores-.ordenartc3ca-
Vossa :Mérce por repeti dàsçcar tas
fizessewplàíitar .805 - moradores
dos distrjtosdo 'seu regimento
as quinhentas covas... se me
notificou agora o manifesto
descuido comque se tem
havido..."/841.

Ainda em janeiro de 1712 o povo de Camamú se
reúne na praça da matriz, elege um Juiz do Povo e manda
dizer a Pedro de Vasconcelos que, em armas, não cumpriria
as ordens de Salvador. Em pouco tempo, as "alterações"- se
sucedem alcançando Maragogipe, Cachoeira e Cayró,
enquanto os camaristas de Sergipe d'Ei Rey negam-se a
atender as ordens vindas da Bahia. O Governador declara-
se surpreso, emparticular com Camamú,centro da revolta,
onde o povo fora sempre "muito leal"/BS/. Adverte, ainda,
que todos os requerimentos deveriam ser feitos "sem
inquietação em estrondo" e através dos procuradores das
cmaras - o que descartava a pretensão de Camamú de
igualar-se a Lisboa, ao Porto ou a Salvador, tendo seu
próprio Juiz do Povo.

Lima carta ao Sargento-mor da vila o Governador
deixa claro não aceitar reclamações coletivas e, tomado
consci gncia da amplitude da revolta, ameaça duramente:

184/ Carta que se escreveu ao Coronel Pedro Leal... 1712.

1851 Carta que se escreveu ao Sargento-Mor da Vila de
Camamú... Bahia, 06.03. 1712, DI-IBN, v.42.



se acaso	 houver	 quem. -.
contradiga minhas ordens deve-~,-,
Vossa. Merce:—prender as -cabeqas.y,
bu, motores da iqquietaq5Ocerfl::c.
_presos vir . Vossa merce com e1es.. rjtot
a . esta, cidade"/B6/ . r 4 Cj pQlt% r4Át, 1 ca

a,

Entrementes, a revolta toma vulto em Ilaraqogipe causando
forte impressão nas autoridadés de Salvador, já cientes
de tratar-se de um movimento revoltoso amplo e no de
alterações passageiras. Cuidadoso, o Governador proclama
um perdão geral, "...que Vossa Merce fará publicar a som
de caixa para que venha a noticia a todos", excetuando os

	

cabeças da revolta/87/- Enquanto isso, 	 ordenáva o
Iwt j nrnmntitn tia Infantaria para a vila da Cachoeira,
também em armas, onde o levante - dois meses depois de
daenradeadn - ainda nn fnra aubiugado. Obrigava a
populaflo das vilas revoltosas a um dos castigos mais
duros que o Antigo Regime concebeu contra as populações
civIi

1A Infantaria paga deve Vossa
Senhoria mandar aquartelar por
boletos, como se faz no Reino
porque é razão que os soldados
saibam o que é marchar para fora
,Ir. cbIl ír n4 iii it , øI çiei,ItÔin ipuø
os paisanos conheçam ao que se
expõem	 com	 as
désinquietacões'/BB/.

/861/Carta que se-escreveu ao Sargento Mor da vila de
Camamú... Bahia, .03.1712 DHBN, v 42.

1871 Carta que se escreveu ao Mestre de Campo António
Soares sobre levantamento dos moradores de Maragogipe.
Salvador, 29.03.1712, DHBM, v. 42.

1881 Idem.
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Com o largo uso da Infantaria, a ocupação
tar das vilas, obrigadas a aboletar as-:tropas , ' Pedro

"deYaSconcelos e Souza conseguerepriinir o levanté Ydas
vilas vinculadas à pequeha produqão escravista.	 O
G	 oovernador insiste na T fdem do plantio da mandioca,
'transformada em verdadeira jinta devidavpelas vilas, com
a- distribuição de cotas -baseadas nas listas-' de
pláÁtadores elaboradas pelos.. sar-gentos-rnor/93/. Além das
prisões efetuadas, à Govdrnidor inicia a sustituicâo dos
juizés locais, transfer@ncia de coronéis, capitães e
sargentos-mor. lima articulada política de rotação dos
qtsadros administrativos e militares em direção a outras
capitanias e até para a África, objetivava desorganizar
as lideranças locais e dificultar a repetição de crises
como de 1688 1 1711 e 1712.

Não consideramos a crise de fome de 1711-1712
como a causa única do levante popular do Rec8ncavo. Ao
contrário de 1688, quando o levante de Salvador deveu-se
claramente A fome, as alterações possuiam, desta feita,
um vasto quadro explicativo; os impostos, • o alistamento
militar; a erradicação do tabaco e, particularmente, a
taxação ou tabelamento do preço da mandioca. A principal
reinvindicação era a liberação dos preços - aliás
praticada amplamente no Rio de Janeiro - já que os preços
dos escravos eram livres e sofriam um forte impacto
altista devido a concorr€ncia das minas por mão-de-obra.
A imposição de um preço tabelado à pequena produção
escravista representava, na prática,	 uma violenta
redistribuicão regressiva de renda, altamente
concentradora, em favor (i) dos senhores de escravos,
qrandés consumidores de farinha, e dos setores urbanos,
tomu neguc!antes e utLtIai met gnito e fÁ) em	 favor
dos	 fornecedores	 de escravos,	 compradores
de	 farinha	 com preços	 tabelados	 para o
comércio com	 a	 África	 e	 fornecedores de

193/ Carta que se escreveu sobrea planta das mandiocas.
Bahia, 05.03.1712, DHBN, v. 42.
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escravos através do mercado livre. A derrota do movimento
do RecSnCaVO, sem um gestode apoio da cidade do Salvador,
- que mal acabara,'ei a Tmesrna; de sair de- um ---,levante,

contra o mesmo Gover5 d&Gera1 - expliCar_Sea
da aberta Eontradiøào de t nterWsses entre o campo' e-.a

cidade. Salvador exigia os preCOS belad OS' et uma maiS
rígida .atuação dd EstsdC eniiafltd' cáimam i etas 'demais
vilas querem a llber!Lad4 deiomérCto e o afastameflt0L

áismO. São revoltas antagsfltcas contraum
todo dlri	

mesmo

inimigo-colonial
r-	 -	 -- -	 -	 -	 -

o Estado portuguSsi em sua dimensão ,
utilizava um farto arsenal de medidas controladoras, de
cunho mercantilista, para manter a pequena producão
escravista como um setor subordinado, subsumido aos
interesses dos grandes senhores e do capital mercantil . O

contra as manipulaQões do contrato dolevante de :1711, sal em plena crise de fome, e de 1712, contra a imposição
de homens, farinha e impostos, são momentos importantes
de reorganização do pacto de forças existentes na
Colônia. A adoção da liberdade de preços, bem como a
conversão do cultivo da mandioca em cultivo do tabaco
teria importado em uma profunda transformação do fluxo de
rendas na sociedade baiana, com a PO 	 a.

de certa
acumulação por parte da pequena produção escravi5t A
derrota do Recaflcavo face a Salvador em 1712 foi, em
verdade, a derrota da última tentativa eficaz de alterac.
as condições sociais aí existentes.

Eram necessárias, porém, concess5es. Nem era

possível empobrecer ilimitadamente a pequena produção
escravist a e nem tão pouco mante-la permanentemente na
nrIimr)%idad' cnntra o. estatuto 	 colonial.	 Assim,	 o

já mobilizadas,
Governador,Governador, utiliza1d0t? dás tropas

lança	
um ataque violento coi'itra os negros foragidos em

mocambos, á dendflflinaflb local de quilãmbo, nas matas de
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Jaguaripe, tlaragogipe,e Cayró. Os quilombos, que formavam
um anel ansul do Rec8ncavo, foram transformados no alvo
que uniria a todos;- o botim da aventura, dezenas e
dezenas de escravos, foram repartidos entre os lavradores
das vilas produtõras de mandioca, visando com isso
aliviar a tensão existente. Ante -a ameaca de esgaroamento
da ordem colonial, de.çonflito entreos diversos--setores
do escravismo, a caça . aõsnegros --habilmente. manipulada
pelo Governador - sàyia-,de.cimento para restabelecer-a
solidariedade entre ossetores:dominantes/94/. t nrc fl

e. Rio de Janeiro,	 1724-1726:	 a
criação de um mercado.

Superada á crise absolutamente atípica que no
início do século atingira o Rio de Janeiro, motivada pelo
impacto das descobertas do ouro conjugado com o mal
tempo, a capitania apresentava um perfil de riqueza e
abundancia, lastreado no ouro/951. Ao mesmo tempo dava-se
uma rápida recupeacão agrícola, em grande parte
sustentada na expansão da cultura fumageira, no cultivo
da mandioca e do feijão. A capitania retomava, assim, sua
tradição de grande produtor de alimentos e abastecedor de
outras capitanias.

Por voltado inicio do verão de 1724 surgem,
entretanto, sinais evidentes de uma seca violenta, com
grande raridade de chuvas. Assim o governador da
apitania escreve ao Governador Geral dando conta que:

/94/ Ordem-que se passou ao capitão Mor da Vila de
Jaguaripe .. para ,-ir vt:prender os negros levantados...
Salvador,10.10.1I3, DHBN, v. 53.

/951 RUSSEL-W001), A. .R. Colonial Brazil: 	 The Gold
Cycle.In:	 BETHEL,	 L.	 Colonial	 Brazil.	 Cambridqe
University Press, 1988, pp. 190-192.
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.esta terra anda na grande
falta E- de mandiocas ] que dela
se experimenta"/96/.

Oprimeiro impacto da crise atinge diretamente a
capacidadedo Rio de Janeiro em continuar oabastecimento
di c6l8nia do Santzsstmo"Saèramento, Snus que desde 17ø5
estava a cargo da capitania. Dai a decisão de se pedir
auxilio da Báhia em substuiflo ao Rio de Janeiro no
esforço de manter o estabetecimento portugus no Rio da
PVata. lima carta comsemelhante apelo é éniada, ainda, a
São Paulo, instando com os paulistas para párticiparem
dos encargos coma col6nia. Ao mesmo tempo, aproveitando-
se do clima de escassez geral, os contratadàres do sal e
do azeite, g&nercs estancados, manipulam seus preços,
criando um clima de forte descontentamento popular. O
governador, Luiz da Vaya Monteiro, é abrigado a convocar
uma sesso especiál da Cinara para discutir o assunto e
os camaristas acabam por votar uma resoluco pedindo a
liberdadó de preço da mandioca bem coma do sal e do
azeite/971. Vaya Monteiro é obrigado a concordar com as
advertências da Cmara e, embora no pudesse alterar o
contrato nem do sal em do azeite, lan qa-se em favor de
alteraçbes na comercializaqâo da fariha de mandioca, ao
mesmo tempo em que avisa que tomará duras medidas contra
"as desordens que padece o governo político do Rio de
.l,sei 0. r,"/911/.

O ano de 1725 confirma o temor de seca, com a
perda da safra, tanto de mandioca como de açucar. A
preocupação do governador em abastecer a frota que
retornava ao Reino õ faz estabelecer uma finta ou
repartimento de cotas entre as diversas vilas da
capitania da Bahia com 	 o volume de farinha para o

/96/Ci do cjovtrnndor do Rio do Jnnniro ao Vice-rei da
Brasil. Rio de Janeiro, 20.03.1724, A.N., Cod. 80 9 v. 2.

1971 Carta do Governador do Rio de Janeiro sobre a venda
do sal e azeite. Rio de Janeiro, 11.08.1725, Cnd. 80,v.
2.

/98/ Idem.
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mercado do Rio e para a matalotagem da frota. Ocorre, que
algumas vilas, com apoia de suas cmaras, preferiam
vender a farinha "nas roças" a entregá-las ao governo
para vende aos patrões das naus. O bando publicado com
alarde por Vaya Monteiro e fixado na casa da c2.nara das
vilas é destruido pelos lavradores, que desprezam as
ordens do Riô•deJaneiro. ;Area qâo de Dom -Luiz de Vaya
Monteiro-éimediata, como contra  vila de Santo AÃt8nio
de Sá"( itaboral ): 	 -

"Recebi a carta de Vossas tierces
cheia de tantas indústrias como
:a seu tempo o mostrarei quando
ensinar a respeitar o serviço de
Sua Majestade e a olhar a
utilidade da fé pública.,.
Remeti eu que Vossas Merces
principiassem a fazer o
repartimento da farinha como se
manda, mas agora vejo pela sua
carta que tudo declinou em
desordem, ocasionada sem dúvida
de não estarem castigados os
autores	 de	 semelhantes
m4iquinas. - ."/99/.

A relutMncia dos camaristas em enviar a farinha
é punida pelo governador na mais pura tradição de Ancien
Régime', tal como já se fizera na Bahia:

/991 Carta do governador do Rio de Janeiro à C&nara da
vola de Santo Ant6nio de Sá. Rio de Janeiro, 22.11.1725
A.N., Cod. 87, v. 3.
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• se houver alguma falta
mandarei seis companhias de
Infantaria para a casa de Vossas
tlerces"/ 100/.

Malgradoa colaboração forcada dos iavradres do
Recancavo da Guanabará, a seca desafiava Vaya Monteiro:
em 1726 a situação da- cidade agrava-se ao ponto cia
revolta. A +me espalhara-se do Rio de Janeiro para o
interior da capitania, atingindo

 '
todo o Rectcavo até o Pé

da Serra. As carnaras das vilas de Campos,_ Cabo Frio e
Ilha Grande - poderosos núcleos produtores de farinha -
passaram, então, a negar. o envio de alimentos' 4Para o Rio
de Janeiro, alegando o risco defome nai próprias vilas e
seus moradores. - Dom Luiz da Vaya Monteiro procura,
ent&o,contornar os óbices. estabelecidos pelas vilas
decretado a liberdade de comércio á de preços no Rio de
Janeiro, que tornava-se, assim, um mercado extremamente
interessante para os produtores, anulando, a aflo dos
camaristas/101 /. Em pouco tempo, o governo da cidade,
conforme com os conselhos do seu Senado, tornar-se-ia
campeão do livre comércio, em choque com o dirigismo
local das vilas.

A mudança radical da atuação do governo deveu-
se, em grande parte, ao temor de uma revolta geral da
populacão. Particularmente, após a guaricão dos fortes
ameacaren "com escandaloso levantamentc"/1021. Em carta
ao Vice-rei o clima de tensão é bastante evidente;

11001- . 1 dom.

1101/ Carta do Governador do Rio de Janeiro às Cámaras
das vilas da Santíssima Trindade, Cabo Frio e Iguacu. Rio.
de Janeiro, 26.05.1725, A.N., Cod. 87, v.2.

11021 Carta do Governador do Rio de Janeiro ao Vice-rei
do brasil pendindo ajuda em relação a falta de alimentos.
Rio de Janeiro, 18.10.1726.
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"( afalta ) a que experimenta
toda esta terra pela
esterilidade das mandiocas que
além de sé não firmarem por
falta d'água apodrecem algumas
debaixo daterra, sem embargo da
seca, • o que tudo faz cheyrar a
castigo; e tomo as misérias
desta capitaia também pertencem
a Vassa-Excel1Wnr_i&1̂ como parte
do seu governo, sendo possível
seria grande serviço de Deus e
Sua Majestade, que permita
licença algumas embarcaczfles que
se despachem desse porto para
trazerem farinha..."11031.

O problema residia no fato de que não só a Bahia
não tinha esta farinha como ainda ficava responsável, com
a retirada do Rio de Janeiro, pelo abastecimento do
Sant&ssimo Sacramento, que consumia uma média de 5.500
alqueires de farina por ano e que estrategicamente era
muito mais vulnerável que o Rio de Janeiro/104/.

O governo do Rio de Janeiro, sem esperança de
ajuda externa à capitania, parte para outro experimento;
centraliza todo o comércio de alimentos na cidade,
proibindo os marcados locais das vilas, mas,
simultaneamente, nega-se - no auge da crise - a controlar
os preços, que deveriam ser regulados pelas necessidades
e abundancia dos gVneros. Tal política exerce uma eficaz
ação sobre a produção das regi0es 	 vizinhas, dando
origem a um regular fluxo de alimentos para a cidade.

O litoral paulista, o norte fluminense a o
litoral sul enviavam grande número de sumacas para o Rio
de Janeiro, aliviando a tensão. No fim do ano de 1726
começam as chuvas de verão e é possivel, assim, novos
plantios de roqas de mandiocas.

11031 Idem.

11041 Idem.
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fRiácde Janeiro, 1731T11371 , a
criaflo das letsidé2mecadO.

Decorridos alguns anos desde a última crise
de fome o Rio de Janeiro surgem, em 1731, sinais
preocupantes de uma "grande esterilidade da colheita das
mandiocas", pondo o governo da capitania.em sobressalto.
Uma carta dogo.lernador datada do final do verAo de1731
dá conta do clima reinante no Rio de Janeiro:

"Sinto a esterilidade da
colheita e também por cá no á
fartura, pelo que já a farinha
vai	 chegando	 a	 cinto
patacas"11051.

O período entre 1731 e 1734 ë todo pontilhado
pela penúria e a carestia, que atinge principalmente a
mandioca, o feijão e as verduras. Nestas condia6e5 9 e
mais uma vez, a manutõnflo do Santíssimo Sacramento
tornava-Se um ónus crescente para a capitania. O verAnde
1734-1735 assiste a um agravamento da crise, com a perda
da safra e total ausüncia de condiu6es para um novo
plantio. Assim, a capitania não consegue manter o fluxo
de alimentos para a Nova Colônia e o governador, manda
comprar em P4ranasi4 5000 alriJereb de farinha, enquanto
procura recolher outros mil no Rio de Janeiro, na
tentativa de abastecer 'o Prata/1061.

11051 Carta do Governador do Rio de Janeiro ao Governador
do §sntlnlmo §acr#ms'ntõá rnpeito da colheita. Rio de
Janeiro, 2.03.1731 9 A.N., Cod. 84 9 v. 4. Ver tamb&mu
VEIGA GARCIA, E.S. O comércio ultramarino espanhol no
Prata. São Paulo, Perspectiva, 1982 e. o importante e
pioneiro studo dw CANNADÍ4AVA, Alice P. O comércio
portuguCa no Rio da Prata ( 180-1640 ). Belo Horizonte,
Editora Itatiaia, 1984.

11061 Carta do Governador do Rio de Janeiro ao Governador
do Santíssimo Sacramento. Rio de Janeiro, 26.10. 1135,
A.N., Cod. 84, v. 4.
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Em poucootempo,.Paranagua e Sarit?a' Catarina
mostam grande capacidade,, e, interesse,.. em atender as
demandas flumineses por alimentos e, simultanearnente,
fornecer o necessário ao....abasteci(nento do Santíssimo
Sacramento. As duas regiôes enviam, ao longo , do ano de
1735 9 inúmeras embarcações, com 5ØØ 800 e 1000 alqueires
de farinha, para o Rio de Janeiro. A chave para a
compreensão e tamanha prontidão reside na política de
preços praticada pelo Rio de Janeiro. Enquanto na Bahia
se mantém um rígido tabelamento - a taxa - e o controle
sobre o comércio varejista, no Rio - mesmo no auge da
cçise - a farinha é paga pelo "preco que corre
normalmete", conforme avisa o próprio governador:

"Todos os que quiserem carregar
do mesmo gênero por sua canta
acharão aqui o bom preço de
cinco patacas"11071.

À liberdade de comércio e preços contrapunha-se
uma política rigorosa de limiacão das exportacões de
alimentos da capitania. Assim, mercadores que procuravam
abastecer natt nas vilas do Rer8ncavo recebem ordem de
prisão. O comércio varejista tamém é acusado de
atravessamento e de formar estoques para forçar maiores
altas, originando fortes medidas punitivas, ao mesmo
tempo em que se insiste em tornar a praça do Rio de
Janeiro em mercado único:

1107/ Carta do Governador do Rio de Janeiro para as
c*marau da capitania. Rio de janeiro, 05.11.1735, A.N.,
Cod. 04, v. 5.
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"Aqui. se me diz que a essa vila
vãõ vários negros pombeiros e
pessoas que atravessAo farinha
pará ás revender com o - pretexto
de levarem alguns peixes para o
povo; Vossas Merces sab!ndo
qualquer destes atravessadores
os prenderão éreineterãà segurds
a minha ordem, sejáo negros ou
bráncas"/løB/.

A liberdade dê cõmércio, na , praça do,iD de
Janeiro, é, entretanfo, reafirmada.' Nó "Bando do
-Governador para se vender farinha", de 28 de outubro de
173511091 1 fica estabelecido "nào ser coveniente a
restrição na forma da venda e do preço" e também que
caberia as partes interessadas "ajustar o preço, com toda
a liberdade sem que se obrigue a preço certo"/l1ø1.
Insistentemente a correspondflCia para as vilas enfatiza,
naturalmente, que o envio de alimentos era "serviço de
'---Sua Majestade" mas, de forma também permanente, afirma
que todos poderão "se utilizar do bom preço por que aqui
(sic) corre"/l111. Assim, as autoridades fluminenses,
bemao contrário da Bahia, declaravam que a "experi?ncia
tem demonstrado que a liberdade na venda das farinhas da
terra é o melhor meio de a fazer abundar"11121.

Tanto o discurso como a prática de governo na
capitania abandonavam, cuidadosamente, as fórmulas e
formas típicas do mercantilismo - embora lã, e cá ainda
apareçam express5es ligadas ao "Bem Comum" ou "Felicidade
dos Povos", é bem verdade cada vez mais raras - em favor

/108/ Carta do Governador do Rio de Janeiro ao Capitân
Mor de Cachoeiras de Macacu. Rio de Janeiro, 26.10.17359
A.N., Côd. 87, v. 12.

1109/ Bando do Governador
vender a farinha. Rio de
87, v. 12.

do Rio de Janeiro para se
Janeiro, 28.09.1735, A.N., Cod.

11101 Idem.

1111/ Carta do Governador do Rio de Janeiro ao Capitão
Mor de Paraty. Rio de Janeiro, 30.10.1735, A.N., Cod. 87,
v. 12.

11121 Carta do Governador do Rio de Janeiro ao Senado da
Cãmara. Rio de Janeiro, 30.10.1735, A.N., Cod. 87, V. 12.
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do elogio dà mercado '-como meio único de prover , a
abundancia. O liberalismo proposto pelo governo, e Senado
da Câmara não implicam na - total retirada dar ação 4o
Estado. Bem ao contrário, oEstado intervêm agora para
desregularizar, criando lêis para estabelecer o ritmo
natural do mercado, o livreacordo das partei. Corno diria
Karl POLANVI, tratando da ação do Parlamento' inglPs,
tratatavase de legislar a criação das leis ("naturais")
de mercado 11131. + 	 :	 ,	 ,	 ?».a r:	 HtS

A grande preocupação das autoridades, fluminenses
era com a ação das negras-pombeiras, que atravessaVam.a
farthha, o feijão e os pescados, contra quem promulgaram
se um grande número de posturas. 	 ' r •*,	 -

Com a virada do verão de 1735-1736 dá-se tini
rápido agravamento da seca, com a dirninuAo ainda mais -
acentuadada produção: era a fome. As vilas g da Raiz da
Serra, o piemonte fluminense, em particular Santo
Ant8nio, Santíssima Trindade e Macacu ( área de
itaborai/Rio Bonito/Macacu ) ficam encarregadas, através
de uma finta distribuída entre os "lavradores mais
poderosos", do abastecimento da guarnição. A cobrança da
finta provocava, entretanto, fortes protestos, com a
expressa solidariedade dos camaristas aos seus munícipes.
Tratava-se 1 não mais de protesto contra preços tabelados,
mas, uma medida preventiva dos moradores do Recancavo
ante uma possível desaparição dos alimentos.
Simultaneamente, acelera-se os pedidos de ajuda a todas
as demais capitais, oferecendo bons preços vigentes no
Rio de Janeiro.

Em 1737, apesar da continuação da seca, começa a
regularizar-se o abastecimento. Tal, regularidade n&ø
advinha, entretanto, de nenhuma boa safra:

11131 Ver em especial POLANVI, K. A Grande Transforiflaflo.
Rio de Janeiro, Campus, 1980.
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"Como Vossa Merce me diz que os
lavradores dentro de seis meses
nao podem concorrer para outra
fina, o que posso querer mais do
que aquilo que for equidade e
caber no possível"/114/

Ilalgràdo anecessidade dese, esperar ao",-menos
seis meses por uma novacólheità embora o ideal -fossem
dàze.meses - a fome toméava'acederrAs .,'próprias
atttoridadeslocais reconheciam que tal . :fenameno. não se
devia a recuperação da agricultura na càpitaniae, sim, a
política de iinporta6es t fomentadà pélaliberaflo dos
preços. A crise de subsistnéiafiuiflifleflSe de 1735-1737 é
o primeiro exemplocabalda supérau&o.da'fome na CoiSnia
- e das alteraq5essociais dai decorrentes - através de
uma política de .liberaco de preqõs, capaz de atrair o
interesse dos lavradores -e comerciantes de outras
capitanias- De forma articulada, o Rio de Janeiro
conseguiu transferir para Paranaguà grande parte da
funqào de prover o Santíssimo Sacramento, ao menos
temporariamente. Pernambuco, e em menor escala São
Vicente, abasteciam diretamente o Rio de Janeiro. Assim,
enquanto todos se afastavam de Salvador durante uma crise
de subsistência, o Rio articulava uma ampla rede
comercial de fornecedores.

11041 Carta do Governador do Rio de Janeiro ao Mestre de
Campo •ln*p dJ Abreu. Í4í o (ia 4101floi ro, 	 13.12. 1736, A.N. ,
Cod. 87, v.
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g. Rio de Janeiro, 	 1797-1801:
vitória do liberalismo.

Os anos de 1791 e 1792 são marcados, no Rio de
Janeiro, pôr um forte impactadas necessidades externas
de alimentos sobre a economia local. 'O verão de1791-1792
é acompanhado, na Paraíba e no Pernambuco, pôr uma grande
.fome, obrigando as autoridades locais a pedir ajuda ao
RId de Janeiro. Ao mesmo tempo chegam apelos urgentes de
envio de alimentos para Angola, assolada por 'uma -longa
estação seca. Além, é claro, da matalotagem das naus.

Uma pequena alteração climática, em um quadro
tão complexo, poderia levar o próprio Rio de -Janeiro a
uma situação generalizada de penúria, bem como as

	

capitanias dependentes poderiam ir à fome. 	 - -
Foi isso que ocorreu em 1791 e 1792.
Impos-se ao Rio de Janeiro a responsabilidade de

manter e sustentar um grande número de capitanias,
forçando o surgimento de crises de subsistência na
própria sede do Vice-Reinado:

"...a  grande precisão que se
experimentou nesta cidade do
provimento de farinha de
mandioca não só por ser um
g?nero de primeira necessidade e
do maior consumo... como para se
poder socorrer com algumas
remessas as capitanias de
Pernambuco e a do reino de
Angola, que sentindo uma falta
geral	 de mantimentos,	 tem
recorrido	 a	 esta
capitani a"/l 15/.

/1I51 Carta rio Vire-Rey flnnde de Remende à Corte. Rio de
Ja,ieiru, 26.11.1/92, A.N., Cod. 69, v. 10.
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O Vice-Rei Conde de Resende, José Luis de
Castro ( 1790-1901 ), temia o impacto destas exig€ncias
sobre o próprio Rio de Janeiro. O Conde advertia que os
últimos quatro anos assistira a um grande aumento do
número de moradores da cidade enquanto no mesmo período,
governo de Dom-.' Luís de Vasconcelos e Souza,
caracterizara-Se péla"in*rcia dos homens.... largando de
mâoum flnerb de primeira necessidade'11161. Assim, a
própria capitania- encontrava-se .debilitada -e com sua
'prãducãá de alimentos bastante diminuída. O Conde e Vice-
Rei acréditavapoder sanar :a situação-de penúria antes de
-Jvoluir	 para •'-. uma -- fome	 generalizada,	 através,
-principalmente, de--medidas simples er aplicáveis 	 ao
conjunto do Brasil.

A medida básica consistiria em liberalizar -
seja de taxac5es alfandegárias, seja , do tabelamento -de
preços - todo o comércio de alimentos. O governo de Dom
Luis de . Vasconcelos e Souza havia se.,car-acterizadO por um
rígido controle'-.' da - produção de farinhas e do seu
comércio, com urna intensa - campanha contra comerciantes
considerados "atravessadores"..O Conde 'via, então, no seu
antecessor o mais acabado 'exemplo de uma política
errónea: nenhum fomento agrícola, intervenção brutal na
economia e perseguição de comerciantes. Tais esforços
foram coroados por uma "Devassa sobre os atravessadores
de farinha", conduzida por um Juiz de Fora. A bem da
verdade, a administração de Vasconcelos e Souza marcara-
se por sua singularidade no contexto da cidade. Desde os
anos de 1730, como já vimos, enraizara-se na capitania
uma prática liberal de preços e uma tendência geral para
acreditar que bons preços constituir-se-iam no mais
eficaz remédio contra a fome. Ora, O Conde de Resende
procurará,

/1161 Idem.
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exatamente, retomar esta. tradição - até :10 apenas
empiricamente defendida., ãtravés.da ado q&o ;formal dos
princípios liberais... Ao mesmo. tempo, ointervnciofliSmO
econ6mico de Dom Luis foraaCOmPaflhad0,.Pm0;P!t caso da
"Devassa', pela trucul?ncka utilizada pelas autoridades,
além de confiscos e ta' cações. Tais práticas.dósanifflaVama
maioria dos lavradores em prosseguir- no cultivo da
mandioca, já que este gnero atraia sobre eles o arbítrio
da administraflo. Apenas a falta de condicões para a
mudança de gënero de cultivo, ou a coerção estatal,
mantinham os lavradores produzindo para o mercado
interno. O próprio Conde de Resende advertia, em 17959
que:

".. .os homens na carreira de
cegos se precipito envolvidos
em uma extrema ambição largando
de mo um g6nero de. primeira
necessidade'J 117/

O Conde, contrariamente ao seu antecessor-,
acreditava que a maior liberdade econ6mica possível seria
suficiente para o restabelecimento da abundancia. Assim,
procura explicar às autoridades locais do Rio de Janeiro
tão acostumadas ao arbítrio - que a existflcia de

mercado e bons preços seriam suficientes para garantir o
retorno da abund2nci a:

11171 Carta do Vice-rey Conde de Resende a 5.11. Rio de
Janeiro, A.N., Cod. 80, v. 13.



C.261.1

.,.que iemviàl€ncia dos seus
moradores e fazendeiros se
promova o fabrico da farinha e
faze-Ia transportar para esta
cidade 1 assegurando-lhes que
poderião livremente dispor as
suas conduq6es sem o receio de
que se tomasse para a Faz eda
Real "/118/.

As garantias dadas pelo Vice-rei, inclusive a
punição das autoridades envolvidas na "Devassa", acaba
por surtir efeito, aumentado sensivelmente aárea
plantada. Estes resultados decorriam, mormente, do
esforço de convecimento sobre autoridades locais de que
carros, bois, escravos e farinha não poderiam ser
requisitados em nome do Bem Comum "para o Serviço de
Sua Majestade", em prejuízo dos particulares. Era,
entretanto, mais difícil lidar com as autoridades das
demais captanias, que insistiam em controlar rigidamente
seu comércio interno e, ainda, na necessidade da pronta
ajuda do Rio de Janeiro. Ocorre que, ainda impregnados da
noção de Bem Comum e das práticas mercantilistas,
acreditavam ser obrigação do Vice-rei garantir as
remessas de alimentos e os preços, tudo sob severa
fiscalização, O Vice-rei deveria, sob esta visão, por em
movimento uma grande maquina coativa, requisitar carros,
naus e impor preços, no mais das vezes, muito mais baixos
que aqueles livremente praticados cRio de Janeiro. Ora,
desde o início do século XVIII, e em particular em 1736-
1737,	 as autoridades fluminenses assumiram a defesa da

/10/ Idm.
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liberdade de pregos re L ,atraiam, durante as crises, a
produção das demais capitanias exatamente com a liberdade
de pregos.

Além da implantação, em definitivo, de uma
política liberal de pregos, o Vice-Rei procurava
estabelecer novas áreas produtoras de alimen€os que
viessem a aliviar a pressão sobre a capitania. Assim, o
Rio Grande do Sul, Paranaquá e a Ilha de Santa Catarina
são incentivados a investir na produção de alimentas.
Porém, para. que isso resultasse em um verdadeiro
incentivo à agricultura dever-se-ia garantir pregos
compensadores e, simultaneamente, abandonar as tarifas
alfandegárias existentes sobre o comércio de alimentos.

O ponto de rutura entre as velhas e novas
práticas dá-se em 1791, quando um negociante dirige uma
petição ao Juiz e Ouvidor da Alfandega solicitando:

- . para se lhe despacharem
livres de direitos na alfandega
os frutos produzidos na América
e que se navegavão de huns para
outros portos... "/119/.

O Juiz da Alfandega considera o pedido do
negociante - trazer sumacas carregadas de trigo do Rio
Grande de São Pedro para a capitania - um 'rebugado
pretexto" para "intrometer" na cidade toda a espécie de
gPneros burlando os interesses reais. O negociante
argumenta coma Provisão-Régia de. 12 de maio de 1723 que
garantiria o livre comércio entre o Continente de São

11191 Carta,do desembargador, Juiz e Ouvidor da Alfandega
do Rio de Janeiro. Rio, 96.1791, A.N., Cx. 495 4 Pac.1.
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Pedro.eo-Rio d&.Janeirõ.' O Juiz, por sua vez ,contra
argumenta com o decreto real de 9 de outubro de 1766 que
estabelecera pesados direitos alfandegários sobre o
comércio das capitanias, excetuando o couro ( já que as
naus lusas no fariam a viagem até São Pedro sÕ para
embarcar a coirama ).

Na melhor tradição administrativa de Antigo
Regime o Juiz declara não lhe ser possível inovar, tomar
decisôes, porém, somente zelar pelos interesses de Sua
Majestade e, ademais, não reconhecer a exist?ncia de uma
tradição apoiando as pretens5es do comerciante.

Bem, o último argumento esgrimido pelo Juiz e
Ouvidor era, como já vimos, falso posto que a liberdade
de comércio havia vigidb largamente no Rio de Janeiro e
as medidas de 1766, que buscavam dirigir o comércio de
todos as capitanias para Lisbba e independizá-las uma das
outras, não tivera aplicação no tocante ao comércio de
alimentos. A bem da verdade, a "tradição" invocada pelo
Juiz constituia-se na prática recentissima do Vice-rei
Dom Luís de Vasconcelos e Souza.

O debate, permanentemente realimentado pela
burguesia portuária do Rio de Janeiro, arrastou-se até
1798 quando, enfim, a Coroa resolveu isentar a farinha de
todos os direitos, estabelecendo, em seguida, a liberdade
de comércio para os gneros alimentícios /1201..

Tal decisão fora, e muito, acelerada pela crise
de 1795,quando uma má colheita,devida a uma estação seca
muito prolongada atinge os mandiocais do Rio de Janeiro e
os trigais do Rio Grande. Desde o começo de 1790 o Rio
Grande vinha fornecendo trigo para a sede do Vice-
reinado, sem contudo alterar fundamentalmente o padrão
alimentar vigente.	 De qualquer forma, uma parcela do

11201 Ato . :dn Vice-rey do Brasil. Rio de	 Janeiro,
2.02.1-/YtJ; A.N.;'Ux. 495, Pc. 1.
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bat.ácim.nto da «idada 4vinhA, gor*, do oiti o a aeca
local diminuira o fluxo das mercadorias:

"Não - désconhecemos que a
diminuta colheita do presente
ana pode ser a causa desta
repentina falta e que Vossa
Senhoria obrando como bom pai de
família tivesse precisão de
acautelar a exportação do trigo,
para que os povos de sua
capitania n&o sentissem a falta
que experimentão os	 desta
capitania°11211.

Para tornar ainda mais difícil a dura tarefa do
Conde de Resende a Coroa resolve exigir o envio de
alimentos do Rio de Janeiro para Portugal. Face ao
encarecimento, e mesmo a desaparição do trigo,
principalmente em virtude das guerras da Primeira
Coaliz*o, Portugal era duramente atingido com uma
violenta elevação dos preços. Por isso, a Coroa dirigia-
ee ao Rio Grande de São Pedro, para exigir trigo, e do
Rio de Janeiro, farinha de inandioca/1221.

As preocupações da Coroa deviam-se ao clima de
mal-estar social existente no pais e que já povoava de
preocupações a mente do poderoso e temível Inspetor Geral
de Policia Pina Manique ( 1733-1805 ):

/1211 Carta do Senado da C&nara do Rio de Janeiro ao
Governador 4n Rio Grande de4iAn Pedro. Rio de Janeiro,
t/.0D.1/ti, (.N., Cx. t10, f'ac. 1.

/1221 Carta do Vice-Rey Conde de Resende a S.M. Rio de
Janeiro, 12.11.1795, A.N. Cod. 60, v. 12.
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'Qlntencjenté Geral de 'Pojjcjà
fez • presente . a Sua Majestade o
quanto seria útil que Vossa
Excelncja desse as providencias
necessárias para que a plantaqão
da» mandioca se aumentasse tudo
quanto for POSSivel"/1231.

Assim, em nome das "pobres famílias sem pão para se
e?itreter - e do medo p3nico da classe dirigente
portuguesa face a um mero tumulto de marinheiros bPbados
cantando o Ca Ira - o Rio de Janeiro era chamado a
contribuir para o abaStecimento do Reino.

Em pouco tempo, entretanto, a situação na
capitania evolui em direção a uma grande calamidade. Uma
estação 'seca. sucede a outra estação seca, originando uma
"grande esterilidade das mandiocas". Simultaneamente, as
admoestações da Coroa e a ação do Vice-Rei pouco
alteravam a disposição dos roceiros, lavradores de cana e
senhores de engenho. Comprar a farinha no mercado era,
ainda, a forma predileta, dominante, de abastecer-se,vi gorancfourn nítido desprezo pela . pretendida "norma do
auto-consumo"11241 A Coroa teimava, mesmo assim, em
obrigar, ao menos os senhores de engenho a interiorizar
nas suas unidades de produção as necessidades de farinha
de mandioca,, garantindo o consumo de sua-própria
escravarja. Tais medidas, além de evitar a fome deveriam,
na .visão da Coroa, garantirum excedente exportável para o
aprovisionamento do Reino/125/. Desta feita, a reação
parte das camaras locais preocupadas em garantir, em
tempo de fome, seu próprio aprovisionamento e evitar que

11,234. Carta da Corte ao Vice7rei do Brasil recomendando o
a.imentçj da rultsiraçja mar't.jjora. I..iboa, 20.06.1795, A.N.,Cud., 67,v.. 20.

/124/ Carta do Vice-rey 'Conde de Resende á Coroa
comunicando as razões que se tem oposto ao aumento da
cultura da mandioca. Pio de Janeiro, 21.04.1795, A.N.,
Cud. 69, v. H -

1125/ Relação de ofícios do Rey. Lisboa, 28.08,1798,
A.N., Cod. 67, V. 23.
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as exporta05esgudi2assem a crise. O . Vice-Rei continua
coerente com seu credo liberal e, ao longo--de 1797 e
1792, assegura-se de qué não háveria obstáculos
aprofudando a crise:

...tais proibições E por parte
das c2maras 1 são prejudiciais A
agricultura e opostas a huma
segura abundncia, que consiste
na livre circulação dos mesmos
g&-ieros... . 11/1261.

O avanço das idéias liberais, tanto na Corte
quanto no Palácio dos Vice-Reis, bem como a assunção no
pensamnto político portugus do paradigma estatal, com
sua nítida diferenciação entre o público e o
privado/127/, alterava em profundidade a atuação da
burocracia local. Cabia a esta burocracia grande parte
dos desmandos, da brutalidade e das extorsões contra
lavradores e roceiros. Arbitrariedades que eram mais
fortes pelo fato de que grande parte da execução de tais
ordens cabia aos sargentos-mor e seus soldados, O Vice-
Rei, entretanto, procura deixar claro a exist@ncia de uma
nova orientação: proibia-se a requisição de escravos, de
carros, de canoas e, principalmente, de gVneros:

11261CCarta do Conde de Resende afirmando a tomada de
providencias quanto a. prática 2 de proibições de exportaqáo
de aliMentos. Rio de Janeiro, 27. 12. 1798, A.t4., Cod. 689
v. 14.

/1271 HESPANHA, A.M. "Para uma teoria da história
institucional do Antigo Regime" In: HESPANHA, A.M. (Org.)
Poder e Instituições na Europa do Antigo Regime. Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 7-90.
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"O.,niÕrno sé deve praticar •a
respeito dos gneros que se
tomassem para a Fazenda Real que
devem ser pagos pelo preço
corrente, pois que assim se
animam as plantações e se Ao
prejudica ao povo"/128/	 -

A crise, concomitantemente, também se
desenrolava na Bahia, onde a seca levara à perda da
colheita. Desta vez, entretanto, o governador Dom
Fernando José de Portugal, via-se frente a uma forte
reaqão ante a possibilidade de utilizar o imenso arancel
mercantilista. Os comerciantes locais organizaram-se e
produziram um interessante documénto: "Representação a
Sua Majestade Real dos vivandeiros e condutores de
mantimentos". Os pequenos comerciantes baianos pediam o
fim das "taxas" - o tabelamento - e dos direitos sobre a
comercialização dos g&neros "como causadoras que são da
maior penúria e carestia"/1291. Ao mesmo tempo, ficava
patente que a burocracia dedicada a controlar, vigiar e
punir - desde o almotacé até o soldado da Infantaria -
era corrupta:

1128/ Carta do Príncipe Regente pedindo providincias
sobre sobre è 'desevolvimónt6 dar Iãvra. Lisboa,
1.10.1798, A.N., Cod. 27, v/23.

/1291 Representação dos vivandeiros.... Bahia, 12.12.1798.
A.H.U., Bahia, Cx. 19.749.
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"Muitos há que ficão com
amostras-daquiÍo que se lea. a9
sus  csiâ aalmotaqar. Orad
twa melancia ou ananás, que vale
40 a 80 réis pouco tté, porém
deixar hú pobre vivandeiro ao
almotacé hú grande caixo de
bananas de São Thomé do valor de
160 réis, OU das da terra, de
custo de 640 réis, bua mão de
milho de 240, como se fosse
devida	 (7)	 Parece
extorsão. .. "/130/.

Dom Rodrigo de Souza Coutinhã, profundamente
convertido ao liberalismo, resolve intervir diretamente,
determinando a total liberalização do comércio de
alimentos, ainda em 1799:

"  cessando  de logo as absurdas
taxas existentes e praticadas
pelas c2maras, as quais servem
somente para produzir monopõliõs
e huma verdadeira
esterilidade.., e que a livre
circulação dos g?neros
comestíveis, e sua venda pelo
preço cónvencionado entre 05
vendedores e compradores, é uma
consequPncia dos mercados e pode
resultar a abundancia e a
extensão das culturas"11311.

1130/ Representação dos lancheiros ao Governador. Bahia,
16.11.1798, B.N., Col. Lihhares, 7,3,28.

11311 Oficio de Dom Rodrigo de Souza Coutinho... pelo
qual ficam abolidas as taxas de todos ás viveres. Lisboa,
11.06.1799, B.N., Col. Linhares, 11-33,21,118.
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Em termostermos quase id@nticos o Conde de Resende, no Rio de
Janeiro, defende a 'livre circulação de todos os gënéràs,
e a segurança de hum mercado, onde os preços sã dependem
da concorr9ncia"/1321.

Portugal punha em movimento, assim, o moinho que
Karl POLANYJ descreveu como propulsor Grande
Transformaaão/133/, e que iria triturar os mecanismos
criados pelo mercantilismo bem como os anteparos criadas
pela sociedade para se proteger do individualismo e da
prpcura do lucro a qualquer preço. Após liberalizar o
comércio de alimentos de Lisboa, com os Açores e a
Madeira, iniciava-se indëtico processo de desmontagem de
todo o grande sistema mercantilista construído em torno
das crises de subsisflncia. Ao contrário do que podiam
crer os vivandeiros de Salvador, tratava-se de montar
através de bandos, ordens, alvarás e provi sôes um novo
sistema, apesar disso tudo dito "natural '/133/.

A resistncia ficava a cargo das camaras locais
que temiam ver, de uma hora para outra, seus moradores
desprovidos de alimentos em função de uma região que
pudesse pagar melhores preços. De qualquer forma no fim
de 1799 e início de 1800 estava praticamente inerte todo
o mecanismo de controle e fomento montado durante anos
pela Coroa.

Malgrado tudo, o Conde de Resende deve escrever,
ao final do verão de 1801, que o preço da farinha de
mandioca é excessivo e o gênero sofria, então, grande
falta, ocasionando grande padecimento do povo/1341.

11321 Carta do Vice-rey às Cámaras Municpais. Rio de
Janeiro, 16.12.1798, A.N., Cod. 67, v.23.

.	 . ..'.
/133/Carta do Vice-Rey Conde de Resende a S.M.Rio de
Janeiro, 03.01.1800, A.N., Cod. 68, v. 16.

tr'-.	 'tia

1134/ Sobre a atuação do Estado na construção das "leis
naturais de mercado" e a destruição dos anteparos sociais
ao individualismo do lucro ver: POLAVI, K. Op.cit. pp.
51-69.
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..g.;-Crises de subsisttncia,.jj.je
social: •uma. visào .de 'conjunto.,	 '$.,	 rWntç.

n'ris'

Ao longo de 116 anos pesquisados ,tanto
para Salvador quanto para o Rio de Janeiro, pelo menos 25
anos foram anos de fome, sem atenuantes. t bem verdade,
que quase doiè terços do período foi marcado por penúrias
e carestias, fazedo com que - somadas as fomes, as
pemúrias e as carestias - os "anos bons" fossem bem mais
exceqão do que regra. Nesse "antigo regime colonial" a
fartura e a abundancia, embora perseguidas com afinco,
tornar-se-iam estados ideais visualizadas por uma
sociedade sempre no limiar da crise.

Georges LEFEOVRE, no seu O GRANDE MEDO DE 17099
nos descreve de forma insuperável, esta situação de
penúria permanente da sociedade de Antigo Regime,
denominando seu primeiro capitulo de "A Fome". Ao iniciA-
lo LEFEBVRE parte de uma famosa citação de TAIPIE, o
insuspeito, para demonstrar o clima em que vivia a grande
maioria do povo:

•93 povo assemelhava-se a um
homem que caminha dentro de um
lago com água , até a boca; A
menor depressão do solo, a menor
flutuação, perde o pé, afunda e
se afoga" 11351.

11351 TAINE, H. Les origines de Ia Franca contemporaine.
Paris, Hachette, 1947,.p. 123. A análise,deLEFEBVRE, 6.
O Grande Medo. Rio de'Janeiro, Editora Campus, 1979, com
um importante prefácio de Francisco FALCON.
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Esta situação permanente de crise, que WÍlhelm
ABEL denominou de.escassez permanente /136/, tornou-se em
verdade na caracteristjca- mais marcante da sociedade.
Foi, ainda a escassei,que orientou e dirigiu a maior
parte das preocupaõ6ês:do Estado Moderno eque ocupou a
maior parte do tempã dõs diversos corpos sociais do
Antigo Regime, como as assembléias locais, a Jgreja, as
corporaqøes, etc...

Para o historiador voltado para o quotidiano,
para o que t3eórge RUDÉ e Fredericic KRANTZ denominaram de
"a outra história", a obsedante escassez, e todo um
ambiente que, a partir daí, envolvia as multidees na
história tornam-se necessariamente em objeto
privilegiado de estudo. Qualquer esforça para compreender
a aq o da multidão, seus anseios e medos, como era
atraída para a acAo e até que ponto conseguia atingir
seus objetivos, enfim uma história popular ou - do povo,
deveria necessariamente entender as forcas que moviam a
cotidianidade 11371.

Neste sentido, nossas preocupa5es com a fome e
a pobreza da massa nos dirige a um ponto de observação
que passando por LABROIJSSE/ABEL, nos leva a LEFEBVRE e
principalmente a RIJDÉ, quem mais claramente entendeu os
riscos e as consequncias de rompimento do tecido social,
e a irrupGão do conflito, a partir das crises frequentes
de penúria e fome. A análise de KRANTZ, da obra de RUDÉ,
é bem uma síntese perfeita do que propomos:

11361 ABEL,	 W.	 Massenarmut und Hungerkrisen isn
vorindustriel len Deutschland. Goettingán, Vandenhoeck &

1137/ KRANTZ, Frederick. A outra História. Rio de
Janeiro, Zahar, 1990, pp. 11-12; ver os trabalhos
fundamentais de RUD, S. The crowd in the French
Revolution. Oxford, Clarendon Press, 1959; ainda de RUDe,
6. "The 'Pré-Industrial crowd" In: Flindes .Journal - of
History, Melbourne, 191969): 4-18, como tamém RUD&, 6.
Jdeology and Popular Protest. Londres, Pantheon Rooks,
1980. Ver ainda o livro já citado de MOUSNIER, R. Fureurs
Paysannes... e PORCHENEV, Bons. Les soulevements
populaires en France au XVIIe. siécle. Paris, Flammarion,
1972.
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Í Adõtdp uèn enfoque compar:ativo
delib'erdünente situando'	 rt qr?-'	 -pesquisa 'nó .t ponto crucial entre

formaè prê-modernas e. modernas, e
1nt_...1 •1	 -s,-.	 -
a organ,zaflo politica,	 RU 
focafizou-se -na — história	 do
pobres rurais e urbanos. Em urna
série de estudos ininterruptos
de natureza inovadora,
acompanhou a mudaqa de aâo de
massa, geralmente espontnea (
ainda	 que,	 às	 vezes,
influenciada "de cima" ) e não
raro	 "reqressi va"	 -	 os
distúrbios provocados pela falta
de alimentos,	 a	 quebra de
máquinas	 (	 luddissno	 ),	 o
estilhacamento de janelas e a
"destruição"	 de	 casas
selecionadas - para modos mais
organizados	 e	 mais
progressistas"	 de	 expressão
social - tais como demnnstraqôes
11V	 1112	 it)ti 1. ÇI-3SI nados,
Icir iiia,âu 	 de
sindicatos ....../138/.

Conto vimos até agora, e em particular neste
último capitulo, praticamente toda a nossa análise - da
fome, da busca da me'ilior 'adaptaqâo ao ambiente, da
aceitação e da negação da alteridade, bem como as
e . plosbes de rebeldia -- insere'-se no que RUDÉ denominou

1158/ KRANTZ, F. "George Rudé e a outra História" In:
KRANTZZ F. Op. cit.p. 13.'Nà mesma linha , ver também:
HILL Chr. "Os pobres e,,à povo na.. Inglaterra no século- r'-'---'	 '	 -,.'
XVII" . pp.3453.eTHOMPSON, t E.P. A formaqb da classe
op?iána Inglaterra1Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1983, P. 15 e ss.



de ,"ano regressiv. « Revolta, espontanea nu nsa;- ioiit.ra
um -,,)mundo que ameaça tmudar, ou pela menos que no
apresentavao,dia de2hoje como aquele mesmo de ontem,
or1gznando;assimannsgurança e os medos, L grancfes ou
pe4uenos.:

MichEl YOVELLE e E.P.THOMPSON aprofundaram as
análises do comportamento das massas em face da crise,
bem como suas reaq6és/1391. THOHPSON,em particular, se
debruça sobre os "motins do pão" e seus mecanismos de
eclosão, mostrando com clareza a dificuldade, e mesmo uma
certa impermeabilidade da massa popular, às novas idéias
e as inovaç6es em geral, ainda mais quando referidas aos
prdblemas do dia-a-dia:	 -

"As 'leis divinas da oferta e
da procura.. • não conseguiram de
jeito nenhum ser aceitas pela
mente popular, onde ainda
persistiam noções mais antigas
de barganha direta'11401.

Assim, a liberdade de comércio, a livre
circulação de alimentos, mudanças nos padrões de medidas
e nos pesos eram encaradas como insuportáveis mudanças,
como alteraqões de uma ordem estabelecida e benfazeja. Ao
contrário, produtores de alimentos, ao menos nos períodos
de maior escassez, queriam a liberdade de preços e a
livre circulação dos gëneros, enquanto a freguesia não

/1391 VOVELLE, Michel. A mentalidade revolucionária.
Lisboa, Ediç5es Salamandra, 1987, em especial pp. 51-89.

/1401 Ver como de especial importância para o nosso tema
a análise de THOMPSON sobre a reação popular ao avanço
das idéiàs de um mercado "livre": Op. cit. pp. 70 e ss.
Ver ainda o insuperável estudo sobre o conceito de "Bem
Comum" de TAWNEV, R.H. Religion and the Rise ai
Capitalism. Londres, John Murray Publishers, s/d.
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fase atingida com a-fome. O campo e a cidade7 paisagens
deperf is não delimitados, flutuantes, se enfrentavam
frequentemente: Sal-vadõrcontra as vilas'debàixo!.ou o
Rio Sde Janeiro fàce'a-.Snto Ant8nio de Sã, lnhomiriin. ou
Cachoeirás-de Macacu.7 .	.-- t t	 '"

a
-- A onipresénÇa-- da escassez atenua, 5en&o

báhalizà-, -o áspero debate entre - historiadores desejosos
de comprovar, ou negar, o caráter espont5néo das
revoltas, e qué muitas vezes deslocaram para questões de
consciëncia de classe as respostas sobre o caráter das
revoltas populares. Todos são acordes, entretanto, em
considerá-las como fruto - das "brutais crises de
subsistgncias", como quer Pierre GOUDERT. Mas, nem todos
concordariam em ver nos movimentos da massa, do povo
miúdo, um movimento espontâneo contra uma ordem social
injusta e espoliadora. Assim, Doris PORCHNEV, numa
polêmica hoje já no domínio da história da história,
insiste no caráter popular, não premeditado e anti-feudal
das revoltas. Sem dúvida, alguns dos movimentos que vimos
acima, como a revolta das vilas do Rec6ncavo contra
Salvador, em 1711 e 1712, bem como o Motim do Sal, no
mesmo ano, com a destruição da casa do contratar, são,
claramente movimentos dirigidos contra a ordem vigente
simbolizada no imposto do sal e nas exigências do Estado
sobre a pequena produção escravista ( numa nítida
transfer&ncia de renda em favor dos senhores de escravos,
através do preço tabelado dos alimentos ). Mas,
significativamente o povo de Salvador não apoia a revolta
das vilas, embora saqueiem os bens do burgu&s rico e-
avaro. São revoltas que se desconhecem. Roland MOIJSNIER
nega,	 com ardor,	 unia clivagem em classes - sociedade,



(.275. -

opondo Os grandes AOS pequenos Para MOIJSNZER são os
"chefes de orquestra", nobres ou burgueses, qtiJ na mais
das vezes lideram,, ou insuflam, as revoltas Ao menos
Salvador, em uma vez, isso parece certo: a aq*o de homens
cultos e socialmente situados na esfera mais elevada da
sociedade parece nítida em 1688, quando 6 clã dos Vieira
Ravasco e o poeta Gregório de Matos e GUerra manipulam o.
mal-estar social, e mesmo, os prodígios como o cometa..
Assim, a atuação dos corpos sociais ameaçados em seus
privilégios, como a Infantaria ou a Magistratura ( e
penso em especial em instituições como o Juiz do Povo )
muitas vezes recorreram ao sino da cidade para conclamar
ao' levante. Tratava-se de defender as "korpõrative
Libertaet', como nos propõe lcurt VON RAUMER em um
instigante artigo sobre o Estado Absoluto, face a negação
das tradições pelo avanço da esfera da governamental idade
do Estado ou, ainda, a defesa intransigente dos seus
privilégios ( as "liberdades corporativas" ) face a uma
crise de fome que teimava a igualar à todos. No caso da
Infantaria baiana cabia reafirmar seus privilégios na
distribuição dos alimentos, da palha e da farda, num
clima de fome, onde as hieraquias pareciam ameaçadas.
Mesmo na revolta das vilas do Rec8ncavo as c$maras, o
Juiz do Povo e a Infantaria, corpos da sociedade
estamental, se sublevam contra a ingerPncia dos poderes
soteropolitanos que, na prática, pretendiam anular a
parcela da soberania usufruida por tais segmentos/1411
Ao mesmo tempo, popular e estamental, o caráter das
revoltas aproximava-se, e muito, do que RUDÉ denominava
de "regressismo": um forte apelo popular para o
restabelecimento de um estado de coisas emque todos eram
felizes, uma angústia coletiva face ao novo e ao
desconhecido.

1141/ VON RAIJPIER, Kurt. "Absoluter Staat, Korporative
Libertaet, persoenliche Freiheit" In: HOFMANN, H.H. Op.
cit. p 179; ver também VON DER GABLENTZ, Otto. "Macht,
Gestaltúng und Recht: die drei Wurzeln des politischen
Denkens" In: I-IOFMANN, H.H. Op. cit. pp. 52-72 e, por fim,
GOUBERT, P. Op. cit., em especial o capítulo 11: L'État:
vieillissement et veillétés, pp. 228-233.
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CAPITULO 7; PODERPOLITICO E CRISE DE SUBSISTÉNCIA
UM VERÃO ESCOL4STICO NOS TRÓPICOS.

"Principõs gá temporal s sibi
ubiectis debent ánt,a raptores

homines de4ersioneh" ( SPECIJLUM RE
GUM, 1342 ).

Uma das muitas originalidades da historiografia
colonial brasileira constitui-se na ausSncia de uma análise
séria do caráter do poder, sua extensão e usos, na coiSnia.
Malgrado um número crescente de trabalhos sobre a burocracia
colonial e sua estrutura/li, pouco sabemos quanto às bases
ideológicas e mentais que informavam a atua qão do Estado.

No capitulo precedente vimos como o Estado foi
chamado seguidamente a intervir nas crises de subsist€ncia,
com uma ação normativa firme e definida - basta lembrarmo-nos
da ação dos governadores C2mara Coutinho, Dom João de
Lencastro e Rodrigo da Costa - a um ponto tal que as fomes
tornar-se-iam um objeto privilegiado da 'governamentalidade",
para retomarmos uma expressão difundida por M. FOUCAtJLT/21. A
ausgncia de bons trabalhos, inclusive em Portugal, dando conta
do caráter desse Estado - e o que mais nos importa aqui, a sua
dimensão colonial - nos obriga a relacionar mais intimamente o
poder político e as crises.

A crise de subsist?ncia, da carestia à fome,
constituiu-se desde cedo em um dos campos mais importantes da

/l/SCHWARTZ, S. Sovereiqnty and society in colonial Erazil.
Berkeley, 1973; TAPAJÔS, V. ( Coord.) História Administrativa
do Brasil. Brasília, FIJNCEP, 1986; ARQUIVO NACIONAL. Fiscais e
Meirinhos. Rio de Janeiro, 1987.

/2/ Ver FOUCALJLT, Michel. A microfísica do poder. Rio de
Janeiro, Graal, 1979.
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ação do Estado colonial. Ocorre, qtTe dada a situação original
de Colônia, espaço novo de ocupqão, houve uma erplexidade
geral ; os cronistas, que tão , bem foram denominados "da
abund2ncia"131, tinham decantddo as maravilhas do novo
coritinente,,a bondade das terras e do clima. Como explicar,
então, a crise? ' Como vereo,'6"EsfaI6 f '6?miiioti rapidamente
uma'explfcaqãodá crise, eüjiica'ão1 +õndamn€ada na ação dos
'homSn& e contrária para biÇ 'ât W&ttirei	 Da do tiJi'ghóstico,
cabia', a..ele oretorno'à'àrd 	 áraiï&õFjàrnatjivajga?jd&àc, b'm
comum..	 ........	 .'.	 st'. .,t:, pert,.,r.t*.3,

Ora, para alguns set&-es, e particularmente a partir
de um determinado período, t eraa'própria'áàãâ"do Etáa6'o
elemento causal das crises de subsist?ncia. Assim, para os
oficiais das camaras do Rec3ncavo da Bahia, no início do
século XVIII, só a liberdade de preçõs e o fim , da "taxa"
poderiam evitar as fomes. Vimos, anteriormente, como Dom João
de Lencastro agiu 'face ao dilema. Já no fim do século, coube
ao próprio Estado convencer os corpos sociais da colônia que a
desregularizaçáo era o caminho único para a prosperidade, como
na ação do Conde de Resende.

Evidentemente deu-se uma 'larga mutação, no espaço
entre a ação de Dom João de Lencastro e o Conde de Resende,
alterando profundamente o pensar e o agir do Estado sobre as
crises de subsist?ncja.

Ora, em virtude da condição do Estado, se j a como
provedor dos homens seja como causa da crise, este constitui-
se necessariamente em objeto do nosso estudo.

A primeira historiografia brasileira, ligada
decididamente à questão da Independ@ricia, caracterizou-se por
uma profunda critica ao Estado portugu?s, ao seu caráter
burocrático e, simultaneamente, onipresente e ineficaz. Assim,

/3/LINHARES, M. YSda L. A agricultura brasileira e nus
esquemas explicativos. Rio de Janeiro, CPDA/FGV, 198; ver
também: LINHARES..'. Históriâ' do ' abastecimento. lima
problemática em questão ( 130-1918 ). Brasilia, BINAGRI,
1979, em especial Parte 1, capítulo 1, pp. 32-42.
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toda uma qeraflo da liberais, mais ou manos a serviço do novo
Estado, de- ,Ja,-s,s4rio da Çiinhe Darbõgn e José da Silva - Lisboa
até Francisco Adolfo Varnhagen...e João Francisco Lisboa
retratou o período colonial. , do • Brasil como um ,,passado de
trevas e íIant 4 bihhl/4/.	 '-ah	 t,i	 - r i -

• Tal3 período caracter1zar-se7 1à 1 ,peja ausflncia: dás
inmnimasliberdaçJes e pelaiUmais Fcompieta c opressão- erofl8rnica
possível', marcando o-i- . absoluttsrno-:jjicasn -ojj'intervencionismo
econ8mico., Ambos,* verso e,. rever so,..teriam sidorf as fontes,, do
atrasa .da.pobreza do país--e, portaõtõ,; razão - principal dar
revolta contra -o rei de Portugal-. 	 -	 •..

Alguns romnticos do século XIX, como Tavares Bastas,
mais cultos e articulados, procuraramtmostrar, que o próprio
Portugal fora vitima do absolutismo dinástico. Desde Dom
Manuel 1 o país haveria sido despojado de suas liberdades
tradicionais herdadas da Idade Média e vivido sob uma- forma
despótica de governo/SI.	 -.

Em síntese: liberalismo, nacionalismo e romantismo
com seu elogio ao medievalismo ) teriam seconstituhlo em um.

fundo comum informador dessa primeira historiografia. Nesse
contexto o absolutismo era descrito virtualmente como unta
"tara" que teria deixado marcas profundas na - formação
histórica do pais. Estamos, sem dúvida, perante um discursa de
extrema eficácia: a projeção da culpa, necessária para
justificar a separação, no outro. Absolvia-se o pessoal
dirigente local - não havia liberdades -- e os grupos
dominantes das tristezas e mazelas do país. Tal interpretação
é sabidamente insuficiente mas, de uma surpreendente
longevidade na historiografia brasileira. O mais surpreendente
foi sua adoção pelas correntes marxistas, pós-revolução de
1930. Ambas as tradições historiográficas, liberal e marxista

/4/ TEIXEIRA DA SILVA, F.C. O discurso liberal e a agricultura
brasileira. Rio de Janeiro, CPDA/F6V, 1980 In: LIMIARES,
M.Vedda L. A agricultura brasileira.... (,,fascículo ).

15/ TAVARES BASTOS, A. C. A província. São Paulo, Editora
Nacional/INL, 1975.
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trabalharam com uma visão indistinta do período colonial, onde
par" dei Lii de couupr uvatjo de suas teses recorria-se
fortemente a administração pombalina e aos Primeiros anos do
reinado de Dona Maria 1. Aí, sob a érjide do despotismo
eiLJarsEpLjtIo	 for teuuuiite jieit.'ir ,:uiJu (IP 	 id4iin	 ii;ig,jiujstas	 ou
"estrangeiradas" — encontrar-se-ia todo o caráter do Estado
português, desde a monarquia de fundo medieva],.. a-.. monarqui a
absoluta, ao despotismo pombalino. Nenhum esforço de
periodização é realizado, a análise é indistinta, e os
resultados s&o lançados sobre o conjunto do período
cal oni aJ./6/.

A grande marca desse Estado, e praticamente a única
retida pela visão liberal-marxista, seria seu furor
fiscalista, capaz de sufocar as atividades econ8micas antes
mesmo que estas pudessem render os tributos almejados pela
Coroa. Assim, grupos sociais mais avançados da colônia,
tocados por um Midas schumpeteriano, teriam sido
sistematicamente impossibilitados de agir, gerando o atraso.
Neste seu furor fiscalista a Coroa teria se perdido e sido
incapaz de formular uma "política". Para homens como Silva
Lisboa, epígono do liberalismo colonial, a atuação de Portugal
constituía-se em um amontoado de leis, bandos e provis5eg
quase sempre contraditórios e incapazes de alcançar seus
objetivos.

Ora, uma aruáli 5C mais detalhada da documentaço de
ar .i 1 I-r pi li i 1 i	 . 44 fUi 1 li 1 -.1 r ai i VI) 4 1.1 (Torna, entre 1 640	 e	 11300,

mt,,I(j, liii', rt2v4fa, ik.... . i.ici.t, ,.t Ufli5Ihiu(.Ia de linhas
mestras perseguidas cota tenacidade pelo Estado, tais como o
aumento da prosperidade, o povoamento, a busca de metais
P reci osos, a catequese, etc. . . Ao mesmo tempo, surge um forte
ideário, filosoficamente embasaclo, sobre a aflo e o caráter do
Estado.

/6/ fim esforça teoricamente novo nos estudos pombalinos
II f:I	 sê	 1)! 1 1 li 14 	 1 1	 41j 1 1	 1. -	 1'	 4i',iq fl	 it ISItI 1 fl 1 III fl •

laiiti,,	 ÀIii.a,	 I'#li.'.	 liii	 ,tt91i,i.i.iI	 I I .Ir	 II	 III,..i,	 Iir'iii;i	 ti	 (.11)I'iIIlfl
1V	 ti	 jrt i ttj j tijit 1	 .:l	 it'ci	 lt..:i,	 Ji_	 Il',''11_
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Identificá-los é um imperativo para a compreensSo dás
crises de subsistncia.

a. - A ação do Estadãe'a concepçãodeemtCÓjq'

fiÓrneros manuais e cóinp?ndiosinsiste.n com'frequncia
numa cãrctes4zaqâo marcadamenté classista dàEstadà portüguPs.
Particularmente a associação rei-burguesia, a vinculação da
Coroa à empresa ultramarina, ao monop'ôlio das especiarias e ao
tráfico negreiro tornariam o rei em "o primeiro mercador do
Reino", com nítidas funçes gérenciais .( direcionamento,
segurança, organização dos investimetos, etc.... ) no negócio.
Dai, estamos a um passo de um "capitalismo monárquico"
dirigido por um rei-empresário/7/.

Neste contexto, numa visão que explica o Estado
portuguPs como uma associação rei-burguesia, a coiSnia é
encarada como um território por explorar, uma forma de
potencializar ao máximo os interesses da burguesia, com uma
leve inserção de fidalgos, numa fase geral da história chamada
"acumulação prévia de capitais"/B/. Obviamente, o Estado surge
aí como um Estado capitalista, seja comercial ou com qualquer
outra adjetivaçãp. É interessante destacar, contudo, que tal
caracterização nada tem em comum com a discussão de Nicos
POULANTZAS ou Charles BETTELHEIM acerca do "Estado de
Transição', onde	 o Estado absoluto 4 carcterizado como iA

171 NUNES DIAS, M. "Expansão européia e o descobrimento do
Brasil' In: MOTA, Carlos Guilherme. Brasil em perspectiva. São
Paulo, DIFEL, 1974 1 pp. 15-46.

/8/ GUNDER FRANK, A. A acumulação mundial ( 1492-1789 ). Rio
de Janeiro, Zahar Editores, 1977.
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sendo capitalista, malgrado o conjunto Social - e econ8mico
dominantemente feudal da sociedade. A análise de POtJLANTZAS,
largamente baseada em Louis ALTHUSSER, visava' explicar a
atuação de um Estado que assumira um pape] nitidamente
progressista e acelerador de mudanqas/91.

As'demais interpretações em curso na historiografia
mundial acerca da absolutismo ( a Estado absoluto como 'Estado
feudal e o Estada Absoluto como uma situação de equilíbrio dé
forças') nunca foram seriamén€ê aplicadas'ao,Estado portugu?s.
Com rarzssiias ey ceçôes - de Armando CASTRO ,A' José MATTOSO - a
historiografi	 lusa preferia urna análise que	 tendia '-'a
considesar Portugal' como	 um ' fentmeo d lrI(ico,	 original,
fudamentad$ ' n'a t'Reconquista e na precoce centralização
Monárquica/101. Ora'," sob' i? Itihdie'Pe'r'ry 1 ANDERSON 'e,'-	 'principalmente, da nova historiografia alemã -'consolidada em
um volume'de 'balanç6 riticdde : 197 - 'os" estudos mais
recentes, r mesmo t em PortCagal, apontam para um caráter
"irredutivelnente feudal" da "moharqui otuj'l aoa menos,
fortemente vinculada a todo um ideári'o"medieval/lli.

É nesta diréqão que cok'rern , o's trabálhos de CORREIA de
ALMEIDA e de HESPANHA ao proporem uma nova análise do Estado
portugus/12/..

Esta nova historiografia dedica-se, particularmente,
ao estudo das condições de reorganização da Coroa após a
Restauração de 1640, como um momento mais visível para a
análise do Estado.

A partir de 1640 surge, em Portugal, uma ampla
discussão sobre o funcionamento, estrutura e extensão dás
poderes do Estado. Dom João IV, senhor da mais importarte casa
ducal do Reino, esforça-se por criar mecanismos Aqei e
competentes na administração pública, virtualmente como pré-

/9/ POULANTZAS, N. Pouvoir politique et classes sociales.
Paris, E. Maspero, 1968, pp. 166 Ó SS•

Uma recolocação da questo'é fita em CASTRO, Armando.
Portugal na Europa do seu tempo. Lisboa, Seara Nova, 1970.

/11/ ANDERSON, Perry. El Estado absolutista. Madrid, Siglo
.XXl, 1979, em especial capítulos 1 e 2; ver ainda a Introdução
de H.H. HOFMANN, In: HOFFIANN, H.H. ( org. ) Mie Entstehung des
inodernen souveraenen Staates. Berlin, Iciepenheuer & Witsch,
1967, pp. 13-30.

11121 HESPANHA, A.M. "Para urna teoria da história institucional
do Antiga Regime" In: HESPANHA, AM. ( org. ) Poder e
Instituiq ps na Europa do Antiga' Regime. Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian, 1984; ver também TORGAL, Luís Reis;
Ideologia política e teoria do Estado na Restauração. Pub.

"-imbra, 1978.
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cnndfq*n p#4rA 0A1VMr a nri nnIidAde1131. 940 crintjns, nn*m,um Conselho de guerra, em 1640 9 o Conselho ou Junta. dos TrP
Estados, em 1641 e o Conselho Ultramarino, em 1642. Tais
conselhos constitujam-se em um novo principio de qovernaq&o,
delimitando áreas de aflo, limitando o poder do rei -e ampliado
o puder "da Coroa', no dizer de MARCELO CAETANO/14/. O
processo de reconstrução do Estado foi fortemente embasado em
um corpo doutrinário, tanto jurídico quanto teológico e
filosófico, que legitimava a nova dinastia. 	 -

Ora, desde o final do século XVI, e sob forte
influ&ncia do pensamento que emanava de Salamanca, Portugal
conheci,a um renascimento da escólástica, 	 fortementearistotélica e tomista.

Já nas Cortes de Lisboa, reunidas em 1641, trata-se
de justificar a restauração com base na argumentação de que em
1580 se déra, na verdade; uma usurparão, que aos poucos
evoluira paraa tirania. Para Socorrer à 4independøncia e a
nova dinastia era preciso 'estabelecer -alguns pontos básicos: o
poder das Cortes em decidir . sobre • a sucessão, suaanterioridade em relação ao rei • e à necessidade deste em agir
conforme "os usos e costumes do Reino"; Na prática,
estabe1eciamse meios limitativos do poder real em favor dos
corpos estaméntais do Reino. As Cortes, os concelhos e seus
procuradores e as ordens militares e religiosas assumiam um
papel chave nas decisões políticas do Reino. Jorge BORGES DE
MACEDO insiste, entretanto, que Portugal não conheceria
nenhuma limitação do poder real e, desde cedo, estabelecera-se
a origem divina do poder real. Pelo menos desde Dom
Fernando (1367-1383) que se podia afirmar, com o rei o "Estado
real que tem por Deus nos é dado para reger os ditos

113/ BORRES DE MACEDO, Jorge. "Absolutismo" In: SERRIO, Joel.
Dicionário de História de Portugal e do Brasil. Lisboa,
Iniciativas Editoriais, 1971, pp.8-14; ver também: MARCELO
CAETANO. Subsídios para a História das Cortes medievais
Portuguesas. Sep. da Revista da Fac. de Direito da
Universidade de Lisboa, v. XV, Lisboa, 1963; MARTINS, Joaquim
Pedro. "A doutrina da soberania popular segundo as Cortes - de
1641 e os teóricos da Restauração" In: Sep. das "Memórias",
Classe de Letras, T.III, Academia das Cincias de Lisboa,
Lisboa, 1937; COELHO, Maria H. O poder concelhio. Centro de
Estudos e Formação Autárquica, Coimbra, 1986. 	 -

114/ MARCELO CAETANO. Op. Cit. P. 341.
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Reinos"115/. O autor vai mais longe ainda, ao procurar as
origens do absolutismo , luso:

"Em Portugal , nunca se criaram, ao
ladodo Rei, corpos políticos
organizados a 4que aquele tivesse de
fazer frente, 'e a luta pelo poder
manifestava-se quase exclusivamente -
no tampo. prátic6 1 .no se formulando
em- terénoslieqàjs qualquer restrição
autêntica	 ao	 poder	 central	 do
Rei"fló/

.4
Ao que se nos afigura, .SORGES DE MACEDO trabalha com

um uníversó conceitual por demais. perpassado pela concepgâo de
Poder ( bem como de Sobérania. 3) : bo. pensamento liberal, sem
compreender exatamente. a. .. viflncia diferenciada destes
conceitos no Antigo Regime. Tanto é assim, que as coniparaçeg
feitas pelo autor dirigem-se sempre à Inglaterra e seus corpos
"representativos".

Ora, de fato parece-os absolutamente fora de dúvida
que se admitia de forma geral a origem divina do poder dos
reis, ainda em um Portugal medievo. De um conjunto, bastante
heterog?nio.de tratadistas lusitanos do período final da Idade
Média até o século XVI, todos referem-se ao rei como vigário
de Crista. É assim no SPECLLJII REGLIM,. de Frei Álvaro PAES, de
1342; no LEAL CONSELHEIRO, de Dom Duarte, ca. 1438; no LIVRO
DA V IRTUOSA BENFEITORIA, de Dom Pedro, de 1433; no TRATADO DAS
VIRTUDES QUE AO REY PERTENCEM, de Vasco Fernandes de LIJCENA,
ca. 1444; DO GOVERNO DA REPÚBLICA PELO REI, de Diogo Lopes
REBELO, 1496 e na BREVE DOUTRINA E ENSINANÇA DE PRÍNCIPES,
publicado em 125.

15/ iii liClil- i III- MA( 1_ 1H 1,	 ,J -	 1 Iji	 ii.	 10-

/16/ ldenu, OP. cit. , pL 11.

a
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Talvez o mais dé alhado e doutrinariamente embasado
dos textos seja exatamente o SFECULIJM REGUM de Alvaro PAES,
bispo de Silves. Logo'no início, na dedicatória do , livro, à
Afonso XI, de Castela, o bispo de Silves declara-o: "...et
terrestri Christi vicario in prouincia Betica et
circumacentibus..."117/, e, logo em seguida, declara que todo
poder emana do Cristo, "príncipe de todos os réis pois que
dELE vem todo o poder secular... "/181.

Para Dom Alvaro PAES todo governo é necessariamente
mal, pois origina-se num ato de soberba, e de usurpaqào das
qualidades de todos por um, sendo que os primeiros governos
foram swmpre uma tirania:

tal governante chama-se tirano,
nome derivado ,da forra e.da opressão,
porquanto, na verdade, o tirana
oprime pela,4orqa, como Nenroth, e
nâo ftrege pela.Justiqa"1191.

-..i t c	 *j'	 -
- tfl,. pc!r

	

: por sua maldade,. e•iinpiedade os	 tiranos	 foram
derrubados pela forca do povo,, 	 a história mostrava:

"E, para resumir, todos os antigos
senhores e monarcas porque foram
tiranos, morreram de morte cruel..
Saul,	 primeiro	 rei	 de	 Israel,
demitido por Deus por se ensoberbecer
e cair em tirania foi morto pelo
amalecita de morte dolorosa"1201.

1171 PAES, Alvaro ( bispo de Silves ). Speculum Regum. Sub.
Apostólica Vaticana, Rarber. Lat. no. 1.447. Ediflo facsimile,
Lisboa, 1955. Dedicatória à Afonso XI, de Castela, p. 1.

/181 Idem, Op. .cit. p. 32:'Christus autem princeps.• omnium
regnum, quia ab ipso est omnis potestas saecularis..."

/191 Ideia, Op. cit. p. 147: "Alias talis rector tyrannus
uocatur nornine a fortitudine et oppressione derivato, quia par
poentiam opprimit, ut Neuroth non lustitiam regit...

120/ Idem, Op. cit. p. 52: "EL, sub compendio loquitur, omnes
antiqui dosnini et inonarchae, quia	 tyrani,	 dura	 morte
interierunt. Saul , primLls rex Israel, a dea extortus,
superbiens et tyrannizans. .. ab atnalecita morte dolorosa
i nterpectus est
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Findo o período da tirania - "in cuius signum Caim
primas imperanst' - coube ao povo estabelecer seus reis, que se
obrigaram a administrar com jtistiqa; enquanto isso, o mesmo
povo era obrigado a obedecer, tudo sob a sanção divina.
Embora, o Senhor não pretendesse erguer monarquias - Domino
esset odiosa - para re-frear a . malícia e resguardar a justiça
foi permitido por Deus .0 ;dornnioi:"provisum ad punitionem
malorum, provisum ad concordiam. bonorum1/21/.

Guardava-se, entretanto uma forte lembrança do tempo
em que os reis eram eleitos,' beinïEomo dõdestinodaquele que
fõram maus: os TarqiU ni os, Saul v' Nérb; - . De forma expl í cita,
justificada, dava-se como justa a revolta do povo contra o mal
governo:

"Porém, se pôr autoridade pública e
comum, enão.por iniciativa privada;
o rei .èC .tránfoi- gnado em tirano, ou
qualquer outro tirano, for eliminado
ou seu ímpio poder refreado, não deve
ser tomada-por conta de impiedade ou
infideiidade'a ação dessa multidão
que o destitCtiu... É que o Rei,
portantd-seinfieimente para com a
multidão, ao contrário do que lhe
cumpria, mereceu • que os súditos não
observassem o pacto mútuo de
ami 2 ade" /22/

Assim, malgrado a origem decididamente divina do
poder dos reis, o bispo de Silves não hesitava perante a
defesa do tiranicídio, j á que o próprio monarca haveria fugido
ao seu papel de vigário de Cristo.. Desta forma, os poderes do

/21/ Idem,op. •cit. p.. 52.-	 £-	 r-
/22/ Idem, op. cit. p. 175: "Si autem non ex praesumptione
privata sed auctoritate publica et communi rex in tyrannum
conversus uel ai i us tyrannus destratur uel ei us potestas
1 mpi as refrenetur, nom est putanda tal is mui] ti tudo i mpi e i.uel
in+ i dei i ter aqere t yr anum ciest i tuerus. - - Oui a tioc i pse meruui t
in multidudinem regisniriis SE f101il -fideliter gerens, ut exigit
regis officium, quod ei pactum a subditis non serueter".
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rei eram, na 'prática, - limitados a uma série de preceitos
( PAES chega a 'enumerár 71 !) que deveriam ser observados,
caso contrário confiurar—se—ia a tirania.

Vemos, neste sentido, qué'à origem divina do Poder
não entrá em contradição com sua limitação e nem mesmo com a
concepção de que Deus-agiu através da eleição dos . pôvos. Bem
ao contrário do que propõe BORGES DE MACEDO existiriam. leis
fundamentais do Reino, para tomar de empréstimo uma
terminologia francesa,. que. não deveriam ser .transgredidas.
Acimã de túdo, caberia ao Rei governar com -justiça - bondade,
evitando lançar mão permanentemente de ttodos os .,poderes
disponíveis:	 -	 .	 .

..t	 1
"Um reino gostará muito mais de ser
governado, se . o-rei , limitando .o seu
poder, crerque- lhe é lici.to.rnenos.do
que pode..."/231.	 . . t.

Faranão.resva1ar para a tirania. o rei não.-.poder
- iafugir de suas funções consagradas nos usos e costumes, parte

inerente da sua condição de rei. Assim, cabia à Coroa: i. a
Justiça, tanto sendo juiz do seu povo como observando as leis
sagradas; ii. conduzir e prover o seu povo, tal como o Bom
Pastor: "-..et pascere et nutrire actus est regius"1241;iii.
e, enfim, a distribuição proporcional dos bens temporais,
sejam riquezas, honras, trabalhos, encargos e ,. oficios.	 -

Tal concepção das funções do rei reuniam elementos de
varias origens mas,	 principalmente, dominava uma	 visão
aristotélica do poder e de sua função redistributiva. 	 Estava
esta concepção bem associada a própria idéia feudal de
"beneficium" -	 que,	 em	 síntese,	 era	 uma	 relação
redistributiva	 de	 honras,	 cargos	 e

1231. Idem,, Op. cit. p. 24: O texto integral à O. seguintes
"Tunc enim uere regi -amplius regnum placebit, - si potestatem
suam restringens minus sibji crediderit licere quam potest,
servata tairien Justitiae aequitate".

124/ Idem, Op. cit. p. 99
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terras em:tr:oça de serviços ..--tm a tradicionàl visão cristã
ia monarquia, retirada do Antigo Testamento, em especial das
:r8nicas dos reinados de Saul , David e Salomão' < não
esqueçamos que, com cl'areza, foi o povo judeu que pediu para
eleger um rei ). AntBnin,José SARAIVA, procurando, resumir o

o ri til A ti tu	 e em i'ur 1 ''gil , 	 nu	 ri nal.- -dA 1dnde
Média, nos dá os parrnetrns:daescoJ.tica peninsular-:

So,Tom4s.deAqui no r tentou tcõhc•i;]jr -
estas). _correntes,,.. contradi tór.i-as, t8cn
Cacei tando-,j',por um	 lado .ivtngvconiór,j*,
Aristótel es	 a, soberania popul ar,
que podè.-ser..delegada numtpríncie oub& .'
numa família, e,	 por	 outro, c t a"wr
existcia do poder como instituição
de origem- divina,	 mas não —a
intervenção divina na designação de
cada governante em particular"1251. 	 .

- Entende-se, desta forma, a crenqa arraigada na
Península, de que a recusa do rei em aceitar os usos e
costumes seria, inevitavelmente, resvalar para a tirania e,
então, preparar o caminho para o tiranicidio. Na expressão,
ainda, de SARAIVA, "os súditos tem o direito de recusar a
obedi gncia sempre que o governante queira obrigá-los 	 a
executar leis injustas".

Evidentemente, todos sabemos, os acontecimentos de
1383-1385, e mais tarde, a Restauração de 1640, vieram a ddr
conteúdos explícitos a uma doutrina bastante popular na
Península. /26/.

Por fim, o bispo de Silves declara -o B	 Comum -
bonum commune - como o objetivo de todo governo:

1251 SARAIVA, António José. O crepúsculo da Idade Média em
Portugal. Lisboa, I3radiva, 1988, p.. 223; DEIJSDADO, M. A.
Ferreira ..A'filosofiatSnista em Portugal. . Porto, Leilo &
Irmãos, 1978 e.,- especialmente, URJCE-HIITCHINSON; Mar jorie. The
school: of- Salamanca readings in spanish monetary theory.
U:forcJ, LI.ir ii1i,ui i'i''.,	 19n7,	 _ c;r/

/26/ Ver AIFES DE CAMPO, J.F. "A origem do poder real e as
Lc.r tuj. 4IE• Ih'II Ii. ('Hiki'. dt1 Ac,t,rIuinia Pnrtuuquesa de História,
v. VI, 1942; ver, ainda, os verbetes "Cortes' de autoria de
Maria Teresa CAMPOS RODRIGUES e de A.H. OLIVEIRA MARQUES In:
SERRÂÜ, J. i]p» cii. pp. £75, 758 e 401 do v. ADENDA. No ANTT,
em Lisboa, ver cortes, mac,o 4, doc. 3: Suplemento de Cortes
Ml, no. 11, 17, 18, 19 e 20 e na Biblioteca Nacional de
Lisboa, ver Fundo geral, Cod. Cortes do Reino, 26.39.



".-. .importaqúeém 'iáda"a ntuit.i.dó,
exista Um regime &elõ
mh1ltido seja governada para cuIdar
do bem comum, especialmente por'qu..ie o
'hõmear t -é ! •ft íP'flj]' 1oé'Pnflhe
omurcativo"/27/r'	 -iittçi.	 tj

O bispo de Silves repetia - de forma belíssima - a
conversão de Aristôteles ao cristianismo: o homem, zSon
politikon, animal social e comunicativo, colocava-se através
de um pacto sob o governo do príncipe cristão.

Ora, se vemos que no plano doutrinário havia
fortíssimas restrições, antigas e fundamentadas, ao poder
ilimitado dos reis, poderíamos nos perguntar sobre a
exist?ncia de anteparos institucionais a este mesmo poder ?
Bem, as reuniões das Cortes constituiram-se, desde as Cortes
de Leiria, em -1254, em verdadeiros balizamentos ao poder real.
Para BORGES DE MACEDO estas seriam "simples órgãos técnicos
consultativos"/281. Já GAMA BARROS e COELHO DA ROCHA insistem
no seu caráter deliberativo, capaz de produzir, agravamentos,
assentos, resoluções, além, é claro, de artigos e capítulos.
Assim, ambos identificam nas Cortes uma força competidora com
o poder real. Tal caráter, deliberativo e compartilhador da
soberania, fica patente no termo de abertura das Cortes de
1641:

"Os três Estados destes Remos de
Portugal, juntos nestas Cortes onde
representam os mesmos Rei nos e tem
todo o poder que neles há. .. "/29/.

1271 PAES, A. Op. cit. p. 117

/281 . MARTJI'JS DE CARVALHO, • A. "Cortes"! In: $ERRÂO, 1 3 Op. cit.
p; 711. Ver ainda GAMA BARROS, H. História da Administração
Pública em Portugal nos séculos XII ao XV. Lisboa, Sá da
Costa, 1946, em especial o Livro II.

/29/ Portugali-ae Monumenta 1-Jistorica. Leges et Consuetudine,
v.I, Lisboa, 1856, p. 112.
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Mesmo antes disso, da crise -de.1640;tnas Çortes-deCoi .nibra de
1261, às procuradores dosYcõiicelhos enfrentam .orei,.af.irsnando:

o lançamento de um tributo
geral sobre a propriedade era não
direito do Rei mas concesso do
País" /30/

Durante a gravíssima crise de fome de 1371, na
reuniodas Cortes de Lisboa, os procuradores deliberam sobre
o controle dos preços e os meios de garantir o abastecimento,
contrariando a vontade do rei. Ao mesmo tempo, se exige, do
rei, "correqer e melhorar o Estado e Regimento dos ditos
reinos"/311. Avançando, ainda mais, os procuradores- votam a
obrigatoriedade do monarca convocar as Cortes a cada três
anos. Um ano depois, em 1372, as Cortes se reúnem em Leiria e,
enfrentando o rei, negam a autorização de novos impostos,
derrogam a taxação dos flneros 'alimentícios e exigem a
completa autonomia da almotaqaria, livre da inqernci a
real /32/.

Em suma, as Cortes exerceram, na prática, um poder
limitativo perfeitamente adequado ao corpo doutrinário pré-
existente. As crises profundas, como as grandes fomes, as
guerras e as sucessões dinásticas, obviamente, permitem a
potencialização da atuação das Cortes. Desta mesma forma, a
crise nacional de 1640 revive tanto as práticas quanto a
teoria da limitação do poder real, adormecidas durante os
reinados de Dom João II, Dom Manuel 1 e João III.

As condições em que a nova dinastia assume o trono em
1640 permitem um renascimento da corrente •doutrinária que
previa uma distribuição da soberania entre os diversas corpos
políticos da sociedade de Antigo Regime, representando bem o
que GRICE-HUTCHCHINSQN denominou "um verão tardio do
escolasticismo na Peninsula"/33/.

/301 CAMPOS RODR1GUES,.M..T. "Càrtes de Coimbra" In: SERRAO, J.
Op. cit. pp. 399-402.

/31/ Idem, "Cortes de Santarém", Op. cit. pp. 764-770.

/32/ Idem, Op. cit. p. 769.

/53/ L3RÍCE-I-ILJTCHCHJNSON, 11. Op. cit. pp.59-60.
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Conselho de Estado, de l65/, f ai ani-de um governo de ministros,
escolhidos pelo rei e tue prestam contas "ao reino". GODINHO
afirma a existência de claras limites à atuaqo do poder real,
limitado .por . uma definição explícita da esfera da atuação do
rei, como do Bem Comum - pública, portanto - diversa daquela
do-.z Ci1ta súiii tin,, .t,It r tia à 	 vi uiti iir i varia. A;si iii, seguindo os
g.erv.ot. d'	 AI -i.irt, 	 111 U,	 IaJI)INIIfJ	 Fll'-.IqsI	 .1	 imptirl-sicia	 da
di st i rlrici entre o rei e seu rei rio: "nom eni m regi s sunt
[ir cipr i ot ,irr 2 i r f'qni sili - ned iI.írèrinrrc et ndmi ni tr-ntnres 	 et-

iii,, 11	 .1	 12 2 •• .' -	 117h, 1	 (1	 1	 1	 • 1	 Ii •'bI 2	 I	 li 1 I ,r 1	 .-t •,r 2 4 1	 cl.,	 •t 'II	 r 4 , é 1 IÇ
,,II,,	 ,,-tiIiur	 I'' * Vi*lt, 2(111211	 141fl1)	 O	 dever	 (II?	 inaiitP lo,

de+er,cjê lo e aiiine,itá-ln. Ficava, ainda, patente a de1imitaqo
- através da propriedade - do Público e do privado: "ad regem
omminum potestas pertinet, defensio et gubernatici; ad sigulos,
proprietas"/341. EIARAVALL, na mesma direflo de GODINHO,
baseado fundamentalmente na	 preemin?ncia	 do	 papel	 da
propr ietj,ttj*.± Ibri tIi:l irii*,i do.; limites de 	 intervençn	 do	 rei
acredita riu» avanço burguês das sociedades peni nsul ares, do
Século XIV ao XVI, onde a noção de contrato passaria do
domínio da vida comercial para o.direito público, definindo,
assim, o caráter mercantil ( qq .i ic;á capitalista ) da sociedade
e, simultaneamente, a vigência de uma clara definiço do
pri vado/35/.

Ora, a imposição de leis fundamentais da propriedade
privada como limites ao poder real, ao contrário de
representar um "avanço" burguês, mercantil , teve um evidente
caráter feudal , autonomizador dos corpos sociais - concelhos,
Estados, regiões, ordens e senhorias - e no deveria, jamais,
ser considerado sob formas antecipadoras do	 liberalismo
consti ticci onal i Stri 1± i riteressante notar, neste sentido, que
(3UDINI-lU com seu iiotável domi r,i o sohr e a hi st ória 1 tisi tana,
trabalha, ainda, no i iiter 1 or do que se designou de "par adi qma
estatal "(ou estadual, para os portugueses). A di+erenciaço
crescente entre a esfer a tia atllaçàc pública e a esfera da

134/ GODINHO, V. MAGALHÂES.".Pol:ítica eFinanqas" In: SERRIO,
J. Op. cit. pp. 322-368.

/35/ IIARAVALL, J.A. "A função do direito privado e da
propriedade como limite do p3der do Estado" lo: HESPANHA, A.M.
Op. cit. pp. 231-248. Numa posição exatamente contrária ver:
HUBATSCH, Waither. Deutschland zwischen dem dreissigjaehrigen
c:rieg und der Franzc,esischen Revolution. Elerlin, Lillstein
Buch, 1974, em especial pp. 39-59.



[.301. J

atuação privada, renb6rat existente, visa"a a uma
resdistribu j co tios atributôs inerentes a soberania, que o rei
tentava reter em suas nios, e constitui-se no processo que
Guenther BARUDIO denominou de "destruiflo das constituiq5es
1ibertrias do Antigo Regime"/36/.

Tal processo, entretanto, no foi suficientemente
vitorioso, em Portugal, para anular uma forte concepqâo
patrimonial da monarquia, onde o rei deveria, como o Bom
Pastor, apascentar e prover seus súditos, mantendo naesfera
da governamentalidade, um amplíssimo rol de situações, por
definição, privadas. As -Fomes, e todas as consequ?ncias dai
decorrentes, eram prioritriamerite definidas como áreas da
governameu-it.alidade. Aí, n distino, e a pretensa
intocabilidade, cia propriedade privada dos súditos cedia, de
imediato,  1 ugar as necessidades do Bem Comum.

136/ BARUDIO, G. Absolutismus: die Zestoerung der libertaeren
Verfassung. Tese defendida na Universidade de Uppsala, 1976,
pp 157-138. A literatura sobre o tema é, contudo, bem mais
extensa e obrigatoriamente temos que tratar com: DRUNNER,
Otto. Der Frei hei isrechte in der altstandischen Gesellschaft,
ln: Aus Ver-fasstings- tind Landsqeschi chte. Li ndau-Konstaz,
1934; ZIELENZIGER, K'irt. Die alten deutschen Kameralisten.
Jena, Gustav Fischer Verlag, 1966; ZJPPELILJS, R. Aliqemeine
Staatslehre. I'luenchen, BecLsche, 1971; em inglUs o melhor
texto é: SIERLE, Otto. Political theories of the middle age.
Cambridge (Jniversity Press, 1938, em especial para o nosso
caso pp. 35-40.
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A • h. As cri ses de si.ihsistnrj a e.& :i ntrvnnq0 do-	 --•-	 4-u.
1 (IflI IhlVIl ,Ia'-, lar i iiItit,.

A irttervençâo do Estado portugu?s, na sua dimensão
colonial, na vida cotidiana do seus novos "Estados" foi desde
cedo marcada pelo corpo doutrinário em voga na Metrópole.
Assim, não encontramos na atuaflo das autoridades européias
aqui comissionadas nenhuma originalidade em relação a uma
prática 0 governatjva profundamente marcada pela escolástica
tardia e as noções éticas que envoLviam o poder. As crises
sociais, e a frente delas as fomes, bem como a violarão da
justiça, a defesa e a arrecadação fiscal, ao lado do
povoamento, a catequese e a ereção de concelhos, foram áreas
primordiais da governamentalidade lusa no Novo Mundo.

Na nova terra, dada as distancias, a concorrPncia
entre os Estados rivais e a imperiosidade da coiSnia em bastar
para si mesma, o Estado portugus definiu como de alto risco
as crises de fome. A desorganização da produção, a queda da
arrecadação, o "despovoamento das gentes", bem como as
alterações e os murmúrios dos povos eram elementos danosos e
que deveriam ser controlados e sanados.

Neste sentido, a atuação do Estado português nada
tem de original e acompanha, nos seus traços mais gerais, a
mesma atuação de outros Estados modernos. Coube a Otto BRLJNNER
definir tal atuação como a busca de uma POLIZEJORDUNGEN, que
seria exercida por um Estado sob a forma de um POLIZEISTAAT.
Para BRUNNER, e sua escola, a POLIZEI representaria um novo
campo de atuação do Estado absoluto moderno, invadindo e
desconhecendo -a distinção clássica ( para os liberais
contemporâneos ) entre público e privado/371.

/371 ERUNNER, Otto. OP.'cit. pp. 33-67.
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A attiaqac, cio Estado, face a uma saciedade cada vez
fita  b c.niutgil .i, nAu 4 (JLJ rnrjr	 anui ri	 a. vel h	 ar ri
esC-ametj	 SitniNu1sflI[nusEÍ:l:scII,';f:-r 	 mas,"`' õbr-n?jncJè---seà ela--à'járir dos : t&[i	 jii-6Eirfbs os É

idéiado Príncipe como juÍz sõjrmo,
reafirmava as hiàrarquiàs tradicionais dá Antigo Reqimê 	 '

•• fl que aconteceu foi que o campo
desta administração se alargou até
abranger aspectos da vida dos súditos
cada vez mais vastos e complexos,

	

ciescorthec i doç,	 pci ti	 iii rei to
tradicional , e que no entanto era
necessário regulamentar em função do
bom andamento- da coisa púb] ica"/SB/.

A ação do Estado de Polícia enfrentava uma série de
obstáculos • e iiem sempre era facilmente aceita. Não se trata,
aqui, de limites materiais à atuação do Estado - na - linha da
famosa comunicação conjunta MOUSNIER-HARTIJNS/39/ -, limitado
Por deficiências técnicas e de recursos materiais.
Evidentemente, estes existiam. A questão, aqui, reside nos
limites doutrinários para a atuação do Estado: de um lado, o
CLiI dado - mil vezes e>presso pelo próprio Monarca - em "não
inovar", ou seja, em não ferir o velho ordenamento estamental'
e, mesmo assim, atuar conforme os ideais da boa polícia; de
outro lado, cabia inibir e limitar ao máximo a expànsãor de
forças sociais interessadas na completa independização. - da
propriedade, o que, obviamente, punha em risco o ordenainento
estatnentj/40/.

138/SCHIERA,..P....oall:arte di governo a ale scienze de]lo
stato. Milano, A. Giuffré,- 196, -p. 269.,. 	 ---	 i	 •i

/39/ HARTUNG, F.-HOUSNIER, R. "Quelques problemes concernant
Ia monarchie absolue" In: Xe. Congresso Internazionale di
Scienze Storici. Relazioni IV, Firenze, 1955, especialmente
pp. 4-15. É verdade que este não é, contudo, aspecto único da-
comtini caáo.

/40/ Para uma análise da sociedade estamental ver: NAEF, W.
Fruehforme g-i des	 Modernen Staates	 i m	 Spaetmi ttel a) ter.
Histor. Zeitschrift, 171, 1951. Ver ainda TAWNEV, R.H.
Religion and the risc of capitaiism. Londres, John Murray
Publishers Ltda, 1956.
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t •rr-	 .-
,Eis,. aí, umaconvergPnci a contraditória, insolúvel. A

ordem estamental f-azi, atravs das cmaras, nas "re1ii8es,
nas associaqôes de tipo ; guildas, o elogio das a'.itor,omias
locais -,no seu .sentido de tcpoi' - visando com isso a
limitar a expansão do poder real e perpetuar seus privilégios.
Enquanto isso, as novas forqas, como a burguesia e os
plantadores altamente mercantilizados, defendiam a sua
autonomia em nome do caráter absoluto da propriedade,
procurando estabelecer o lucro, em lugar do bem comum, como
elemento organizador da vida social.

, Na verdade, o embate do Estado portuqu?s -foi muito
mais rijo com as forqas desorganizadoras da sociedade
estamental do que com seus defensores pois, afinal, o próprio
Estado moderno se identificava com o estamentalismo. 	 A
principal pr eoci paç o foi , de 1 onqe, cvi t ar as i novaq5es,
ai ir atb	 de lima ur dem concebi da como perpétua. Assim, em uma
carta ao Governador-Gera] do Brasil, em 1691, o Rei afirma:

"...que  mandei tratar de tudo sem
inovar cousa alguma, obedecendo o
establecido as minhas ordenaqes e
regimentos" /41/.

V.iiiuit,, •I'.j51 ID, llLI ti •XjJciliSãO da atuiao do Estado
encontrava limites no próprio Estado, já que alterares
brusca da ordem poderiam provocar transformaces no
desejadas.

	

Neste contexto, as crises de subsistência 	 tornaram-
-IA , 11111,1 lirs , ci g 4l;ii4,,ib i.t,aeI.nut 1' 114) F;I ulri, uiti., Ari'n flpr 4 c5j a da
sua atua!iu. Contudo, conformE' as Ordenaqõrs Afonsi nas ( e,
também, conforme as duas - coleções posteriores ) cabia a
alrnotaçaria a regulaqão de todas as questões referentes ao

/41/ Carta de Sua Majestade ao Governador Geral do Brasil
acerca da fome na cidade deSa]vador. Lisboa, 1691, DHBN, v.
X.
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abasteci mento, saúde e lin 'pezt - das vi]as e4rEçdd	 Aexit rn?za, o interior dO5 r'Ctflb41h65, en6'C Br "asil 1-Çt interiorda càmaras, deste trfbunaj cIe -pequenas causa'- inicialmenteCt 

'iultas aplicadas não poderiam e>.cede'r a 600 réis -
t411 aÉonstj tii--se em s* gna tias "1 .i Ii prçlacjp'y' tradi ri nnaj s do rei no.

Estava esisbJecjda, desde longa data, a autonomia mçlnicipa]
da almotaçaria, tanto nos forais como nas posturas, tudo
conforme um modelo antigo, elaborado pelo concelho de Coimbra,
em 1145/42/.

Os oficiais camaristas, nas vilas e nas cidades,
defendiam tenazmente os seus privilégios contra a invasão do
poder tégio. Assim, as Cortes de Leiria de 1371 e de 1372, as
Cortes de Lisboa de 1389, de Coimbra de 1394, as de Lisboa de
1459 e, ainda em Lisboa, em 1498, entre outras, advertem o Rei
contra a intervenção de funcionários régios, como em Coimbra
de 1394:

"E mais uma vez os munícipes clamam a
fAvor dn privi1tqin dn i"lqamentn de
f •II.i'	 iii'	 .iliuti,I •II,.lt I.,	 ij'	 ('nu

uisi V() J lues pertenci a"/43/

Parti cular j,p,11 le ciii Salvador, dada a frequnci a da!
crises, o Estado decidiu-se a uma forte intervenção visando a
normalizar, d t lradouir--ame ii te, o abastecimento da capitania. O
setor militar, a maior preoclIpaqo do Estado como já vimos,
dever-se-ia constituir em um modelo da boa polícia. Assim, as
diversas forças em presença -- o poder real, o senado da cmara
da Bahia, as cãmaras das vilas "de baixo" - resolveram-se por
um acordo que deveria garantir o fornecimento de alimentos e o
preço da farinha de mandioca.

/42/ VISCONDE DE SANTARÉM. Memórias para a Historia e Theoria
das Cortes Góraes. Lisboa, Jorge Carvalho, 1924, pp. 8-15 e
especialmeh-t CAMPOS'RODRIGUES, M.T. ..sortes de Coimbra" In:
SERRÃO, J. Op. cit. pp. 399 e ss.

/43/ OLIVEIRA MARQUES, 0.1-1. "Cortes de lisboa" In: SERRÂO, 3.
Up. cit. pp. 758 e 55.
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A proposta de acõrdo,	 negócio den:õminado de"conchavo", foi formulada Pel o
 Governador-Geral Diogo Luiz de

Oliveira ( 1627-1635 ) e visava,. enquanto durassé a ameaça
holandesa, estabelecer o abàstéc.jménto'dal I 'nTànfjj j a atravésda farinha produzida em C amamú/44/. Esta vila, e mais tarde
Cayrú e Boipeba, obrigavam-se , a- fornecer 20.000 'alqieires de
tari nha, com um preço fixo de 280 réis o sírio de quatroalqueires. Todo . , o negócio do conchavo das farinhas importava
em mais de 2.S400.000 réis que deveriam ser pagos pelo Senado
da Câmara de Sal vador/45/

Corno cabia ao Senado da Cznara de Salvador pagar as
farinhas exigiam, os seus camaristas, 	 o	 mais	 estritocumprimento do preço do sírio. Pouco Si- importavam com as
variações climáticas ou com o aumento eventual da procura. Em
todos os casos a Câmara da Bahia e>igia a manutenção do 'preço
contratado. -	 -

Ora, a farinha do conchavo destinava-se ao pagamento
da tropa - farinha, urna carne e o capim dos animais - e
deveria ser embarcada para Salvador antes de qualquer outra,
bem como, evidentemente, colhida, raspada e torrada. Com  isso,em épocas de má colheita, o grosso da produção j á estava
comprometida, com preços fixos, fora do mercado. Apenas após o
abasleci,nento da tropa as vilas "de baixo" poderiam apresentar
ao mercado a sua produço. Tal decisão, da primazia do
conchavo, objetivava garantir, o mais rápido possível, o
suprimento desejado. A e>:pectativa era que os roceiros de
mandioca livrar-se-ião rapidamente das encomendas do conchavo
para, então, entrar 110 mercado. Ocorre, que o volume exigido
de alqueires era, mesmo com bom tempo, excessivo e, [além
disso, os	 preços	 pagos	 pelo consumidor	 comum eram
sensi vel mente super i ores,

/441 Parecer do Conselho Ultramarino sobre o conchavo das
farinhas. Lisboa, 18 de novembro de 1689. A.H.U., Lisboa,
Conselho, Cx. 1; para uma análise da atuação do Conselho ver:
MARCELO CAETANO, O Conselho Ultramarino, Inf. Arquivo da
Universidade- de Lisboa, Nova Série, na. 2, 1961, pp. 153-179;
ver ainda o Códice nu. 255 no A.H.U. : Registro de 'Consultas
do Conselho Ul Lraniar 1)0 referente ao Estado do ' Brasil e, na
b.N. de Lisboa: Sinopse dos trabalhos do Conselho Ultramarino
desde a SLIa criaào até ao fim do ano de 1$56. Lisboa,
Imprensa Nacional, 1857.

/45/ Parecer do Chanceler do Tribunal da Relação ao Conselho
Ultramarino. Lisboa, 16 de novembro de 1689, idem.
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PRECOS PONTUAIS DA•.FARINHAiflE I1ANDIOC

ANO	 1 Iii AI	 PÍW GO I	ÈÕF4TF

1650
1651
1682
1698
1699
1700
1703
1704
1705
1710

1713
1714
1716
1717
1718
1726
1731
1735
1736
1737
1738

Salvador
Salvador
Sal vador.
Rio de Janeiro
Sal vador
Salvador
Rio de Janeiro
Salvador
Salvador
Salvador
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Jariei ro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

320 rs/aiq.
320 rs/alq.
1 pat./alq.
450 rs/aiq.
5/6 tostões
480 r/alq.
600 rs/alq.
480 rs/alq
1 pataca/alq.
960 rs/alq.
2 cz/alq.
1.280 rs/alq.
960 rs/alq.
800 rs/alq.
1.460 rs/alq.
1.440 rs/alq.
7 patacas/alq.
5 patacas/alq.
5 patacas/alq.
2 cz/alq.
10 patacas
658 rs/alq.

DI-4BN, v. 11
DHBN, v.II
DHBN, v.32
A.N. Cod.77,v.6
A.N. Cod.77,v..6
A.M.S., Iiv.Req.
DHBN, v. 41
DHBN, v. 42
DHRN,.v. 14
DHBN, v. 51

A. N. 1 Cód. 80
Cód. 80
Cód. 80
Cód. 80

fl.N., Cód. 80
Cód. 87
Côd. 84
CÓd. 09
Cad. 77
Cód. 84
Cód. 87



Vemos, pelo qitadn .. .nteri ar, que enquanto. o ..Senado
paqva 200 roi %F,, -DY i.uniami citir P	 $.sq.ivniii 11111 $fl ni nu., 41(,%Í3,20
o alqueire. A di+erençaentce os dois preços erabastante
grande e, embora ambos' fossem . estabelecidos pelo , Senado, a
maioria dos roceiros preferia, obviamente, vendetao ,público
do que vender para o conchavo. Nos. moment .os..de crise, a
situação tornava-se ainda mais difícil já que .o preço,
malgrado o tuIi Ir o! e sJt ai iiscitaar- ia, podia alçar a 600, 920,
1280 ou mesmo 1460 réis o alqueire. Naturalmente estes preços
não eram considerados corretos ou aceitáveis e a sua cobrança
era	 cu:iaider stJa	 .41.11 tiatsir .31 ,	 prnduitn	 da	 qananci a	 dos
lavradores ou dos comerciantes.

O conchavo das farinhas surgia, neste contexto, como
um contrato estabelecido entre as partes para garantir um
preço "honesto", fugir das oscilações provocadas pela ambição
dos homens ( mesmo quando se possuía um diagnóstico "natural
para á crise ) e, simultaneamente, permitir a intervenção do
poder real em um setor onde prevalecia uma liberdade típica do
antigo ordenamento estamental ( no caso, o tribunal da
almotaçaria ). De qualquer forma, um contrato que deveria ser
passageiro, para enfrentar as circunstncias da guerra
holandesa, tornou-se uma instituição duradoura, estendendo-se
por iiiais de 50 anos ( além do governo de Dom Rodrigo da
Costa ).

A	 reação	 das	 vilas	 "de	 baixo"	 baseava-se,
fundamentalmente, na restauração de suas liberdades
tradicionais face à invasão do poder real, secundado pela
pretensão de primazia do Senado da Bahia. Invoca-se os usos e
costumes do reino, consagrados nas Cortes de Leiria, de 1372,
e nas Cortes de Lisboa, de 1498, onde se havia estabelecido a
autonomia do tribunal da almotaçaria e a liberdade perpétua do
comércio do trigo, do vinho e do azeite, tanto em relação a
tributos quanto a taxas ou fintas:
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- . pecti.anu.:.a- Vnssa. tia j esta'dè tÇosse
servido çmandar*-lhes pasare!mvara.
para quehâo- +altandà ao . Cgnchavo da
Tnfant ar i a, r pudessem -4 vender-a -sua'
fari nha,a.:. que: pe1;o càpi ttii adora'm
libertas, a0.1 0ovo -pelo 'preo Nque,3
desse lugar, sem - ttaxa nem- c-èstando
obrigadas de bandos ou 	 penas
algumas" /46/

A queixa dos moradores das vilas foi respondida,
1689, pelo Conselho Ultramarino:

que não tinham os da vila de
Camamú alguma justa razão de queixa
porque o preço desta farinha era
convencioNado ( e porisso se chama
conchavo ) entre uma e outra Câmara e
ainda a da Bahia de mais do preço de
280 réis por sírio lhe pagava o frete
de meio tostão por sírio, e corria o
risco a farinha no caso que	 se
perdesse algum barco dos	 que a
conduziam. - .

Além disso, o Conselho ultramarino reafirmava a
política tradicional, praticada no Reino, para resolver as
crises de s;jhsi stëriri a: de uni 1 adn,	 a	 repressão	 aos
aijiiiiil,,tr 1 ÇIIIIII i'' 	4',	 (flul	 muidi-ti	 I,itlt,,	 .i	 mttpr it.uItpr ut'(IÇI$lm'	 (II')	 j,Iatil-j-,
dos aijmnemitus/4U/.

/461 Parecer do Procurador- da Fazenda Real da RaM a, Conselho
Ultramario, Lisboa, 1689. A.t-L1l., Conselho, Cx. 1.

/47/Resposta do Conselho Ultramarino a uma consulta do MarquËs
das Minas Gpvernador Geral do Brasil, Lisboa, 1686. AH.U.,
Cx. 1.

/48/ Idem.
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O principal ponto i decfonflito, entretanto, Presidia
clarametite nos critériosde estabelecimento defpreos. Visando
a evitar a autonomizaço da-alinotacariadas vilas tde.;baixo,',,.
a cada trés anos o concha'oèra renovado permitindo, assim, a
intervenção do poder real I nâmâ áreas detratuação.*restrita às.
c8mrt as. PJitãs ócasiôes t era, entãç'atordadoJ/ü preço do
fornecimento da farinha. Aos rerlambs'4 dosi&amaristas!de
Camarnú, o chanceler 'da 1 Bahia'ã	 pedidotVdo Mcdnsélho
Ul trasiiari no, responde o seguiiite: 	 .	 .

"E que enquanto a outra farinha-, que
conduziam àquela cidade para o
sustento do povo e do rec8ncavo,
parecia que tinha alguma c6r (si c
de justificada a queixa dos
suplicantes, por ser a farinha de
mandioca, o pão do Brasil, em que no
podia taxar-se-lhe o preço sem ordem
expressa de Vossa	 Majestade,	 à
semelhança do que dispunham as leis
que se não possa por	 taxa no
pão. - - fl/49/

Ora, como ficava, então, a atuação do poder real
através de seu delegado-mor na col8nia, taxando o preço dos
alimentos? Reconhecida como o "pão da terra", a mandioca
igualando-Se em foros com o trigo, não poderia, pois, ser
taxada. Entretanto, as autoridades régias invocavam o bem
comum para intervir no domínio típico da propriedade, taxando

/491 Parecer do Chanceler da Relação da Bahia.. .op. cit.
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e confisc Mbe j 5 dós súditos do rei. Para : emonstrar que"....Vossa Majestade deve-ia haver por 	 'dica	 dita ta>-a,-'aludia-se ao J5re .juzo 'dobe da republica e a' clpressâo dospovo	 causados pe] a "aMbi câosr, aos "1"lucros	 ce5Sj:'e>4....	 .'4•tlf,,,•	 -	 ..-r;	 lf,•Tcaráter avaro" e . a 'mal e la ' dos queixosos.,	 '
que "usavam emíflt.,	 •'•pi,.daq$	

-.	 -.evi	 e ddentanouela cidade e seu Reconcavo"iso,1	 4*	 E	 it .1	 q)iklt	 » ---	 -Vemos, assim, que a pretensa li bertaçg0 da sociedade
do ideal de "boa policia", conforme o advoga MARAVAL e
GODINHO, deci didamente,, ainda no se dera. As normas do
contrato, que regiam.—, • as 4relaaes em toro da ! ,prop5iedade
privada, não contaminara a atuação do Estado,, que no hesitava
em romper acordos pára mantàr-se na postura de provedor de
todos/SI!.

A formulação acabada das crises de subsi st?ncj a como
uma das áreas da policia, permitia ao Estado intervir no
domínio do privado sem resvalar para a tirania:

e quando nos Governos daquele
Estado faltasse poder para publicar
estes bandos em que obrigavam aqueles
moradores.., a fome na terra ,e o
Preço subiram de repente a um tal
e>:cesso com que justamente se
irritaram os Governadores e botaram
os bandos" /52/.

/501 Parecer do Conselho Ultramarino sobre as farinhas.
,Lisboa, 1688.,A.H.U. ,,Cx..2.

1

/51/ Ver tiAfiAVÇLL, J.A. Op. cit. p. 115.

/52! Parecer do Conse l ho Ultramarino,..
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-	 IPiL4tlIjÇt 1 SiiIÍbI) iIevt-r1 »	 . "r 1 - i Àr 11 9 1 1 W ''p'r,ïhs	 nh
i savam ãu mal or 1 ucr o p0551 vel de cumerci atues e- 1 ávr addr-às,

o que por si só deveria' ser surpreendente em uáia :sociedade
altameri te . nler- cantilizada.o . domínio do lucro era limitado por
interesses mais geraisdaRepúbljca e deveriam ser definidos-a
partir; de :;critér j os oue atendesçm A tndos:

-	 tt*	 irn;
Carnú,

- : -qhle -rIo sendo Pxcessi
era lioflesin e 1 u.ícrãso

para os lavradores que vendiam°1531 !

Muitas vezes, face a um impasse no estabelecimento
dos preços, -partia-se para o critério de média dos últimos dez
anos! .As experiências de liberdade de preços, por exemplo com
Dom João de Lencastro, nunca duravam muito. Mesmo no Rio de
Janeiro, mais abundante, a noção de um preço "honesto" era
bastante forte.

Ocorre que, como a maioria dos senhores de engenho
não- plantavam mandioca/54/, a política de preços do Estado
português representava um forte instrumento de redistribuiqo
regressiva de renda. Ao impor um preço fixo para o
fornecimento da farinha operava-se uma forte transferncja de
vol or do segmento pequeno produtor escravi ste para o grande
setor plantacionista e, simultaneamente - já que os preços dos
escravos nunca eram tabelados	 para as mos da burguesia
mercantil atlãntica.

A 'eticidade plena do Estado português"/551, somada
ao doutrinário mercantilista da atutarcia, podia encobrir
formas de reiteraqào dos privilégios estamentais, tornando-se
assim em um dos mecanismos de reproduqo social.

153/ Parecer do Conselho Ultramarino.... op.cit.

/54/ Parecer do Conselho Ultramarino sobre o pàgarnento- da
infantaria em farinhas, Lisboa, 1689. A.H.U. , Cx. 2.

/551 A expressão é de ALBUQUERQUE, Martim de. Jean Bodin na
Península Ibérica. Paris, Fundaflo Caicuste Gulbenkjan, 1978,
p.	 SI.	 Vpr tanil-,éçn (Mi 0550, Franresrn. 	 1 a teoria	 dei ia

Iii Iiuii,,	 NiiiÇ Ir"	 I9J,	 gi_	 72.



Devemos evitar tomar a doutrina do Bem Com um, mesmo
quando voltada para a manutenq&odo ordenamento ±&stamental,
corno unia "ideologia" fbrmuiada para assegurar a opacidade das
estruturas sociais. A atuação do Estado, nesse contexto,
revestia-se de i riútjterasi contradifles e, inc]tusive,.cbm largos
confrontos com ossetoresdominantes. Ao mesmetérnpo, defesa
dos interesses dos grupos subal térnns erã cl ' ram&{te n.assLimida
pelo Estado. Assim, em uma 'crta à Cmara de Camarnú, Dom
Rodrigo 

dá 
Costàadverte i. sobr&a' di'stribCiidãodisiJaF da'

finta4da farinha: .	 7fl, o	 dtr'

• . e sobre o lançamento que se fez
aos lavradores mais pobres se me faz
preciso advertir Vossas Mercês o modo
dele, porque me doem muito as" suas
lqriiuias" /5L/.

Ao mesmo tempo, a utilização dos critérios
estamentais da sociedade - os privilégios - não eximia ninguém
das suas obrigações durante a crise:

"O Padre Alexandre de Gusmão me faz
uma petição em que me pedia livrasse
a dois homens que eram brigados a dar
farinhas para o Seminário, de serem
fintados; eu lhe pus por despacho que
lhes dessem a farinha guie lhes fosse
iiecessár ia para co dito Seminário e
que toda a mais seriam obrigados a
mandá--la para esta cidade e não os
isentei.."/571

/56/ CartaS do Governador Geral do Brasil, Dom Rodrigo da Costa
aos oficiais da Câmara de CamamCi. Salvador, 22 de março de
175, DHB, v. 41.

/57/ Lar La do Uti	 i,adur	 l3&r.jl	 do Ar aa;i 1 •	 Dom Rodri qn ria
CosLa, para o	 .ieqi-iiti Ilur 1 cl i1ir Ii*'lci í4nrrii4_ Si1vndnr, 14 de
ct(Ju)nLv (i(: 1101,, 1)10111,	 11
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O ordenamento estamental , entretanto, poderia ser
utilizado de forma vitoriosa contra a invaso do poder real,
corno foi o caso, em .1691, da viúva.Dona Joana :de i :. Ara.újo, e
seus filhos. Esta conseguiu derrubar no Tribunal da Relação a
Postura que a impedia de plantar tabaco e impunha S planta da
mandiddL Na senteiwa da"eiaqà8 èunsider a±secdmo uma
1iberdadè do	 que 'mais lhe

aprouvesse em suas terras/581.
O incansável Dom Rodrigo da Costa escrevendo ao

-	 :-	 'r T	cr.tdr..r'	 ---Provedor-Mor da Fazenda Real:, do Ri o de ' Janei-r•o 	 o adverte
claramente das dificuld1CJliAf'p
para enfrentar a	 ''lir. , i-i	 Ç,,rt- (	 (:1R1IQ

1 j	 •	 4	 rir ot

"A demandal. ) cánio se póz 'e 	 catfsa
ordinári'á'no podia deixar de 'ter'
toda esta dii acão, o qI.leR nd' devi 
ser assim; porque os bar4dos . são
executivos, sem se dar deiles vista
ás partes como aqui farei; porque de
outra	 sorte,	 nenhum	 dos
transgressores se executará, e assim,
deve Vosa Merri!	 proceder	 nesta
:Ii,Jt .r ia •	 para	 Pvi tnr	 tramoi as	 e
embaraços	 dos	 letrados	 das
partes'/59/.

Veirios que os li mi tes de atuação do poder real , e seus
delegados, eram sabidos pelo conjunto da sociedade e existiam
recursos capaz es de enibargar sua ajâo. N~:e sentido, o poder
central procurava promover a ampi i aco da sua esfera de
atuação sem, contudo, subverter a tradiqào.

1581 Carta do Governador Geral do Brasil, Ant8nio Luís da
CSmara Coutinho, para Sua Majestade. Bahia, 18 de junho de
1691. DHBN, v: XXXIII.	 1	 -

/59/ Carta do Governador Geral do Brasil, Dom Rodrigo da
Costa, ao Provedor da Fazenda do Rio de Janeiro. Bahia, 11 de
junho de 1704, DHEIN, v. XI.
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Os reinados de Dom Pedro II ( 1683-1706 ), de Dom
João V ( 1706-1750 ) e Dom José 1 ( 1750-1777 ) representaram
o ápice do absolutismd real em Portugal e, de corta forma, a
consolidação de uma área de intervenão do Estado, da
"policia", sem os tradiriniiai r, óhices estamentais,... Um texto

jiiiu Itiujud', , piiilupr a lanho 	 no	 rnnjuisitn	 cia
Europa, rios dei z rie li mpi damerite o ideal de "policia":

"Por direito de Polícia entendemos a
autoridade, que os Princepes tem para
estabelecerem e proverem os meios, e
subsídios, que facilitem, e promovão
a observncja das suas leis. Os meios
são principalmente a cultura das
disciplinas C quer dizer - os estudos
ci erit 1 fi cos	 J	 o	 augmento	 da
F'opnl ação, a saúde dos Povos, 	 o
Comércio,	 a	 Agricultura,	 as
Manufactur as" /60/.

A loriga luta entre o poder real e as liberdades
estamentais culminava na formulação clara e inequívoca da
saúde pública, da alimentação e do bem estar como uma ocupação
do Príncipe com seus súditos e, portanto, não se permitiria
que os corpos intermediários da sociedade, para retomar uma
expressão de Montesqtiiei.u, se interpiissessem a açãn real.
Assi iv, n.ci se tratava de superar a nrdenação pol i cPntri ca
estamental mas, de IiierarquizÉ-la em direção ao Rei. O
processo, evideiiteiiíertte, não foi linear. O reinado de Dom
João V, bafejado pelo ouro e os diamantes eloBi- asi 1 , mostrou
claros sinais das incertezas políticas e douutrinárias da
época:

/60/ SOUSA E SAMPAIO, F. C. Preleções do direito pátrio,
público e particular. Coimbra, 1793. Publicado por HESPANHA,
A.M. Op. cit. p. 422.
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- .caracterjza-se E este reinado ]
por' tendëncias diferenciadas, se não
contraditórias. Após um período de
for tal Cci meu t o,	 rio	 sent i do	 do
ek:ercicio	 efetivo	 da	 ai.itorjdade
monárquica,	 sofreu	 um - gradatii'o
enfraquecimento,	 disso	 se
aproveitando a nobreza, o clero, a

- burguesia mercantil... Prevaleceu...
a mentalidade barroca e beata, hostil
às novidades do mundo exterior e aos
porta vozes das novas idéias - os
estrangei rados" /61/.

Ao.mesmo tempo, não se convocará mais, depois de
1697, as Cortes, nem mesmo para discutir a questão dos
impostos /62/. Desta data até a Revolução Liberal de 1820
efetivamente o rei enfeixará em suas mãos o con junto dos
atributos da soberania. Mas, nem por isso, a monarquia
assumirá um caráter "político" ( em oposição a monarquia
"cristã ) e os textos básicos de Ilaquiavel e Jean Bodin
contivarão sendo visto como heriticos e ambos os autores
frequentarão todas as edições do INDEX/63/. Ainda em conte<to
de hierarquização da soberania, o Estado procurará esvaziar os
privilégios estamentais de seu significado original. De um
lado, serão extintos os cargos de Juiz do Povo e Mesteres, de
tão grande irnportncia 8:0 Salvador e no Porto. De outro lado,
o cargo de ai motacé de CamamCu - - que pode várias vezes
paralisar a ação dos Oovernadores-Gerais - bem como o de
Lisboa, aparece, em 1750, "vendido" em Lisboa a um pequeno
nobre que jamais porá os pés na Bahia.

/61/ FALCON, Francisco J.C. Despotismo Esclarecido. São Paulo,
Ática, 1988, pp. 62-63.

/62/ OLIVEIRA MARQUES, A.H. "Cortes... " In: SERRÂO, 3. Op.
cit. p.. 792.

/63/ MUREIRA DE SÃ, A. ( org. ) Índices dos livrns proibidos
em Portugal no século XVI. Lisboa, Instituto Nacional de
Investigação Cienti-fica, 1983.
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Ao contrário da França e da Alemanha, pouco sabemos
da venalidade - dos cargos e ofícios em Portugal, e
consequentemente no Brasil-Colania. Mas, nos parece -fará de
dúvida, que a venal i z aflo dos nf í ci os obedeceu a um desiderato
de esvaziar de seu conteúdo 	 soberano vários postos
privilegiados	 e	 hierarquizar	 em direqo	 ao Rei	 o
estamental i sino. /64/

Prevalece, assim, uma noção de poder vinculada
decididamente ao ideal da "polícia" - como de resto comum ao
Despotismo coevo - e que terá na ação do Marques de Pombal uma
clara interpretação.

* Enquanto, sob nosso ponto de estudo, o reinado de Dom
José 1 mostra uma forte coerPncia na prossecução da "boa
policia''	 t'gnbur d (.1)111 ltjrt:e 	 carátor	 ,uuti clerical	 mantém-se
coma uma monarquia "cr istá" em relação aos dois reinados
anteriores, o período final de governo de Dona Maria 1
apresenta novidades. Mesmo que não vitoriosos, um grupo
influente da alta burocracia do Estado acredf€a nas virtudes
da desreguarizaçào da saciedade e no abandono da "polícia"
como um objeto único do poder.

Parece-nos que a alma de tais mudanças reside na
atuação de Rodrigo de Souza Coutinho ( 1745-1812 ), o Conde de
Linhares, ministro da guerra e dos negócios estrangeiros. Em
uma carta, de 1798, o ministro da rainha expõem a José Acúrsio
das Neves, sua opinião sobre as crises de si.ubsi st nc i a:

"Eu espero igualmente que '1.11.
reconhecerá que os Magistrados devem,
ou podem, obripar os proprietários a
que cultivem o terreno, e o não
deixem inculta... mas j amais devem
com posturas força-Ias a que cultivem
as terras de um tal modo, e que façam
tal, ou tal ct.*ltiira"/hS/.

/64/ Iniciamos em 1990, com apoio do CNPq, um trabalho com os
alunos do Departamento de História da itrr sobre venalidade e
administração pública no gieu iudo colonial.

/65/ CALVET DE F1ABLHÂE9, J. ( Orq ). Antoloia do pensamento
português. Lisboa, Ecliçes SNI, 1946, p. 9.
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CAPITULO 8: A estrutura fundiária, o acesso à terra e
as crises de subsistncja.

"Parece	 mi quidde
que havendo terras inda
bastante senão cultivem por
conven1ncia de particula-
res( Senado da C2mara da
Bahia, 1700 ).

As relaqôes entre a terra, a sua posse e seu uso, com
a organizaqãoocj mais vasta são, talvez, Deixo principal
Para a compreensão de uma sociedade agrária, em especial num
pais de formação colonial como o nosso. Marc :BLOCH foi buscar
nas instituic5es . agrarias conformadoras do perfil fundiãrio da
França "antiga', a vila, o mansus, o domaine os caracteres
originais da civilização rural/li. Ora, pouco se tem feito,
efetivamente, malgrado o grande número de trabalhos, para uma
análise do papel da estrutura fundiária no Brasil-Colania, ao
menos fora dos costumeiros, esquemas baseados em fontes
jurídicas.

Ao longo de nossa história convivemos quase
continuamente com a naturalidade do monopólio da terra,
acompanhado de formas variadas de trabalho compulsório, como a
escravidão, e a subordinação política e jurídica do
campettnato, preexistente a sua subordinação real ao capital.

11/BLOCH, Marc. La história rural	 francesa:	 caracteresoriginales. Barcelai, Ed. Critica, 1978, pp. 329 e ss. Ver
ai mia c IirJ gnrtirle frnnejni me rtt Ilsoril r .ngl ai i. Paris, Armand
Colin, 1960, pp. 136-139.



relação entre estes dois fatos'incontestes da história rural
brasileira, monopólioda terra e trabalho ccnnpuiáóriô, tal
colnnpreconiza a'escola hólandesa de NIEBOER,' HOETINIC e
ICLOOSTERBOER, só L muitã recentemente comeqou 'Lser
analisada/21.

- Graças a alguns esforços recentjssj,nos autores 'como
E. BOSERUP, Evsey DOMAR e' VPN THUENEN começaram a' pesar nas
an4li-eg de h1tór14 agrária, embora o velho dilema -da
caracterização maior da sociedade, capitalista ou não, aihda
domine -e obscureça o panorama geral do debate. E'i?identemente,
se t marmos o pais como capitalista, desde 'a colonização, a
análise do monopólio da terra assume características muito
prôpri,s" - diferentemónte 'de um 'análise que 'busque"' as
especificidades do mundo rural da col6n'ia - - impondo-se - as
categorias : de mercado tal como nos nossos dias e ' assim,
descartando a busca da explicação do funcionamento de mercados
originais. Ao nieimá tempo, as formas e determinaç5es; 'extra-
econ8micas do ' trabalho surgem como - "reinvençaes" ' ou
"refuncional iza qões" do trabalho capitalisticamente
determinado. Em suma, nada de original haveria, apenas maior
ou menor aproximação ao modelo do mercado perfeito do
capitalismo,	 para o	 qual	 a	 história	 caminharia
i nex oral vel mente.

Pendamos que o monopólio da terra e os mecanismos de
acesso 'à terra constituir-se-iam em um dos pontos fundamentais
para a compreensão da sociedade colonial. A busca de uma
análise especifica para o movimento da terra, a sua passagem
de uma mão 'çara a Loutra, poderia, assim, reverter toda uma
visão do mundó ri colonial

Um dos primeiros traços originais da configuração
agrária da co13nia é a rapidez, a partir do século XVI, da
ocupação das terras da Bahia e do Rio de Janeiro SLICHER'VAN

12/ NIEBOER, H.J.Slavery as an Industrial System: ethnologtcal
researches. The Hague, Martius Niihoff, 1900 9 pp. 101-102;
ICLOOSTERBOER, W Involuntary labour since the abolition 04
slavery. I.ayden, E.J. I3rÍil, 1960, em especial "Introduction";
I-srwTrNv, H. 9! avnry and race rei atiurís In the Americas. New
York, Harper & Row, 1973, pp. 62-63.
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BAT$-f, ao se perguntar sobre o significado da propriedade
rústica, destaca o fato de que a simples possessão da terra
não explica os mecanisn1os econômicos e sociais envolvéntes/31.
Particularmente, em- uma sociedade dominada pelo elogio da
monocultura ( "Quem. diz Brasil, diz açúcar") e da grande
propriedade, o plantacionjsrno, ter terras deveria significar
concretamente formas de enriquecimento, poder e prestígio.

- Ter terras significava poder, embora consegui-làs ia
fosse, o fato em si, prova de prestígio, pois os mecanismos de
doação que decidiam entre -algumas braças ou várias léguas eram
acionados por laços políticos, familiares e clientelisticos e,
foram, efetivamente, os resposáveis pela criaqã de uma nova
aristocrpcia. Caberia perguntár se, o Estado, tão fortemente
vinculado ao ideal do Bem Comum, era ludibriado por esses
mesmos mecanismos - que assim mostrariam mais um dos liMites
ao poder real - ou se a rápida criação na colôniade uma nova
aristocracia fundiária atendia a interesses do próprio
Estado? Estas questôes deverão ser respondidas ao longo deste
capitulo.

131 SLICI-IER VAN BATH, O.H.j História Agraria de Europa
Occjdental/500-18501. Barcelona, Ediciones Península, 1978, em
especial "La estratificación social y Ia propriedad rústica',
pp. 455-479. No caso especifico do Brasil, e da utilização de
esquemas teóricos baseadas na relação terra/trabalho ver:
LIMIARES, M. Vedda L. "Subsistncia e Sistemas Agrários na
Colônia: uma discussão". In: Estudos Econômicos, 13, (número
apørIa1)z7 41%-7t7, 	 19*13	 e	 VELHO,	 Octávio	 Guilherme.
Capitalismo Autoritário e Campesinato. São Paulo, Difel, 1976.
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a. A apropriação da terra no Rio de Janeiro ,e na
Bahia.

A ocupação das áreas rura 	 eis em torno do Rio d.
Janeiro e da Bahia no se deu atravésde um movimento continuo
e ordenado, vinculada ao crescimento das respectivas
populações. Ad contrário, a ocupação do solo, ou ao menos a
criação de uma malha fundiâria inicial, parece ter acontecido
independentemente do crescimento demográfico e da pressão daí
decorrente. Ou seja, constituiu-se precocemente um processo de
apropriação da terra, distinto de um processo de povoamento.

Poderíamos, desde logo, marcar alguns momentos
centrais neste procesâde apropriação da terra. No Rio de

tsJaneiro e na Bahia, a.segundo metade do séclo XVI constituiu-
se no primeiro grande surto de ocupação, em decorrência direta
dos esforços metropolitanos de garantir a posse da terra. Ao
mesmo tempo,, a implantação da agro-manufatura .. açucareira, os
interesses mercantis da colonização, impulsionavam os colonos.
Entretanto, devemos destacar um terceiro fator, normalmente
desconsiderado pela historiogra-fia: as terras foram oferecidas
pelo Estado, como um neio de pagamento, a burocracia --que
procurava implantar aqui Assim, sem onerar os recursos
públicos, a concessão de terras, uma velha tradição do Antigo
Regime, cumpria oobetivo de manter uma burocracia e enraizar
na nova col&nia os interesses de gentes t&o'difrentes.

No Rio de JaAeiro, entre 1568 e 1620, os primeiros
desbravadores dos "sertões", principalmente de flagé, homens
como Ary Fernandes ' e Jorge Ferreira, funcionários da Coroa,
tornar-se-Ao grandes proprietários. As áreas de Botafogo e das
Laranjeiras - hoje na cidade do Rio - serão ocupadas da mesma
forma:
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"Todos	 moradores	 foram
conquistadores da cidade	 sendo
reçompensadas	 pela	 doação	 de
terras"141.

Ora, no caso da Bahia vemos o mesmo processo, com
4nqhas feitaE a f o4nr. i onA_ring da Cor04, como Dom Alvaro da
Costa, Ant8nio de Athayde ou Jorge Figueiredo Correia. Assim,
o primeiro perfil da estrutura fundiária prende-se,
claramente, aos mecanismos de poder e de remuneraqão
praticados pelo Estado, tal como propõe E. DOMAR para as
velhas monarquias européias/51.

Um segundo grande "rush" de ocupação da terra, na
Bahia, se . dá . entre 1591 e 1620 1 com trs grandes vetores: os
rios Paragtsaçu e Jagtsaripe e, para o norte, Sergipe do Conde,
Jacuipe e Passe. Ao mesmo tempo surgiam as primeiras
concessões em Sergipe dEl Rey, área que será futuramente
objeto de grande disputa entre os baianos.

Já no Rio de Janeiro a segunda de vaga de ocupação -
abstraindo-se das áreas de Campos e Cabo Frio - em fins do
século XVII e começo do século XVIII, com o rompimento da
barreira constituída pela Serra do Mar, em função da abertura
do Caminho Novo ( consequente a descoberta das Minas
Gerais )/61.

A Bahia, sob pressão constante dos seus plantadores e
roceiros, conhecerá mais uma intensa vaga de ocupação de
terras entre 1671 e 1730, com um pico de distribuições entre
1691 e 1690 e, com uma variação para menos, entre 1691 e 1700.
Estes momentos foram marcados pelo acirramento da luta contra
os mocambos e pela guerra contra os indígenas, rompendo-se,
assim, com unia fronteira fechada. Assim, no final da década de

141 FREIRE, Felisbelo. História da Cidade do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, Typ. da Revista dos Tribunais, 1912 1 2 v.,
P. 99.

/ri/ Voar L INHAREU , M. Yadda 1 .	 ji. r1 t - js_ 751.

/6/ Ver PIZARRO E ARAÚJO, José de S. A. ( Monsenhor ).
Memórias históricas da Rio de Janeiro. Rio de Janeiro,
Imprensa Nacional, 1945, pp. 5--5I.
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54
22
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1
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2
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33
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5
3
2
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147
50
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19
14
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10
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DOAÇÃO DE SESMARIAS NO RIO DE JANEIRO E BAHIA( 1551 -i8øø r
PER tODO

15511560
1561-1570

15S1-1590
1591-1600
1601-1610
"1611-1620
1621-1630
1631-1640
1641-1650
1651-1660
1661-1670
1671-1680
1681-1690
1691-1700
1701-1710
1711-1720
1721-1730
1731-1740
1741-1750
1751-1740
±761-1770
1771-1780
1781-1790
1791-1800

TOTAIS	 834	 1.059

FONTE: ARQUIVO NACIONAL, SESMARIAS BAHIA E . RIO DE JANEIRO ).
(1) e (2) No caso da Bahia não temos nenhuma informação sobre
o destino dos livros de registro do período; para o Rio de
.Ymnirn MnnEerfl,nr Pjzarrn mfirmm t,,r iido 	 detrujdo	 o
r-rpwc( tvi  1 I vi- n, 	 tS)	 tiniu	 tuituir iiiaijIrc 	(4)	 r	 (5)	 lIvrois
desaparecidos, provavelmente no incPndio do Senado da Camara.
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h. Etrsttura fundiArla . padrão dr, propriedade
rústica.

Ao contrário do que regularmente se afirma, a área
que constitui o Rec6ncavo da baia de Guanabara, coma sua
baixadae o Sertão Carioca - de Irajá até Santa Cruz - bem
como o Recôncavo da Bahia, com os vales do Jaguaripe, do
Paraguaqu e do tlaragogipe tiveram uma ocupação extremamente
rápida, já nos primeiros anos da colonização.

No Rio de Janeiro, logo após a expulsão dos franceses
e com a fundação da cidade de São Sebastião, tratou-se de
organizar a distribuição de terras, sob a forma de sesmarias,
conforme a prática ibérica de povoamento/11/. Ao mesmo tempo
em que a ocupação das terras processa-se de forma dispare,
apontando para pontos tão distantes entre si como a Gávea, a
Jacutinga ( Nova Iguaçu ), Inhaúma ou Magé, vê-se uma nítida
preferncia pelos pequenos vaies fluviais navegáveis que
desembocavam ao fundo da baía.

Para acompanhar esse processo, confõrme o quadro
anterior, poderíamos distribuir as doaqôes por períodos e
estabelecer, assim, o ritmo do avanço colonial. Embora nunca
saibamos com precisão, tanto para a Bahia quanto para o Rio de
Janeiro, se, enfim, trabalhamos com 50 ou 70 Z de todo o
universo, em razão da perda de vários livros de registro,
decidimos utilizar o número de sesmarias doadas como índice.
Assim, das 834 sesmarias pesquisadas, para o Rio de Janeiro,
115 fáram doadas entre 1561 e .1570 - a bem da verdade, entre
1565 e 1570 - , número que apenas levemente é ultrapassado até
1600. Já os dados baianos, com lacunas maiores, não nos
permitem urna análise semelhante para o mesmo período. No caso

111/ OLIVEIRA MARQUES, A.H. "Sesmarias". In: SERRÃO, Joel.
Dicionário de História de Portugal e do Brasil. Lisboa,
Iniciativas Editoriais, 1971, pp. 845-847.
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do Rio de Janeiro as médias decenais mantêm-se bastante
e14ve!, nté pelo menos 1640, com algo em torno d 0
doau6es. Os dados voltam a ser homogøneos nos anos de 1651 em
diante, há uma falha para a década anterior, quando dá-se uma
reduqAo nas médias de concessôes, agora girando em torno de
30. Desde 1711 aparece um visível aumento o número de cartas
de concessão, explicável pela ocupação dos sertões por trás da
Serra dos órgãos. A partir daí inicia-se unia nova fase de
decréscimo.

Já na Bahia o grande Mrush fl surge a partir de 1671 e
mantem-se até 1730, com ISZ das concessões feitas entre 1671 e
1680, 237. entre 1681 e 1690, e 147. entre 1691 e 1700. A grande
concentraflo de doac5es nestes trinta anos explicar-se-ia
pela abertura, manu militari, da fronteira com as sucessivas
guerras de extermínio contra índios e mocambos de negros.

No Rio de Janeiro a ocupação das terras concentrou-
se em quatro eixos principais, constituídos pelos rios que
desaguam na baia de Guanabara: a área do rio Inhaúma, que
deságua frente à Ponta do CajÔ, compreendendo o Irajá até a
foz do rio do mesmo nome em frente a Ilha do Governador, e o
rio Merety; a área do rio Sarapui , com os rios Cachoeira e
Bangu ( hoje no município de Duque de Caxias ); a área do rio
IguaGLi, com o rio Inhomirim, entre ( hoje ) Nova Iguaqu e
Magé; o rio Surui , em Magé; o Guapy e o Macacu, acesso ao
amplo Sertão da Cachoeira de Macacu ( hoje municípios de
Macacu e Itaborai ) e, por fim, a área do rio luaximdiba, via
de penetração na região dos tabuleiros de São Gonçalo.

Das 115 doações feitas entre 1565 e 1571, no Rio de
Janeiro, 29 correspondiam a área de Iguaqu ( Igua qu /Jacutiga
/Marapicu/ Flaxambamba ) inclusive duas imensas sesmarias
doadas a uma só família: Braz Cubas recebe, em 1568, 13 mil
hectares e Pedro Cubas,	 em 1569, recebe 8.712, ambas as
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propriedades eram contíguas, estendendo-se pelos atuais
municípios de São João de Pierety, Duque de Caxias, Nova.Iguaqu
e Ni lópol is/12/. Dois cputroCdesbravadores, JerSymo 'Fernandes
e Thonié Rodrigues, recàbem; na mesma época, mais de .5000
hectares cada um, Junto i-ao —rio Inhomirim. Outra- -área que
concentra 1oaq5és com .iiiais: de 5000 hectares (. que
caracterizamos, para aRiõdeJaneiro, como "gigantes" ) :é a
região de Cachoeiras . de Macâcu; surge, ai, a propriedade, de
Alexandre Dias, com 792W.hectares, além dos dominiàs de. São
Bento/13/..EM Macacu, os-padres beneditinos receberam 6.534
hectares, indo do rio Guápy, ao Macacu, no fundo da baia da
Guanàbarft/141. Por volta de :1590, antes do fim da século
inicial da •colonização, a maior parte das terras no funda da
baia já estavam apropriadas.

tlagõ . prefigura, 1 também,	 um	 perfil	 altamenté
concentrador logo nos primeiros anos da . ocupação: em 1567,
Christóvão :de Barros recebia : 16.200 hectares na região,
correspondendo .»a mais de 20% do atual território do
município .!1151..

O: perfil da locupação fundiária na Bahia não se
apresenta de forma diferente. Embora não apresente medidas, a
doação feita em 1556 ao Conde da Castanheira, Dom Ant8nio de
Mhayde, apresenta o mesmo caráter gigante;

.com as ilhas de Tamaraca e
Tamarandira, na entrada da Bahia da
Cidade de São Salvador, cercada das
terras para todos os lados do
mar...

1121 PIZARRO E ARAC,JO, Monsenhor. Relação das sesmarias do Rio
de Janeiro, extrahida dos livros de sesmarias e registros do
cartório do tabelliâo AntSnio Teixeira de Carvalho. 1h; RIHGB,
V. 63, Rio de Janeiro, 1901, pp. 93 e ss.

/13/ Relação de algumas sesmarias concedidas em território do
Rio de Janeiro, 1714-1800. Arquivo Nacional, DIN, 1968.

1.14/ SMITH, R. "O mosteiro beneditino do Rio de Janeiro". In:
RIH6B, V.304, 1974, pp. 159-199.

1151 PIZARRO e ARAÚJO, M. Op. cit. p. 103.

/16/ Carta de doação ao Conde de Castanheira... Bahia,
10.11.1556. Livro de Provisôes Reais, A.N., Cód. 156.
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3

DISTRIBUIÇÃO DAS SEP1ARIA8 BAIANAS POR ANO E DIMENSÃO (Ha.)

ANOS	 1/2 315 6110 11115 16120 21130 31140 41150 >50
1551/60	 1	 1	 1
1561170	 3	 -	 -	 4
1571100	 1	 1	 3
1581/90	 -	 -	 -
1591/00 10	 -	 -
1601/10	 21	 3	 5	 -	 1	 1
1611/20	 13	 5	 4	 -
1621130	 -	 1	 2
1631/40	 3
1641/50	 1	 -	 1
1651160	 6	 4	 10	 1	 4	 2
1661/70 10	 2	 2	 2

	 4	 -	 -
1671180 76 57	 12	 5	 2	 -	 -	 3
1681190 73 140	 IS	 2

	
9

1691100 56 48	 10	 2 36	 -	 1
1701110	 12	 43
1711120	 41	 51	 -	 -	 1
1721130	 12	 51
1731/40	 6 33
1741/50	 2	 30
1751/60	 -	 19
1761170	 -	 14
1771180	 9	 16
1781/90	 -	 10
1791/1800 3 25

Obs. retiramos do quadro todas as sesmarias de dimensOes não
identificadas.
FONTE: Sesmarias da Bahia, A.N. Cód. 156.
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Se, tomarmos apenas o período entre 1671 e 1730, por
sua alta representatividade documental, vemos que as sesmarias
conced%das com dimens8rs entre 1-2 léguas em quadra, ou seja
todas aqueles com no mínimo 4.356 e no máximo 17.424 ha.,
representam pouco mais de 40% de todas as concessbes (
incluídas as sem dimensão declarada ) e aquelas com 3-5 léguas
em quadra, ou seja entre 39.204 à 100.900 ha., representam SBZ
do total das sesmarias do período.

Já no Rio de Janeiro encontramos uma larga domin*ncia
do segmento de 1000 até 5000 hectares, principalmente nas
regi8es produtoras de alimentos, conforme o quadro abaixo:

r

SESMARIAS DO RIO DE JANEIRO POR FREGUESIAS, ENTRE 1565-1801

MÓDULOS

HECTARES
0-50
51-100
101-200
201-500
501-1000
1001-5000
5001-10.000
>10.101
S/ref.

TOTAIS

FREGUESIAS

NOVA IGUACÚ
4
7

12
4
4
27
7
2

21

88

IRAJA
4
1
1
1

1
1
1
2

12

CAMPO GRANDE

1
2

3
1

4

11

NAG
5
1
2
2
3
28

1
4

25

71

FONTE: Sesmarias do Rio de Janeiro, A.N., salão de leitura.
Ver:Tombos das Cartas das Sesmarias do Rio de Janeiro. A.N. ,
1967 e PIZARRO e ARAÓJO, M. Op. cit.
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Vemos, assim, um perfil bem menos concentrador de
terras no Rio de Janeiro do aquele apresentado pela Bahia.
Mesmo assim, pelo seu tamanho, as propriedades com mais de
5001 hectares são importantes, e enquadram toda a paisagem
rural da capitania. O caráter concentrador da estrutura
fundiária é evidenciado se destacarmos o fato de que entre as
182 cnncessôes feitas, 55, ou seja 30%, tQm menos de. 1000
hectares, enquanto 76 possuem mais de 1000 e 7, ou seja, pouco
menos de 4%, dominam o segmento de mais de 10.000 hectares.

Em 1778, através da Relação do Marques do Lavradio,
a maioria destas grandes propriedades tinham uma parcela
mínima dr suas áreas em cultivo, na maioria esmagadora dos
casos apenas com as "testadas" produzindo e as demais terras
na condição de "sertão", ou seja, em "reserva1191.

Coloca-se, assim, uma questão básica: por que razão
são doadas propriedades tão vastas '7. Comumente, se tem
afirmado, e não sem razão, que os grandes latifúndios
respondiam às necessidades técnicas de cultivo do sistema
agrário vigente. Os 1 sert8es" funcionavam como reserva de
lenha e madeira, sem o -que a vida da empresa agrária estaria
fortemente prejudicada.. As imensas necessidades de combustível
dos engenhos dependiam inteiramente da reserva de lenha
disponível e dado os custos e impedimentos técnicos para seu
transporte por longo trajetos, impunha-se interiorizar na
empresa as necessidades inerentes ao seu bom
funcionamento/201. Desta forma, as dimensaes da empresa
agrária inscreviam-se diretamente no sistema agrário e na sua
própria racionalidade, enfraquecendo outros argumentos.

Devemos já lembrar que a questão da fonte de energia
básica do sistema impunha-se, igualmente, aos produtores de
farinha. A qualidade e durabilidade da farinha depediam
enormemente da sua torrefação, que por sua vez dependia, de um

119/ "Memórias Públicas e Económicas para uso do Vice-rei Luiz
de Vasconcellos"(1779-1789). mi RIHGB, T.47, 1884, pp. 27-49.

120/ MFIIVRFT, J. fluelquea exempie5 tte 1 'iinplication du rõgiine
de Ia proprieté" In: MEUVRET, J. ttudes d'histoire économique.
Paris, A.Colin, 1971, pp. 183-193.
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lado do forno, e, pricipalmente, de um abundante uso de lenha.
Como o roteiro de mandioca'não podia disputar como senhor de
engenho a concessão de, imensas propriedades, com seussertfles,
a lógica do sistema impunha a utilização das matas não-
apropriadas, das florestas de mangues e de terras comuns/211.
Como a voracidade dos roteiros era especialmente alta, os
conflitos com outros colonos foi sempre agudo, como veremos
mais adiante. De qualquer forma, às necessidades de energia
impuseram aos roceiros a necessidade de avançar sempre mais
para a borda da floresta, devastando-a, e empurrando a
fronteira cada vez mais para o interior. Além da questão do
fornecimento de energia devemos destacar, como explicação
válida, o sistema de uso da terra, tanto a fazenda de cana
como na roça de mandioca. Havia uma necessidade constante de
uso de dois campos, no mínimo, e até tr&s, no máximo. Ao lado
da cana pronta para corte deveria, existir um campo em
maturação e outro sendo plantado. Já a roça de mandioca
constituia-se de um campo "de vez' e outro "verde', o que,
naturalmente, exigia mais terras. Por fim, ainda no domínio
das exig8ncias técnicas do sistema, a incapacidade dos
produtores em recuperarem seus campos, embora as técnicas de
"gordurarem" as terras fossem conhecidas dos homens
ilustrados, fazia com que uma terra cansada tivesse que ser
abandonada.

A guerra contra os índios e os quilombos, rompendo
com uma fronteira fechada, foi uma necessidade estrutural do
sistema e, simultaneamente, um válvula de escape visando a
evitar uma pressão redistributiva das terras.

De qualquer forma, ambos os cultivas - o da cana-de-
açúcar e do mandioca - compunham um sistema que necessitava de
uma floresta a derrubar, como condição básica para a
sobrevivPncia da empresa.

121/ Ver RLUCH, M. L'lndlviduaflsme agrsire dana la Franco du
XV(1 ie	 I ei. 100. ('ar i 	 A. r:i $tt, .i'flø,	 . 33.
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As condiqCes técnicas da existSncia do sistema
combinavam-se, - entretanto, 	 com outros elementos para
diversificando a sua configuração. Vemos, que várias
propriedades nunca foram cultivadas com qualquer produto;
outras foram vendidas imediatamente após a sua concessão
1 respeitando apenas os tr&s anos de carência impostas,
embora não vigiados, pela lei ). Em suma, dadas as
necessidades técnicas da grande propriedade surgiu um vasto
mecanismo de especulação fundiária, como estudaremos um pouco
mais a frente, dirigido a atender tais necessidàdês. Em suma,
havia, também um ingrediente mercantil, altamente espedulati'a,
típico las sociedades de Antigo Regime, que recobria as
necessidades mais próprias do sistema. Um risco bastante
presente na historiografia brasileira é confundir os
mecanismos especulativos, e, digamos, oportunistas, existentes
no sistema agrário cornos elementos estruturais e definidores
do próprio sistema /221.

De qualquer forma, tanto no Rio de Janeiro quanto na
Bahia, em •proporq8es diferenciadas, a grande propriedade
constituiu-se em um elemento estrutural, de largo impacto.
Iremos, agora, aprofundar o significado deste impãcto.

1221 Ver por exemplo SMITH, Roberto. Propriedade da Terra &
Transição. São Paulo, Brasiliense, 1990.
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C. A (Or4HMQAOÍJO grandes dominion.

Desde ceda foi utilizada uma sutil combinação de
poder político, prestígio e laços de família para se construir
o perfil concentrador da propriedade da terra na Col8nia.
Assim, filhos, esposas, irmãos e genros de grandes sesmeiros
são seguidamente citados como concessionários de terras em
torno de uma propriedade principal, seja um engenho seja uma
fazenda de gado. Através destes mecanismos surgiram, no Rio de
Janeiro, Sergipe e Bahia, imensos senhorias fundiários.

Um bom exemplo deste processo de concentração de
terras nas mãos de uma família, e no caso de um alto
funcionário da Coroa, é dado pelo ouvidor Christóvão Monteiro.
Um curto espaço de 3 anos o ouvidor conseguiu reunir, no Rio
de Janeiro, cerca de 7000 hectares de terras:

- em 1565 recebe, com José Adorno, 87 hectares no
Rio de Janeiro;

- em 1565 recebe mais 116 hectares em Niter6i;
- em 1566 recebe 2.178 hecatares em Iguacu; -
- em 1567 recebe outros 871 hectares em Iguaçu;
- em 1567 recebe outros 2.178 hectares na Gávea;
- em 1568, Anttnin Monteiro, filho do ouvidor,

recebe 1.936 hectares contíguos ao paz em
O mais interessante é que o próprio Christôvão

Monteiro, na solicitação de terras de 1567 C portanto na "pró-
história" da coloiza qão ) reclamava da processo de
monopolização de terras e acusava uma situação de escassez:
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• . .nunca por nenhum capitão ou
governador, me fora dado terras alguma
de sesmaria em que pudesse fazer
fazenda j,cir serem todas já de outras
pesoas. . . 11 1231

Logo em seguida, porém, o mesmo ouvidor aparece nos
registros de São Bento como vendedor de 272 hectares das
terras que recebeu em fguaqu/24/.

Christóvâo de Barros, por sua vez, consegue formar
sozinho um imenso latifúndio, com 46.827 hectares, de tlagé até
flacacu,. ainda no Rio de Janeiro:

- em 1566 . recebe 16.335 hectares, em Magé;
- em 1567 recebe 26.136 hectares em Macacu e,
- em 1579 recebe outros 4.356 hectares em

Plagé/25/.
O perfil baiano é ainda mais concentradori o poderoso

e difícil elá dos Vieira Ravasco conseguiu, entre 1655 e 1673,
acumular terras que constituiram um domínio de mais de
2.326.539 hectares ( computadas apenas as terras com dimes5es
claramente declaradas ). Desde 1655 Bernardo Vieira Ravasco
obteve terras no rio São Francisco, na Serra da Jacobina, no
rio de Piranhas, em Campo Grande, junto ao Recsncavo da Bahia
e ao longo do rio Paraguacu. Em 1663 consegue uma carta,
dividindo com o poderoso Ant&nio Guedes " tantas léguas
quantas há da própria nascença do Paraguaçu ao [tapicuru'1261.
As terras pertencentes aos Avila tornaram-se rapidamente
imensuráveis, embora o livro de provisões da Bahia, registre a
partir de 1654, doações com mais de 10 léguas em quadra,
dominando as ricas áreas dos rios Subaúma, Inhambupe e os
sertões do rio São Francisco. Seus domíniot reais, entretanto,
estendiam-se por mais de 260 léguas, muitas vezes atingido a
largura de mais de 80 légI!as/27/.

/2:31 "Tombo de medição e demarcação das terras da Fazenda de
Santa Cruz a' In: VIEIRA FAZENDA, J. Antiqualhas e Memórias do
Rio de Janeiro, RIHGB, v. es, 1903, P. 176.

1241 FIOIJEIREDO, E. EL *Grandezae decadPncia na vida rural de
Maricá".In: An. Geo. do Estado do Rio de Janeiro, Rio, IBGE,
195?, iin. 4---1951 , pi. 41.

/251 PIZARRO E ARAúJO, M. Op. cit. p. 16.

/261 Carta de doação a AntSnio Guedes e bernardo Vieira
Ravasco... Bahia, 16.01. 1663. Livro Sexto de Provisões Reais,
A.N., Cód. 156.

/271 Ordem Régia de Dom João... ao Vice Rey do Brasil. Lisboa,
18.11.1741, B.N., Mss. 1-31,15, 1.
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- Os poderosos Guedes, descendentes de Antônio Guedes,
dominavam 1.973.268 hectares, a partir das cartas com
dimensões claramente declaradas, mormente no Paraguacu,
Itapicuró, Inhambupe eno São Francisco. Porém, teriam se
apropriado de bem mais de 170 léguas de terras, com domínios
até o rio das Velhas.

Alguns homens, sozinhos, sem utilização de parentes
para receber as doaqões, amealharam um patrimônio gigantesco,
como o alferes Sebastião Barbosa, que recebe em 1664 1.2t39.376
hectares ao longo do São Francisco e Ant8nio de Brito Correia
consegue,entre 1652 e 1655, 435.600 hectares na área
extremamente rica-do sertão do Jaguaripe /281.

O mecanismo familiar era, 	 entretanto,	 o mais
comumente utilizado, tanto pelos aristocráticos Vieira Ravasco
quanto por gente mais humilde. Um bom exemplo é dado pela
formação de uma grande propriedade, em 1698 1 em Porto da
Folha, no Sertão do Sãó Francisco, ao longo do pequeno rio da
Ilha Ouro, onde Maria Teixeira, cinco familiares 	 seus,
recebem, cadá um, 17.424 hectares,	 perfazendo	 104.544
hectares/291.

A consciência da existência de tão vastos domínios
familiares preocupou largamente a Coroa e, entre inúmeras
outras medidas; por essa razão, mandou "inquirir" ( na mais
pura tradição ibérica ) dos títulos de Garcia d'Avila, Ant8nio
Guedes, Domingos Afonso Sertão, Ant8nio da Rocha Pita e Pedro
Barbosa Leal, considerados, em 1725, os maiores proprietários
de terras da col8nia.

A prática da Inquiricão obrigava o inquirido a dar
vistas dos seus títulos e, não os possuindo, caberia ao poder
real legitimá--los ou redistribuí-los para outros. No caso da
Ordem Régia de 1725 não encontramos nenhum prossegiiimentoF381.

1281 Ver Livro Sexto e Livro Sétimo de Provisões Reais,
sesmarias concedidas ao Alferes SebastiSo Barbosa. A.N., Cód.
156.

129/ SILVA, IgháeiÕ ACCIOLI de C. Memórias históricas e
políticas da provthtíffi da Bahía. Salvador, Typ. do Correio
Mercantil, 1835, p. 53.

/301 Ordem Régia ao Governador Geral do Brasil. Lisboa,
707.1725, A.H.U.., Cód. no. 255.
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É, entretanto, significativo notar que dez anos antes, em
1715, uma Ordem Régia exigindo a medição de todas as terras
para efeito de legitimação de títulos provocara tamanho mal-

egtar na Bahia que o Juiz do Tombo das Terras abdica de suas
funções e escreve ao rei dando conta dos "distúrbios entre os
proprietárias causados pela nova medjqão"1311.

Surge, assim, com clareza a necessidade - para os
setores dominantes da sociedade colonial - de manter os meios
de subsistflcia, em particular a terra, fora do alcance de
todos. Conforme NIEBOER quando os fatores de produção são
abertos, de fácil acesso, aqueles que nada mais t@m a não ser
sua forçí de trabalho e habilidade haveria condições de se
independizar dos "landowners". Ora, no Brasil-CO18nia a
fronteira esteve seguidamente fechada, pela ação de
quilombolas e índios, e pelo custo imputado à produção pela
renda diferencial de situação. t impártante ressaltar, com o
próprio NIEBOER, que espaçOs abertas não são sin8nimo de
fronteira aberta, já que as qualidades de solo e os meios de
transporte definiriam verdadeiramente a localização da
fronteira . Nestas condições, a monopolizaGão das terras mais
acessíveis, a beira-mar e ao longo dos rios, colocava todos os
"secon&cOmers", aqueles que não participáram da grande
distribuição inicial de terras, em condição de depend@ncia com
o grande proprietário. O fora era a expressão universal, na
Col&nia, de transferência de sobre-trabalho de um segmento
para o outra, em decorrCia de um mecanismo extrrecflnamico a
concentração fundiária.Assim, o monopólio da terra constituir-se-ia em base
para o estabelecimento de um "mercado de arrendamentos", a
forma dominante de acesso a terra para todos aqueles que não
participaram da grande divisão inicial das terras na Co18nia.

1311 Carta do Juiz do Tombo de Terras a S.M . sobre os tumultos
da medição de terras. Salvador, 18.08.t715, A.H.U., Cx. 135
( Sesmarias ).
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Por outro lado, dificilménte os mecanismos apontados
mais atrás, como as ,exig€ncias técnicas e a especulação,
explicariam a formação desses imensos domínios. Propriedades com
10 ou 20 mil hectares poderiam, afortiori, ser explicadas pelas
necessidades técnicas do sistema mas, imensas propriedades com
mais de 100.000 hectares encaixariam muito mal nestas
explicações. A especulação financeira também caberia mal no
caso: os grandes senhores mostram interesse em acumular seu
património fundiário e não revender as terras ganhas.

Devemos, assim, buscar outras explicações para a
voracidadê, desde os primórdios da colonização, com que se
monopolizou as terras na ColSnia.

Uma pista inicial para desvendarmos o sentido da
acumulação de terras na CoiGnia nos é dada por ANTONIL, ao
comentar os imensos domínios dos Guedes:

"E nestas terras, parte dos donos
delias tm curraes proprios, e parte
são dos que arredaram sitias delias,
pagando por cada sitio que
ordinariamente é de uma légua, cada
anno, dez mil réis de f6ro132/.

Ora, no "Tombo das Terras e Prédios" da família Guedes,
já no início do século XIX, faz-se um balanço da propriedade
fundiária acumulada e do tipo de exploração encetada desde o
século XVII. Ao lado das fazendas de gado, sob exploração direta
da família, avultam 106 t, sítios ,, aforados, com o pagamento de
uma renda ou foro ao clã dos Guedes, conforme o quadro abaixo:

132/ ANTONIL, A.J. Cultura e OpuLPncia do Brasil. Salvador,
Livraria Progresso, 1955, p. 241.
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RELAÇ&0 ENTRE O VAÇOR DO FORO E DO SITIO, POR OCORRÊNCIA

0.1-0.97.	 1-2%	 2.1-37.	 3.1-47.	 4.1-57	 5.1-67.	 S.REF.

2	 29	 29	 15	 2	 1	 29

FONTE: tombamento das Terras e Prédios que pertencem a Casa do
Senhor da Ponte ... 20.01.1819, Anais do Arquivo Público da Bahia,
v. XI, pp. 112-130.

Não sabemos exatamente as dimens6es ou localização dos
sítios aforados, o que torna difícil explicar a variação do
montante dos foros. ANTONIL, tratando do assunto afirma que
normalmente possuíam uma légua em quadra, ou seja, 4.356
hectares ( o que é uma medida corriqueira de sesmaria tanto no
Rio de Janeiro quanto na Bahia ). Assim, supomos, a crer em
ANTONIL, que a variação no valor do foro devido devia-se mais a
um diferencial de fertilidade e de situação do que uma
referencia a dimensão do sítio aforado.

De qualquer	 forma,	 o valor do foro variava
dominantemente entre 2 e 3% do valor da terra arrendada (quase
55% das ocorrências registradas), sô excepcionalmente
ultrapassando 5% ou descendo a menos de 1%. O computa geral dos
rendimentos, declarados, dos foros dos Guedes alcançava cerca de
10$000. 000

Um outro "Tombo", desta feita das terras da Casa da
Torre, cus seja dos Avila, nos informa, sem maiores detalhes, de
64 sítios sob exploração direta e de 120 "fazendas", "sitias" ou
*'lagares" arrendados 1331. Em 1700, em um relato ao bispo de

/331 Tombo das Terras da Casa da Torre. Annaes do Archivo
Público da Bahia. Anno III, vs. IV, pp. 56-92.



(.340.]

Olinda, o Padre Miguei de Carvalho, fala que as terras da Casa
da Torre eram compostas de 129 fazendas, "que se repartem - de
meias, as- mais arrendam"/341.

A recíproca era verdadeira também aqui: Garcia d4vila9
não conseguindo destruir o imenso senhorio do Conde da
Castanheira, tratou de ajustar-se com ele, através de um
contrato de aforamento das terras vizinhas As suas. Através do
seu testamento, datado, de 1609, vemos:

"Declaro que eu tenho de prazo em
fatiota do Conde de Castanheira seis
léguas de terras que começam de
jacuípe para o sul na forma do
aforamento... 01351O

O aforamento era plenamente disponível pelo contratante, que em
testamento, declara, que "o dito prazo deixo a Francisco Dias
DÁvila, meu neto, do qual pagará o foro do senhario°/361. Ao
mesmo tempo, os homens que estabeleceu nas terras aforadas, que
portanto no estavam sob exploração direta, ficavam em obrigação
com seu sucessor no "prazo":

"E tocando mais a légua da terra que
tenho aforada a Ant6nio Jácome ao
longo do Inhambupe, o qual acudirá
com o dito foro ao possuidor do dito
prazo do Conde...

1341 CALMON, Pedro. História da Casa da Torre. Rio de Janeiro,
José Olympio, 1958, P. 135.

135/ Integra do testamento de Garcia d'Avila. In: CALMON, Pedro.
Op. cit., p. 222.

1361 Idem, p. 224.

1371 Idem, p- 223.
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Devemos, ainda, destacar a plena utilização de institutos
jurídicos típicosda Península Ibérica ao final da Idade Média:
a noção de senhorio, enquanto detentor de uma jurisdiãão sobre
uma porção de terras, e o arrendamento como um "prazo", ou seja,
a cessão de uma porção de terras contra determinadas obrigações,
inclusive não-econSmicas, da mesma forma que o "fatiota", ou
"factiosim, contrato de tempo não-detersinado/381.

Uma portaria do Governador-geral dirigida ao Provedor
Mor da Fazenda Real, em 1678 9 nos fala da generalização do
arrendamento no cultivo da cana e solicita informaqões
detalhadas, para poder decidir sobre o pedido de não execução
dos plantadores nas suas terras:

- .e por que tem posse faziam
arrendamentos, a quantia e formas
deiles, o que tem rendido com
distinção de cada anno..."/39/.

Já em 1716 vemos, através de uma portaria ao Juiz Ordinário da
Vila de Jaguaripe, que os arrendamentos eram generalizados
também na produção de mandioca, com os roceiros trabalhando em
terras alheias. Nesta ocasião, o Governador se posicionou contra
a demanda do padre Pedro Fernandes, que ordenou o despejo dos
roceiros-rendeiros de suas terras:

1381 Ver Ordena0es Afonsinas, IV, 76, Parâg. 2 e 3 a Ord.naabes
Filipinas IV, 45, Parág. 2 e 3.

/39/ Portaria do Provedor-Mor da Fazenda Real ao Governador
Geral do Brasil. Bahia, 23.05. 1678, DHBN, s'. 33.
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"...mande  logo notificar a todos os
lavradores de mandioca que estio nas
terras do padre Pedro Fernandes no
se despejem delas e vão continuando
as suas lavouras como até agora o
faziam.., e juntamente mandará
notificar ao procurador, Feitor, ou
outra pessoa que tenha a seu encargo
a fazenda do dito padre para que de
fato não obrigue aos ditos lavadores
que lavram nas suas terras a despejar
delas, e só possa proceder contra
eles pelos meios ordiários de
direito: e fazendo o contrário o dito
Juiz o nAo cosentirá e prenderá todos
os feitores e servos do dito
padre..."/4:01.

Um contrato, encontrado nos manuscritos da Biblioteca
Nacional, nos 'dá bem a forma usual destes arrendamentos:

Treslado de escriptura de aRendamto. (sic) das terras de Suruy
que fez Pedro Luís ferreira a Gaspar Rodrigues. 1614.
Arrendador, Pedro Ferra. Arrematante, Gaspar Rodres. Prazo de
2 vezes 9 anos, com 8$000 rs. por anno. Findo o prazo de 19
anos as bemfeitorias voltam aos arrendadores sem 8nus/41/.

140/ Portaria do Governador Geral ao Juiz Ordinário d• Camamã.
fllvarInr, 12.01.1716, »HRN, v. 54.

1411 Treslado de escripturas... Disputa de terras. B.N., Mss.
II-33,3248.
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No caso acima, trata-se de um sitio de 77 hectares, na rica
várzea úmida do fundo da baía, excelente para o plantio da cana-
de-açúcar, o que talvez explique o valor elevado do foro. -

De qualquer forma, pensamos ter aqui um fator novo para
a explicação da- voracidade monopolizadora de terras na Colania,
escapando da velha polarização em torno das noções de prestigio
ou especulação mercantil. Obviamente, não negamos de forma
alguma fatores como prestigio e manipulação mercantil/42/, e
sobretudo as imposições técnicas do sistema agrário. Contudo
acreditamos que a relação terra-trabalha, conforme propõe DOMAR
e a escola holandesa, impunha carcterísticas bastante típicas ao
sistema. Explorar os imensos latifúndios com mão-de-obra escrava
era bastante inviável em virtude do preço, que, além de tudo,
deveria ser pago adiantadamente ao negreiro. Ainda nos domínios
da Casa da Ponte duas fazendas nos dão bem a dimensão dos
valores terra-trabalho:

Fazenda da Arvore:
terras: 900$000
11 escravos: 2:160*000

Fazenda da Batalha:
terras: 1:200$000
37 escravos: 7:400$000/43/

Ou seja, a maior parte do valor representado no "monte"
corresponde aos escravos, fato aliás bastante bem estudado/441,
fazendo com que a exploração direta fosse bastante difícil,
exigido investimentos prévios nem sempre disponíveis. Ora, neste
contexto a prática do arrendamente significava colocar as terras

1421 MOERNER, M. 'La hacienda hispanoamericana". mi Haciendas,
latifúndios y plantaciones en América Latina. México, Sigla XX1,
1975, pp. 15-48.

143/ Livro de Tombo da Bahia. B.N., Mss. 11-33, 26, 12.

/44/ FRAGOSO, J.L. e PITZER, Renato. "Barões, homens livres
pobres e escravos". In: ARRABALDES, Ao 1, no. 2, set./dez. 1988,
pp. 29-52.
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em cultivo, evitaido assim demandas de vizinhos e ameaças de
retomada, e, mais importante de tudo, significava um fluxo de
recursos monetários -f a renda paga em moeda - numa economia
estruturalmente descapitalizada. Em suma, o arrendamento criava
uma vasta clientela obrigada a pagamentos anuais independentes
do mercado e das variaq8es de preços do comércio atflntjco,
garantindo a estabilidade da empresa.

Vemos, assim, que a tão falada resistëncia da empresa
agrária colonial - cuja única explicação cabal até hoje
formulada pertence a Celso FURTADO - possuia outros recursos, de
tipo estrutural, para fazer frente a uma crise do grande
mercado, sem sofrer uma grave insolv&ncja monetária.

êrandes domínios arrendavam suas terras a plantadores
de cana, que, assim, ficavam "obrigados' como fornecedores do
engenho. Este podia, assim, concentrar seus maiores recursos,
principalmehte escravos, na fábrica - o "casco" no dizer de
então - e manter um número limitado de homens no eito. Outros,
arrendavam a roceiros de mandioca ou plantadorês de fumo,
garantindo a diversidade no interior da grande propriedade e,
COM isso, conseguiam escapar da ditadura dos preços do grande
mercado at1ntjco.

Podemos ver, desta forma, a partir de outra ética, a
grande continuidade, no tempo, dos grandes domínios como os
patrim8nios da Casa da Torre ou da Casa da Ponte. A
mini-fundização, a partilha sucessória, apontada por alguns como
a origem da pequena propriedade no Brasil/45/, não operou nenhum
efeito sobre estes domínios.

Um bom exemplo é a fazenda de Cassorotiba, originada a
partir de uma doação de 1696, nas terras dos atuais municípios
de Maricá e São Gonçalo, no Rio de Janeiro/46/. As terras da
Cassorotiba foram disputadas por Roberto Car Ribeiro C dono de
mais de 7000 hectares na região ) e Amaro dos Reis Tibau durante

1451 GUIMARÃES, A. Passos. Quatro séculos de latifúndio. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, s/d, pp. 105 e ss.

1461 FIGUEIREDO, E. R. Op. cit. pp. 46-48.
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os anãs trinta do século XVIII. ± uma interessante disputa entre
acambarcadores: de um lado Car Ribeiro, desembargador,
monopolizador dos ricos, tabuleiros de cana em São Gonçalo, que
se vale da pressão política para se apropriar das terras e, de
outro lado, Amara dos Reis Tibau, rico negociante, provedor da
Santa Casa, oficial da c&nara e medidor de terras, interessado
em grandes doaqes para uma revenda isnediata/47/.

A disputa, como inúmeras outras, é levada ao Conselho
Ultramarino, que acaba por se decidir em favor de Tibau, que
mantm a posse das terras, para em seguida vende-Ia ao notório
Capitão Jer8nimo, matador de escravos. Ora, em 1862 - 166 depois
- a mesma propriedade se encontra em mãos de João Elizârio da
Cruz Pombo, que ao falir permite que a fazenda seja levada a
hasta pública. Assim, entre 1696 e 1862 a fazenda constituída
por Tibau manteve-se incólume a partilhas ou divis5es.

A fazenda do Itapeba, ainda em Maricá, criada em 1593
chega a 1946 praticamente intocada/48/.

Assim, não vemos como muito provável identificar os
mecanismos de desmembramento como a origem do bin8mio
latifúndio/minifúndio. Além da resist?ncia da grande
propriedade, vemos que existe uni número importante de doaq5es
menores, não tão bem defendidas dos mecanismos de partilha.

Por fim, cabe ainda destacar que embora não fosse a
regra, algumas vezes a Coroa interferiu diretamente na extinção
de alguns grandes latifúndios. Por exemplo, a grande propriedade
adquirida pelos Cubas, em 1568-9, na região de Iguaçu, foi
desmembrada, em 1611, em várias parcelas de 1.089 ou 4.356
hectares/49/. Na Bahia, em outro exemplo 1 é doada uma sesmaria,
em 1674, "em terra dada a Manoel André, que nunca a cultivou,
nem seus herdeiros"150/; Já em 1684, um Pedro Carrilho obtém uma
sesmaria de 484 hectares, na Cotinguiba (SE), em terras de
Ant8nio Soares "desaproveitadas A 50 anos (sic)°151/.

1471 LEITE DE MACEDO, D. Tombo das Cartas de Sesmarias do Rio de
Janeiro. Arquivo Nacional, Rio, 1967, p. VIII.

1481 FIGUEIREDO, E.R. Op. cit. p. 61

1491 LEITE DE MACEDO, D. Op.cit. p. 22

1501 Carta de doação de sesmaria ao prior do Carmo... Bahia,
6.02.1674, A.N., Cód. 156.

1511 Carta de doaAo de sesmaria a Pedro Carrilho... Bahia,
21.06.1686, A.N., Cód. 156. Vários outros exemplos de redivisão
aparecem em FREIRE, E. "As sesmarias de Sergipe". In: Idem,
História de Sergipe. Petrópolis, Vozes, 1977, pp. 320 e ss.
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C.	 A formação
propriedades ecléseásticas.

dos grandes domínios; 	 as

Não houve um caminho único para a constituição dos
grandes domínios ecleseásticos na Col6nia, como de resto era de
e esperar. Embora, por via de regra, o núcleo central das
propriedades se constituísse em torno de uma o mais sesmarias,
deu-se também um intenso processo de compra de terras por parte
de religiosos, assim como a permuta de terras. Além disso, as
doaq8es 'pias constitui ram um veio quase inesgotável de
açrescentamento do patrim8nio fundiário de beneditinos, jesuítas
e carmelitas.

No 'momento mesmo da fundação do Rio de Janeiro,
assehoraram-se as ordens religiosas de vastos domínios que
penetravam pelos "sertões" da capitania. Locais distantes como a
"tapara" de Inhaúma, Iguaçu e La Pierre, a Penha, já são citados
em 1570 como domínio da Igreja.
• Coube aos jesuítas a ocupação de um vasto domínio entre
Inhaúma e Iguaçu, logo a partir de 1565; mais tarde, em 1630,

• solicitam terras do rio Macaô ao Paraíba do Sul e, ainda, em
• 1630 mais "terras" não especificadas em Campos; enquanto isso a
Ordem de São Bento recebia, em 1590 9 6.534 hectares em
Guapimirim; "terras pelo rio Saracuruna", em 1651; outros
"sobejos" em Saracuruna, cinco anos depois e, em 1635, cerca de
7000 hectares em Plaricá/52/.

Tais terras são,, entretanto, apenas o núcleo básica,
originário, de propriedades que se estendiam por áreas quase dez
vezes maiores.

Os padres beneditios, por exemplo, constituiram, no Rio
de Janeiro, um imenso patrim6nio do qual apenas uma parte tem

1521 SCHWARTZ, S. "The plantations of St. Ben.dicts the
benedictine sugar milis of colonial Brazil". In: The Americas,
v. 39, July, 1982, no. 1 9 P. 3.
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origem em doaaôes sesmariais. Em 1590 1 em comprovaqâo a isso,
reeberani 6.534 hectares junto ao Guapimirim e ao Iguaçu, aos
quais juntam 272 hectares comprados a Christóvão Monteiro/531.
Tal procedimento, a compra de terras vizinhas, se repete em
1606, 1616, 1646, 1669 9 1755 e 1786/541. Desde 1608 operam -um
grande engenho de aqúcar em Iguacu, que 4 dado de fogo-morto em

1697, com a transformacão do canavial velho em uma fazenda de

mandioca e a instalaqão de uni engenho novo na Vargem Pequena.
São em terras doadas por Dona Vitória de Sã, em 1667 1 à

Ordem que se erguem os engenhos da Vargem Pequena, da Vargem
Grande e do Camarim, bem como da freguesia de Jacarepaguá e da
Ilha do,l3pvernadflr, estas doadas em 16951551.

Em Flaricã a Ordem recebera uma sesmaria, em 1635, com
7000 hectares, estendendo-se de Itaipuaçu até Ponta Negra, a
qual agrega mais 900 hectares doados por Duarte Martins Mourão,
em 1675, em troca de uma missa semanal após a morte do doador. A
estes acrescentamentos somavam-se, ainda, outros:
- 900 hectares comprados a Diogo Teixeira de Carvalho, por
60*000 e "mais terras" em Ponta Negra, por outros 60*000 em

1635;
- terra chamada "Pontinha" comprada a Balthazar de Abreu Camoso,
por 30 vitelas, em 1707;	 -
- cerca de 450 hectares comprados a Pedro de Sequeira por
30*000, em 1735;
- "terras" que Clemente Martins permutou com o Mosteiro por
"casas térreas de pedra e cal" na atual rua da Assesnbléia/56/.

Assim, em 1764, São Bento possuia uma fazenda no
Iguaçu, um engenho na Ilha do Governador, rendendo 629*025 por
ano, um engenho na Vargem Pequena, com rendimento de 1.660*350,
outro em Camarim, rendendo 574*025, e a fazenda de Maricá -
verdadeiro horto florestal para experimentas botnicos - além
das fazendas de Campos, Cabo Frio e a Granja da Pedreira/57/.

1531 Idem, p. 14.

/54/ SILVA NIGRA, Dom Clemente M. Construtores e Artistas do
Mosteiro de São Bento. Bahia, ISPHAN, 1950 9 p. 16.

155/ "Inventário dos Bens Ecleseásticos". Provisôes Régias,
8W., Mss. 1-1,4,7.

156/ Idem, 1776.

1571 Idem, 1776.



Ora, em todas as fazendas os padres de São Bento haviam
estabelecido foreiros, com pagamentos anuais cuidadosamente
regulados. Assim, em tçdo o Rio de Janeiro, o valor do foro pago
chega a representar 26.3% total dos rendimentos da Ordem,
chegando em algumas fazendas, como em Iguaçu. a 516$620 por
ana/58/. Na Bahia, a Ordem chegou a ter como pagamento de foros
38.8% de todo o seu rendimento, enquanto na Paraíba o percentual
chegava á 647. !/591. No Rio de Janeiro, ás jesuítas possuem em
suas fazendas 270 foreiros, pagando foros que variavam entre
24$000 e 2$000, dependendo da qualidade do sítio e se eram
terras , para cultivo ou pastas. Alguns. pagavam o foro em
trabalho, como João de Pinho "cujo foro he tornear as moendas
deste enjenho"/hO/. Havia, ainda, alguns que moravam de -favor,
como "uma preta. por nome Margarida e sem foro algum", na mesma
situação de outros dez roceiros. Concluímos, daí, que a prática
de- estabelecer foreiros nas terras recebidas não era uma
característica dos grandes domínios laicos mas, uma prática
colonial generalizada.

Acreditamos que o processo de constituição dos grandes
domínios jesuítas e carmelitas, tanto no Rio de Janeiro quanto
na Bahia, não diferia muito do perfil acima traçado.

Logo nos primeiros tempos da colonização na Bahia os
jesuítas se instalaram com um engenho em Sergipe do Conde, sem
definir as dimens5es, aumentando-o, em 1663, com o pedido "de
todo o salgado ao redor"/611, também sem definir as dimens5es.
Já em 1687 conseguiram uma sesmaria de 280.000 hectares, que a
partir da rica Camamá dirigia-se para o sul, em direção a Porto
Seguro/621. Dez anos depois, em 1697, uniam a anter i or uma nova
sesmaria, já em Porto Seguro, com duas léguas na costa e "com o
cumprimento que se achar e descobrir pára o Sertão, sempre
unidas.. . "/63/.

158/ Correspondncia de várias autoridades. Balanço das Ordens,
1764-1769. RII-499 9 T. LXV, 1932, pp. 118 e ss.

/591 Idem.	 -

1601 Terras e Imóveis do Rio de Janeiro, 8.N., Mss. 1-17,12, 1.

1611 Carta de doação de sesmaria ao Colégio de Jesus.... Bahia,
s/d; Livro Segundo de Provisôes Reais, A.P1., Cód. 156.

1621 Carta de doaqâo de sesmarf a ao Colégio de Jesus... Bahia,
26.10. 1687. Livro Sétima de Sesmarias, A.N., Cód. . 156.

163/ Carta de doarão de sesmaria ao Colégio de Jesus... 	 Bahia,
21.09.1697. A..N., Cód. 156.
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Mesmo irmandades investiam em terras buscando, através
de arredamentos, uma fonte líquida de ingressos. Assim era com a
irmandade de Nossa penhora da Lapinha que dos 24 sítios
possuídos mantinha aforados 20 ou a Irmandade de Nossa Senhora
de Nazreth, com cerca de 12 sítios aforados/641.

Desde os primórdios da colonização este sistema de
arrendamento foi imposto como a forma básica de acesso à terra
de todos aqueles "second cotnmers", ausentes nas grandes
distribui q8es de terras. De 1577 possuímos uma "Carta
d Arrendamento" que fez o Colégio de Jesus do Rio da Janeiro a
Gaspar Sardinha de um sítio com 172 héctares, em Inhaúma. O
obietiv9 do arrendamento era instalar um trapiche de ar com
um prazo dó 19 anos. O arrendante teria, entretanto, 2 anos de
car?ncia até começar os pagamentos, que seriam de 2.5 @ por cada
100 @ produzidas, e do todo o dízimo e as "novidades", ou seja,
um dízimo sobre as demais produç8es da terra.. Caso o arrendante
não construísse o trapiche ou ..não pagasse o foro ficava
obrigado, como multa, a 1 cruzado por cada cem braças por ano de
atraso/651. A situação de Gaspar Sardinha, com todas as
obrigaoes devidas aos jesuítas, era plenamente comerciálizável,
como vemos por uma escritura de 1579. Aparentemente após
construir o trapiche o dito Gaspar resolveu vende-lo, conforme
reza a escritura:

"...Paulo  Dias de Novais, governador
Dflngola compra a-Gaspar Sardinha o
trapiche com todas as bemfeitorias
nas terras do dito Colégio"166/

1641 Sesmarias da Irmandade de N.S. da Lapinha. Salvador, Annaes
do Archivo público da Bahia, s/d, v. Xi, pp. 145-6.

1651 Carta d'arrendamento que fez o Colégio a Gaspar Sardinha...
Rio de Janeiro, 1577. Anais da Bilioteca Nacional, Rio, 1961, v.
57, p. 175.

1661 Escriptura da trespassaqão do trépiche ao Governador de
Angola. Rio de Janeiro, 1579, idem.
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Na mesma época os padres da Companhia arrendam a um tal
Afonso um sítio, de dimensôes não especificadas, em Piratininga,
para a construóâo de outro trapiche deaqúcar. O pagamento é de
uma arroba para cada 100 @ produzidas e:

-.será em assúcar branco erijo do
melhor que se fizer no dito
engenho" /67/.

Ao mesmo kempo fica estabelecido no contrato as condi qôes de
venda da ituagão:

"...e sendo o caso que neste tempo o
dito Afonso queira vender o dito
trapiche o venderá com a condiflo do
dito foro e será obrigado ao fazer a
saber ao Reitor desta casa... e se a
casa o quizer tanto por o tanto, elie
Afonso lho venderá/681.

De 1587 possuímos um contrato em que o Colégio arrenda
233 hectares em Macacu, a Gaspar de Magalhães e Francisco
Fonseca, pelo período de 20 aos. Os arrendantes se obrigân a
pagar 200 réis por ano e ficam livres para desfazer o contrato,
bem como o Colégio/691.

Já em 1598 uma escritura de aforamento, "por duas
vidas", entre Jogo Dias e o colégio, de terras sem dimensão
estabelecida, obriga o arrendante a um foro anual de 320$000

1671 Escriptura de arrendamento que fizerão os padres da
Companhia a Affonso Sardinha pera hum trapiche em Piratininga.
Rio de Janeiro, 1577, idem.

/68/ Idem.

1691 Escriptura de arrendamento de terras de Tambi (sic) em
Macacu. Rio de J&ineiro, 1587, idem.
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réis. Este tem o direito de nomear sucessor e de vender a
situação, iA que, o sucessor se obrigue ao mesma foro/701.

Em 1602 o colégio assina uma escritura de aforamento
com Alváro Fernandes, "de hoje para todo o sempre", de 175
hectares em Iguaçu. O objetivo do contrato é a construção de um
engenho e o arrendante se obrigava a pagar 4.5% de todo açúcar e
"meiles" produzidos. Ao mesmo tempo, fica o arrendante proibido
"de meter lavrador nas ditas terras sem consentimento do dito
colégio"1711.

Um contrato semelhante firmado com Estevão Somes
obriga-o, além do mais; a moer 50 tarefas de cana em sistema de
meia com o Colégio/721. O mesmo Estevão Sarnes possuia plena
liberdade para negociar a sua situação:

.fará da dita meia légua o que bem
estiver e aprover arrendando-as ou
vedendo-as, que as venda a pessoa ou
pessoas que tenhão posse pera o dito
engenho vá por diante e não em
diminuição... Quando assim se , vender
será o dito Colégio afrontado se o
quer conforme ao dito tanto pelio o
tanto, serão obrigados os que os
comprarem a pagar a dita pensão de
4.5 € de açúcar por cento... "/73/.

Em outro contrato, de 1678, com a duração de 9 anos
Ant8nio Fernandez se obriga a pagar um foro de 2*000 por urna
terra de dimens5es não especificadas/741.

1701 Escriptura de aforamento em duas vidas feita a João
Dias ...Rio de Janeiro, 1598 9 idem.

/71/ Aforamento que fizerão a Álvaro Fernandes Teixeira... em
Vebiracica pera engenho. Rio de Janeiro, 1602, idem.

172/ Escretura (sic) da terra que se deu a Estevão Gomes coa
huma água para engenho. Rio de Janeiro, 1602, idem.

173/ Idem.

1741 Treslado de arrendamento de Antânio Fernandez... Rio de
Janeiro, 1678, idem.



(.352 e]

Semelhante aos contratos fluminenses, um contrato do

Colégio da 90#'.iM um DumiI1q09 dm Cunha, em 1730, estabelece um
prazo de 22 anos e um foro de 6S400 réis, além da proibição de
cortar ou tirar as madeiras da terra/751.

Já uma escritura de 1710, passada pelos jesuítas, nos
informa que o Colégio de Santo Antão possuí a, além do engenho
com seu casco, 11 fazendas, das quais 6 eram arrendadas/761.

Mesmo quando as terras eram vendidas aos foreiros as
obrigaq6es não cessavam, sendo estabelecido as escrituras de
venda as obrigaqes devidas, como vemos a seguir:

"...ficaram as ditas terras em cada
uma delas foreiras a eles Conde e
Condessa de Linhares e seus herdeiros
e sucessores... obrigadas as ditas
terras e os coinpradorés delas • e as
pessoas que ao depois delas as
possuírem, que todas as vezes que o
engenho de Sergipe que ora eles Conde
e Condessa tem moente e corrente como
os mais que se fizerem em suas terras
de Sergipe assim nas sortes que ora
vendem como nas outras que tiverem
necessidade da cana que nas ditas
terras e senhorio das ditas canas as
irão moer nos ditos engenhos e não em
outra parte'1771

Um pouco depois, em 1619 1 Francisco Baractio arrenda 210 hectares
ao Colégio, pagando um foro de 320$00 réis, alegando que "h& já

1751 Escritura de arrendamento de Domingos Luis da Cunha de um
sítio da Companhia de Jesus. Bahia, 22.06.1730 1 Livro de Tombo
da Bahia, B.N., Mss., 11-33, 26,12.

/761 Escritura de concerto, divisão e repartição de terras
pertencentes ao Engenho Sergipe do Conde. Bahia, 06.04.1710,
Tombamento dos bens dos Jesuítas do Colégio de Santo Antão da
Bahia, B.N., Mss., Códice 1-19,18,1.

177/ Escritura de venda que fez Francisco de Negreiros como
procurador dos Condes de Linhares... Bahia, 01.07.1710, idem.



poucas matas para fazer roças de que se sustente a gente e
criaq8es"1781.

Em muitos ccjntratos com o Colégio, na Bahia, os
lavradores ficavam obrigados a fornecer cana e farinha, cama em
1710 com Lourenço de Brito ou Luiz Veloso, em 17091791. Era
muito forte, tanto nas escrituras de venda quanto nas de
arrendamento, a cláusula de . "obrigação" da farinha cana,
garantindo, assim, o funcionamento do Sergipe do Conde.

No Rio de Janeiro, na famosa fazenda de Santa Cruz, os
jesuítas possuiam um "Livro de Leis" onde registravam todos os
seus contratos de arrendamento, com seus foros respectivos, e
ande proditrãvam, através de cláusulas contratuais, restringir ao
máximo a atuação dos arrendatários, principalmente com
impedimentos a benfeitorias/80/.

A maior parte dos conflitos e demandas por terras, no
período, envolveu religiosos, - em particular jesuítas. e
beneditinos. Desde o inicio da colonização o apoio dado pela
Coroa a algumas ordens religiosas acabou p9r se converter em um
sério obstáculo à expansão das frentes agrícolas dos lavradores
laicos. As ordens conseguiam registrar imensos tratos de terra,
em áreas novas, e quando a imperiosa necessidade de novas terras
se impunha, um decorr pflcia do próprio sistema, os lavradores
viam-se na contingnCia de arrendar novas terras com os
religiosos.Já em 1595 Bastião Fernandes e seus filhos são postos
para fora de suas si tuações por uma sentença pedida pelo Colégio
do Rio de Janeiro. Após ocuparem terras em Placacu a família
tinha pedido sua posse, criando forte atrito com os padres,
tendo "...0 dito Bastião morrido por causa das ditas
terras"1811 . Uma outra sentença, das poucas que chegaram até
nós, envolve os padres de São Bento e seus rendeiros no Rio de
Janeiro:

178/ Translado de uns papéis deste Colégio da Bahia que deu
Francisco Baracho. Bahia, 26.10.1619, idem.

1791 Sentença de ação de força do Reverendo Padre Luiz Velasa
como procurador bastante do Colégio de Santo Antão contra Manuel
da França. Bahia, 05.05. 1709, idem.

1801 Notícia curiosa e proveitosa a benefício da Real Fazenda de
Santa Cruz, Rio de Janeiro, 10.10. 1793. B.N., Mss., 13,3,21.

/81/ Sentença contra alguns invasores das terras do Colégio do
Rio de Janeiro. Livro de Notas do Colégio de Jesus, Rio de
Janeiro, 1763 (?), B.N., Mss. 15, 2,24.
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"...o  abade de São Bento sendo
neten6rio provaria que ele
exçepi ente estava de posse com justo
titulo e boa fé que se presumia de
direito da terra da contenda em que
tinha	 :seus	 caseiros	 e
foreiros... "1821.

Em 1714, os mesmos jesuítas do Rio de Janeiro, apelaram
para o Conselho Ultramarino, contra o :59et0m0r Manoel de
Pinho "eroutros mais que se qui serão introduzir nas nossas
terras dè t3uapy"1831.

Uma veemente denúncia do monopólio das terras pelos
jesuítas e carmélitas foi feita em 1730, no

'
Rio de Janeiro,

quando senhores de engenho e lavradores de canas, da rica
freguesia do Marapicú, feita ao rei. Segundoestes, pela "falta
de matos a porta da cidade, sem o que não sé pode fazer engenho"
teriam se estabelecido no tlarapicú e estavam sendo obrigados a
pagar foro aos carmelitas que afirmavam possuir no local uma
sesmaria de 6 léguas.,Cs senhores locais denunciam • falsidade
da sesmaria, "havida poç suborno". Denunciam, ainda, os jesuítas
que não satisfeitos com suas 16 léguas. em quãdra, ou mais de
775.000 hectares, exigem mais 36 léguas /841.

Uma das mais longas disputas deu-se entre os jeéuitas
do Rio de Janeiro e os colonos de Cachoeiras do tlacàcu. Os
primeiros haviam conseguido, em 1678, uma grande doacão de
terras abragendo ambas as margens do rio Macacu, que eram,
entretanto, mangues ou alagados. Daí a ordem requisitar novas
terras, em torno da área já doada, fazendo, assim, que o
estatuto da primeira doação ficasse indefinido. Os oficiais da
C2mara passaram, então, a permitir a utilização comunal,
"conforme o antigo costume", dos mangues, sob a explicação que:

/82/ Sentença de transação de ação de libelo.., com o abade de
São Bento. Bahia, 1695, Livro de Tombo da Bahia, op. cit.

183/ Treslado de bua sentença que alcançamos do Juízo da
Ouvidoria contra o Sargento Mor Manoel Depinho e outros mais que
se quizerão enitroduzir nas nossas terras de Goapi. Rio de
Janeiro, 1714, ABN, v. 57, pp. 36  ss

1941 Livro de Notas do Colégio de Jesus... Op.. cit.
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"...tendo  origem no salgado eram de
natureza realengos"1851

O alcance dos conflitos coloniais por terras é de
grande importancia, principalmente, quando envolve rendeiros,
para matizar, suavizar, a versão da facilidade de acesso à terra
através da posse intrusiva. Se, como pensamos, o monópolio da
terra é um elemento estrutural do sistema agrário e pilar da
estrutura de poder e prestígio da sociedade colonial, a defesa
da posse sesmarial e a necessidade do contrato, escrito ou não,
é um dado fundamental para a compreensão do funcionamento desta
sociedade.

É importante, por fim, destacar que o choque entre
senhores de terras e sem-terras não era o vetor único das lutas
coloniais. Já vimos como os.. senhores de engenho disputavam aos
carmelitas, do Rio de Janeiro, a terra e a libertação do jugo do
foro. Entretanto, é na Bahia no iniciar do século XVII, em 1606,
que a precocidade da ferrenha luta pelo monopólio da terra se
evidencia.

Neste ano morria em Salvador, após uma longa doença, o
poderoso patriarca Garcia d'4vila. Ocorre que, mantido em casa
para ser tratado pelos parires de São Bento, foi levado "a
assinar uma escritura.., por me ter fora da minha liberdade, e
sem me deixar aconselhar" e, após o que, os padres declararam
que iriam impugnar o testamento do chefe da Casa da Torre,
ficando com suas terras:

1851 VIEIRA FAZENDA, J. Op. cit. pp. 293-296.
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".. .o com nte forca conheci o engano
com que,pretendiam tirar a liberdade
de • minha vontade e satisfazer as
muitas obrigaq8es de consci@ncia de

..parentes e netos, que tenho, e o
serviço de pessoas que me serviram a

• que se deve satisfação, pelo que
vendo-me impedido.dos ditos padres e
cercado deles me vim fugindo de minha
casa a esta Santa Misericórdia... 1861

Em suma, "mesmo entre os poderosos a luta pela terra, que
envolvia a forca e a astúcia, era uma guerra sem tréguas ou
quartel.

Os próprias contemporaneos das crises de subsistncia
conseguiam relacionar a monopolização das terras com um certo
mal-estar reinante. Assim, desde 1689 1 os camaristas das vilas
"de baixo" apontavam para a concentração fundiria como um
componente da crise. Para estes residiria ai, na concentração, a
causa da produção insuficiente de alimentos:

"_parece  iniquidade que havendo
muitos que as 1 terras 3 tem de vago
em grande quantidade sem cultura
alguma, sendo o fim para que V.M. e
os Senhores Reis Seus Antecessores
lhas concederão he para que se
aproveitem em utilidade de suas
rendas e conveni gncia dos seus povos
e a V.M. como Rey e Senhor pertence
remediar este danno, e evitar esta
iniquidade... "/871.

/841 Integra do testamento de Garcia dAvila... Op. cit. p. 225.

1871 Carta escrita por este Senado a S.M. sobre pedirem queiram
mandar Provizam para que possam obrigar a todos os donos e
Senhorios das terras.., que as arrendem. Salvador, 14.8.1700,
Cartas do Senado, Prefeitura Municipal, Salvador, s/d, pp.16-17.
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Os camaristas solicitavam uma Provisão Real obrigando aqueles
que tivessem terras não cultivadas, dias "vagas", a plantar
mantimentos. Nada se d&zia sobre o plantio de alimentos no
interior da "plantation", através do c8mputo do número de
escravos. Ora, toda a política emanada do Governo-Geral, bem
como do Conselho Ultramarino, visava a interiorizar na
"plantation" suas necessidades de alimentos - daí o bando de
1698, tantas veres repetido, obrigando ao plantio de 500 covas
de mandioca por escravo - liberando para a cidade e as vilas a
produção aut8noma de farinha. A proposta das camaras das vilas
"de baixo" apontava, entretanto, para a obrigatoriedade de
plantiq para quem nada plantava e, mesmo assim, monopolizava
terras.

A reação da Coroa deu-se através de uma Carta Régia,
informada peto Conselho Ultramarino, e dirigida a Dom João de
Lencastro, ainda em 1689, ordenando um levantamento de todas as
terras não cultivadas e a identificação das gentes dispostas a
cultivál as/8S/.

O Jevantamesito foi ordønado pelo Governador e, em carta
enviada ás Camaras de Jaguaripe, Cachoeira e Sergipe D'El Rey, é
estabelecido que doravante todos que requisitarem terras ficarão
na obrigação de cultivar roças de mandioca. -

Um ano mais tarde, em 1699 9 uma carta régia dá provas
de que da aceitação do diagnóstico aqui formulado para a crise
de subsistência, debitando o "dano" ao fato de que:

,,_pessoas.pessoaS particulares que cultivam
a terra que podem, deixando as mais
devolutas sem consentirem que pessoa
alguma as Povoe... "1891.

/88/ 
Condições das datas das sesmarias na América em geral.B/R,

B.N., Mss., Coleção Linhares, 1-34,29,33.

189/ Livro de várias noticias pertencentes ao Convento do Carmo
da Bahia. B.N., Mss., 15,2,24.
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AbIm, o prnreesn de •rnnçentraqAn fnndlárta.,,inerente
ao próprio modelo de colonizaiiÃo, constituja-se em elemento de
crise e mal-estar, voltando-se, nestas ocasiôes, contra os
próprios objetivos da colonização. A própria Coroa viu-se na
conting#ncia de impor no Brasil aii mesmas .deci95es que em
Portugal limitaram e controlaram os grandes domínios, as
chamadas "inquiricibes". Assim, se fez, após a crise de 1689 4 em
1725 9 1741, 1.753 9 1783 e 1795, sem contudo ter alterado em nada
o perfil concentrador e regressista da propriedade fundiária na
Col Bni a/90/.

1901 Livro de Tombo das Terras da Bahia, B.N., Mss. 11-33,26912
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CAPITULO 9:	 PlantacionisinO e crise	 de
subsi stPnci a.

"Quem diz Brasil, diz açúcar e mais
açúcar" ( Petição ao Rei, 1662

Até o inicio do século XVIII os senhores de engenho
dominaram amplamente a administração local na Colônia, em
especial ras cgmaras municipais. Icatia MATOSO destaca a
dominSncia dos interesses dos grandes senhores sobre o Senado
da C2mara da Bahia e como a expressão político-administrativa
deste Senado foi, muitas vezes, expressão dos interesses
plantacionistas/l/.

No Rio de Janeiro, onde a entrada de negociantes na
cantara s6 se deu com imposição real, a realidade não era em
nada diferente.

Ora, as c2maras municipais, com Salvador a frénte,
foram chamadas várias vezes a opinar acerca das crises de
subsistência, suas causas e possíveis remédios.
Paradoxalmente, devemos destacar que o exame detalhado da
produção das camaras, inclusive de Salvador, não nos mostra
urna preocupação permanente com um fen6meno que os próprios
camaristas consideravam "um flagelo de Deus". Toda a vida
local, durante a fome, gira exclusivamente em torno do
acontecimento mas, superada a crise - por exemplo, com uma
chuva - parece que o problema, talvez varrido pelas mesmas
chuvas, jamais existiu. Somente quando a penúria evolui
rapidamente em carestia e fome e que se tentam algumas
medidas, inicialmente paliativos e, conforme a gravidade,
mesma atitudes mais radicais.

/1/ Ver a respeito IIATTOSO, Matia. Bahia: a cidade do Salvador
e seu mercado. São Paulo, Brasiliense, 1978; FLORY, Rae J.
Bahian snciety in the mid-coloial periodt the sugar
pianters,tobacco growers, mérchants and artisans of Salvador.
T pse de PhD, liniversity of Minesota, 1956: SMITH, David. A
soei o-ecOnciIuIC stLtdy uÍ the merctiatt ot Ltsbun and Bahia. Tese
de PhD, University of Texas, 1975.
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Aos poucos criou-se um verdadeiro estado da
enfrentamento entre alguns setores do Estado portugus e a
atitude laxista da aristocracia local. Em especial, os
Goveradores-Gerais e o Conselho Ultramarino tenderam a ver o
monopólio da terra e na insist gncia em só se plantar cana-de-
aqócar a raiz das crises. Homens como Cainara Coutinho, Dom
Rodrigo da Costa e Dom João de Lencastro, bem como o Conselho
até cerca de 1730, tiveram um visão pouco lisonjeira da
aristocracia da terra, considerada "egoísta". É bem verdade,
que só estava, ainda, sob fortíssima influ&ncia da neo-
escolástica, como já vimos, e que com o passar do tempo o
individualismo agrário venceria.

De qualquer forma, informada por seus agentes locais,
a Coroa portuguesa era bastante sensível a possiilidade de que
a extensão incontrolável da monocultura acarretasse graves
prjuízos, seja para a própria produção aqucareira via a queda
de preqos/2/, seja pela ocupação de homens e terras em
detrimento da produção para o mercado interno.

No próprio Portugal já se experimentara uma ampla
crise com a expansão da agricultura de mercado externo.
Primeiramente, sob o curto reinado de Dom Sebastião , e de
Filipe II, os olivais haviam ameaçado e suplantado a pecuaria,
criando séria crise/3/; mais tarde, sob a governauão
pombalina, o "surto do vinho" ocupou terras até etão dedicadas
aos cereais, acentuando o deficit de alimentos do pais/4/. O
próprio t1arqus de Pombal ordenou, em 1765, quê fossem
erradicadas todas as vinhas em terrenos aptos para o platio de
cereais, principalmente trigo/SI. É importante destacarmos,
com OLIVEIRA MARQUES, que não se tratava apenas de uma defesa
radical dos vinhos da "região demarcada" mas, uma política de
alcance mais amplo visando a diminuir o secular deficit
alimentar do pais.

/2/ Ver AMARAL FERLINI, Vera. Terra, Trabalho e Poder. São
Paulo, Brasiliense, 1988.

131 OLIVEIRA MARQUES, A.H. Introdução à História da
Agricultura em Portugal. Lisboa, Faculdade de Letras, 1962,
pp. 23-26.

/4/ -------------------- História de Portugal. Lisboa, Agora,
1973, p. 519.

15/ Idem, p. 376 e 520.
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Vemos, assim, que do século XVI ao século _,XVIII
praticou-se, o próprio Portugal, uma poltica agrária voltada
para a busca de solui6es para as crises de subsist?ncia
escorada no controle da monocultura.

No Brasil, tal qual com a questão dos vinhos
portugueses, praticou-se uma política de controle da
"plantation" açucareira em função de uma previsível quedh dos
precos, como já fora o caso na Ilha da Madeira/61. Porém, este
não era o objetivo único da Coroa e nem a sua única
preocupação. Já no . "Regimento dos Governadores", dada a Roque
da Costa Barreto, em 1677, o Conselho Ultramarino chama a
átenqão para o risco de se exaurir as matas e os solos e,
fundamentalmente, e pede que se evite a proliferação de
engenhos "para que não perturbem as roças de mantimentos"/71.

A primeira ação dirigida efetivamente contra a
proliferação dos engenhos e a extensão dos canaviais veio no
bojo de ambas as preocupacôes da Coroa. À conjuntura
desfavorável, e descenso de preços, da década de 1650 somou-se
a grave crise de fome, de 1650-1651, na Bahia e de 1653-1654,
no Rio de Janeiro a facilitando a atuação da Metrópole
limitando, pro-tempore, o erguimento de novos engenhos. Os
próprios senhores, na Bahia, assustados com acrise aos preços
aceitaram e aplaudiram as medidas da Coroa.

A continuidade da situação de crise levou o Senado da
Câmara a pedir a intervenção do Juiz do Povo, que apela ao Rei
que, por fim, em 1661 ordena ao Provedor-Mor da Fazenda:

161 CANNABRAVA, Alice P. "A lavoura canavieira nas Antilhas e
no Brasil" In: Anais do Primeiro Congresso de História da
Bahia, v.4 1 pp. 337-350, 1950.

/7/ Regimento do Governo Geral do Estado do Brasil dadoao
Mestre de Campo Roque da Costa Barreto, Lisboa, 1677. In:

CARNEIRO DE MENDONÇA, fl Raízes da Formação Admiistrativa do

Brasil. Rio de Janeiro, 111GB, 1972, pp. 739-795.
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"Eu El-Reyvos envio muito saudar. Em
nome do Juiz do Povo e Mesteres dessa
Ciçiade do Salvador se me preseitaram
aqui alguns papéis em que pretendem
mostrar as grandes perdas, e danos,
que se podem seguir aos engenhos que
presentemente estão fabricados no
Rec8ncavo dessa Cidade de se irem
acrescentando outros... por causa de
uns e outros se virem a perder pela
falta que já há de cana em que
consiste sua conservaç&o"/B/.

A proibição de se erguer novos engenhos nunca foi,
entretanto, efetiva. Mesmo antes da suspensão das medidas
restritivas, em 1691191, continuou-se a fabricar engenhos. Nas
áreas periféricas, como em Guarapari, no Espírito Santo, a
própria Coroa incentivou, em 1678, a construção de
engenhos/l0!. Assim, é possível pensar que em áreas novas, e
sem problemas de abastecimento - seja de alimentos, seja de
fatores de produção - a Coroa não estava tão preocupada, o que
quer dizer que a questão dos preços internacionais não era tão
impositiva.

A conjunção de objetivos diversos, na política
agrária portuguesa, facilitou a atuação da Coroa e abriu um
precedente, com o apoio da aristocracia agrária, para uma
intervenção mais direta. Assim, em 1673, a Coroa autoriza o
Governador-Geral a se dirigir aos camaristas das vilas "de
baixo" para cumprir as medidas anteriormente ordenadas/111. Em
face à fome deste ano o Governador proibia, agora por bando, a
construção de novos engenhos e, recenseados os existentes,

18/ Carta do Rei ao Provedor Mor da Fazenda Real na Bahia,
Lisboa, 20.05.1662. DHBN, v.20.

191 Consulta ao Conselho Ultramarino sobre os engenhos novos,
Lisboa, 1691. DHBN, v. 33.

/10/ Provisão de El-Rey sobre os engenhos de Guarapari.
Lisboa, 1678. DHBN, v. 13.

1111 Carta de E1-Rey ao Governador Geral do Brasil. Lisboa,
1673, DHBN, v.13.
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qualquer outro deveria .,.ser imediatamente desmantelada. Ao
mesmo tempo reafirmava»a ardem de erradicar "as canas de novo
lantadas" e que n• únjco engenho permitido em Cayrú, de

íknt3nj qj tU, Cuurnq Cnr-uplru, 5$! ptritasse mantimento/12/.
Podemos perceber que o'controle do Estado sobre a

expansão tia agromanuf atura acucareira atendia a fatores
diversos, entre os quais se destacava a velha preocupaflb do
poder político com as crises de subsist&ncia. Assim, as
medidas controladoras daPexpanso da monocultura se originam
nos quadros da própria produção aqucareira. Visando exatamente
a evitar que o Brasil se tornasse sinSnimo de uaqúcarl•, como
queriam cl,.s grupos agrários dominantes, e, ao mesmo tempo,
interessada na manutenção do caráter mercantil da' agricultura
colonial, a Coroa promoverá largamente o fomento agrário/13/.

Desde a ascenção.de Dom João IV, em 1640, dá-se um
grande incentivo a experimentos com g&nerõs exóticos que
permitissem a diversificação da grande lavoura no Brasil.
Assim, na Provisão de 24 de abril de 1642 4 incentivado o
cultivo do gengibre e do anil "em terras imprópriãs para a
cana"/141. Mais tarde uma ordem do Conselho Ultramarino, de
1691, ordena que lavradores no Rio de Janeiro ! . Pernambuco,
Ceará e Maranhão plantassem pimenta e canela da fndia/15/. Em
suma, há uma clara consci?ncia, em um período de depressão dás
preços, da necessidade de diversificar a grande lavoura,
limitar o cultivo da canà e de evitar um aumento dos canaviais
em detrimento dos produtos de mercado interno. Não se trata,
de forma alguma, de uma visão contrária aos interesses da
agromanufatura, inserindo-se, isso sim, em um programa de
valorização dessa cultura. A diversificação deveria atender a
dois vetores básicos: de um lado a garantia dos preços e, de
outro lado, as necessidades do mercado interno.

/121 Carta do Governador Geral do Brasil aos oficiais da
Cantara de Cayrú. Salvador, 20.01.1673. DHBN, v. 14.

1131 JOBIM, Leopoldo Coilor.. "Os Jardins BotBnicos no Brasil
Colonial" In: Bibliotecas, Arquivos e Museus. Lisboa, v. 2,
no.1, 1986, p. 58.

114/ Idem, Op. cit., p. 111.

115/ WEHLING. A. "O fomentismo português no final do século
XVIII: doutrinas, mecanismos e exemplificações. In: Separata
da RIHGB, Rio de Janeiro, v.316, 1977, p. 226.
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A partir de 1655-1660 o caráter deste duplo vetor se
evidencia no forte atrito entre os produtores de açúcar e o
Conselho Ultramarino, , que procura obrigar os primeiros a
plantarem a mandioca necessária, ao menos, para o sustento de
seus escravos. Tais medidas tinham, por sua , vez, um - duplo
sentido: impedir a repetição das.-Fomes de 1650-51 e 1653-549
interiorizando no engenho,a produção dea1imentos.necessária a
própria empresa e criar uma franja de cultura de alimentos em
torno dos engenhos, evitando a -necessidade dos engenhos irem
ao mercado comprar alimentos, - afastando assim do mercado
colonial de alimentos um , setor numeroso de clientes. A folga
daí resqitante facilitaria oabastecimento dos núcleos urbanos
e, mais -importante, as necessidades da goveramentalidade lusa
as frotas, quartéis e coiSnias em crise ).

Aos poucos, sob pressão constante - do Conselho
Ultramarino, tais medidas assumirão um caráter normativo - e

, genérico. O primeira passo já estava na Provisão, de 1642, ao
estabelecer a obrigatoriedade de "se plantar mandioca em outra
parte igual de terreno dos engenhos". Tal medida, em si
• impraticável, mostra bem o temor do Estado frente as crises de
fome.

A forma básica da intervenção do Conselho dar-se-á
através da Provisão de 15 de fevereiro de 1688: o Conselho
determina aos moradores de beira-mar plantar 500 covas de
mandioca por escravo que tivessem em serviço, não: importando
em que tipo de cultura/l6!. Tal Provisão, uma resposta -a uma
consulta ao Conselho e parece inspirar-se , em medidas
semelhantes tomadas pela administração de Maurício de Nassau
em Pernambuco1171.	 -

A obrigatoriedade do plantio de mandioca se repetirá,
através de ordens, provisões, bandos e portarias, em 1690,
1700, 1701, 1703, 1704, 1705, 1712, 1715 9 1718, , 1740 9 1774,

116/Provisão do Conselho Ultramarino sobre a obrigatoriedade
do plantio da mandioca. Lisboa, 11.10.1689. DHBN, v. 80.

117/ VAN DUSSEN, A. Relatório sobre o Estado das Capitanias
conquistadas no Brasil e apresentado ao Conselho dos XX na
Casnara de Amsterdam, em 4 de abril de 1640. In: GONSALVES DE
MELLO, J. A. (org.). Fontes para a História do Brasil
Holandês. Recife, MEC/SPHAN, Pró-Memória, 1991, p. 146.
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1775, 17781, 1793 ( onde se amplia a obrigátOriedade ao
cultivo do feijão, milho e arroz . ) e 1798/181. A data das
ordens, em geral, acompanha as crises de subsist?flCia na

Col8nia e, 
o tom ameaçador dasautoridades revela bem a

gravidade da situação os períodos mais críticos. Poderíamos,
também, inferir que uma ordem tantas veres repetida não era,
pois, cumprida. Sem dúvida, a insist€niai do Conselho
Ultramarino e o rigor de alguns governadores indicam a recusa
dos poderosos senhores em plantar mandioca. t válido,
contudo, inferir que tais mecanismos, verdadeiros anteparos
para a proteção da sociedade frente ao individualismo dos mais

rÍcos,
retomando uma expressão de Karl POLANAVI1191, impediram

um acirramento maior das crises de 5ist?flÇia.
No auge de grandes fomes, como por exemplo em 1701-3

ou 1716-17, o Estado português não vacilou em exigir um
rigoroso cuniprilTteflto das medidas tomadas anteriormente e, - até
então, apenas esporadicamente cumpridas. àde se crer que este
seja um exemplo recorrente: nos períodos de abundgncia,
governadores e membros do Conselho Ultramarino relaxavam nas
exigncia5, enfim tão desagradáveis para os senhores de
engenho. Dado o caráter recorrente das crises voltava-se, com
frequflcia, a exigir de sehores de engenho e plantadores de
mandioca, o cumprimento da ordem de plantio das 500 covás de

mandioca. Mesmo as autoridades locais, constrangidas por
"altera€5e5 da fome", como o Senado da Cmara de Salvador,
chegaram a impor normas de controle da monocultura e a
obrigatoriedade do plantio da mandioca. Assim, este mesmo
Senadõ, estabelece no Livro Terceiro de Posturas, de 1716, que
senhores de engenho e até negreiros ( fato inédito na
história ) estavam obrigados ao plantio de mandioca, para o
sustento de seus próprios escravos:

1181 Para o conjunto de medidas ver: Códice 
1-4,1,46, no.

5.593 do Cat. da Exp. de Hist. e Geog. do Brasil; no. 92 do

Catálogo
 de Manuscritos da Biblioteca Nacional.

1191 POLANVI, Karl. A Grande Transformação. Rio de Janeiro,

Campus, 1980, P. 99.
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que se declare a obrigação de
plantar mandiocãspor não ser justo
que se retire da boca da .pobreza
deste povo para a escravaria, que por
culpa de seus Senhores no trabalha
para o seu sustento, havendo um
escandaloso dano nesta República...
se entende que é uma das causas
principais que ocasionam nesta praça
a fome que se experimentou nela
repetidas vezes... "1201.

Senhores de Engenho e lavradores de cana reagiam
fortemente contra a obrigatoriedade de produzir, nos limites
da empresa, o sustento da sua forra de trabalho. Ora -se
esgrimia com o prejuízo em se utilizar terras de excelente
qualidade com um gnero "pobre"; ora se protestava contra o
volume exigido de 500 covas de mandioca, considerado excessivo
para o alimento de um homem. Outras vezes, os lavradores e
senhores do Rio de Janeiro procuravam mostrar que a legislação
coercitiva não deveria ser aplicada á Capitania posto que .0
Rio era autosuficiente na sua produção de alimentos, além de
representar um forte prejuízo para a produção de açúcar. Em
particular, era difícil a situação de uma miríade de
arrendatários produtores de cana , que com menos de 'seis
peças" produziam canas para os engenhos. A utilizacao do tempo
do escravo na produção de alimentos acarretaria uma séria
diminuição do volume de entregas ao engenho. Estes
arrendatários eram "obrigados" ao engenho e no seu contrato
rezava as quantidades, como vimos no capitulo precedente, a
serem entregues. O desvio de um determinado montante de

/201 Livro terceiro das Posturas da Cidade de Salvador, 1716.
A.M.S., Maço 564.
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trabalho podiria, assim, tornar "...os -engenhos desertos e
desnecessários sem ter açúcar que fabricar",1211.

Podemos perceber claramente a. - existncia de um
cálculo econ8mico próprio, por - - parte • dos -- -lavradores-
arrendatários, através do qual a existPncia- de. um - mercado de
alimentos capaz de abastecer as diversas empresas era
estruturalmenteimprescindível.	 Devemos, portanto, 	 ter
bastante cuidado em considerar como atente uma divisão
natural, e mesmo necessária, entre setores voltados para fora
e setores responsáveis pela reprodução da forca de trabalho no
interior da empresa. A bissegmentacào", ou ainda uma certa

. : capacidade natural da empresa agrária em voltar-se sabre si
mesma nos périodos de- crise, parece-nos pouco amparada na
análise mais concreta de dados. A produção de alimentos era
vista pelo- plantacionismo como um fato necessariamente•
"externa" á empresa e, preferencialmente, sustentada através
de um mercado especifico. Daí, a necessidade de obrigar
outros, e não a si mesmos, ao plantio de alimentos e,
simultaneamente, garantir o controle dos preços. - Assim, a
questão da produção de alimentos envolvia diretamente as
pretens5es de transfer?ncia de valor, através das mercadorias
colocadas no mercado, de um segmento do mundo rural para
outro, inscrevendo-se portanto na esfera dos conflitos
sociais-	 -

Argumentavam, ainda, os lavradores-arrendatários, que
as "partidas fixas" a que estavam obrigados com os engenhos
haviam sido estabelecidas por contrato e que a ordem régia
anularia, ou lateraria, bastante os contratos existentes,
estabelecendo grande confusão entre - senhores e seus
arrendatários. Por fim, lembravam que a obrigatoriedade do
plantio de mandioca levaria a um grande desmatamento, com a
destruição de grandes florestas, o que prejudicaria
enormemente os engenhos.

/211 Representação dos senhores de engenho e lavradores de
cana a El-Rey. Rio de Janeiro, 1699. DHD, v. 80.
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Para a. grande lavoura decorria das ordens da Coroa
graves prejuízos para puas atividades, marcando uma fissura
importante entre os interesses privados dos setores dominantes
da CoiSnia e os objetivos de longo prazo do Estado. Procurando
evitar um choque de interesses e contrapor ao diagnóstico do
Estado um outro diagnóstico, ,a grande lavoura desviou'atenção
para a expansão da cultura fumageira, apontada como causadora
da crise:

r . 
.porque o tabaco como é lavoura

que não ocupa o serviço dos negros
todo o ano não fica sendo tão
incompatível com a lavoura das
farinhas'1221.

b. A monocultura do tabaco e as crises de
subsi st?nci a.

A produção de fumo ocupou um lugar amplíssimo no
diagnóstico do Estado portugu?s acerca das crises na Colónia.
Particularmente após 1680, momento de grande expansão da
cultura do tabaco, os senhores de engenho se esforçaram, ao
máximo, em transformar o produto e seus lavradores em elemento
causal da crise. Ao contrário do que poderia parecer não foi,
entretanto, uma conspiração sem relação com os fatos. Na
prática, a maior oposição á política do Conselho Ultramarino e

1221 Carta do provedor Mor da Fazenda Real da Bahia a El-Rey.
Salvador, 1688. DHBN, v. 80.
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dos governadores partiu, exatamente, dos plantadores de
tabaco. Tal oposição deveu-se fundamentalmente a dois fatores
básicos: (i) •o..mercado favorável ao tabaco brasileiro tanto, na
Europa quanto naÂfrica, mesmo uma fase depressiva como a
segunda metade . d 6 século XVII e•com a recuperauão agrícola e
a descoberta do ouro, a partir dé 1700 9 aumentou muitíssimo a
demanda de tabaco para o comércio , na Africa/23/; (ii) a
facilidade em transformar 'terras de mandioca : em terras de
tabaco: ambos os cultives exigiam terras novas, mas, o tabaco
podia recorrer a adubação em canteiros/24/ 9 e ambos os
cultivas possuiam uma fase quase "industrial." ( o fabrico da
Varinha,-rde um lado, e a sementeira e transplante de mudas, de
outro ). Entretanto, o tabaco pagava uma 'renda muito mais
elevada...

Sob este impulso a cultura do tabaco constituiu-se em
um forte anel em torno de Salvador e do seu Rec8ncavo,
estendendo-se, ao longo do século XVIII, para o sul em direção
ao Rio de Contas e parao norte em direção ao Vaza-Barris e ao
São Francisco. Entretanto, seu ponto de maior concentração e
em torno do Rio Paraguaçú, junto As - vilas de Cachoeira e
Maragogipe, alcançando ainda Santo Amaro, Cáyrú, Boipeba,
Campinhos, Saubará, Capanema e São Francisco -do Sergipe. Em
suma, a geografia do tabaco era a mesma geografia da
mandioca.

O caráter "novo" da cult ura do tabaco e o fato de que
seus produtores não constituirem uma aristocracia de senhores
agrários tão forte como o açúcar - inclusive com o domínio das
câmaras locais favorecerá um forte ataque da Coroa contra a
expasão desordenada da cultura. O desejo inequívoco de
solucionar as fomes levará a multiplicação de ordens, no final
do século XVII e começo do XVIII, de erradicação do tabaco
( malgrado o imposto de 80 réis por arroba recolhido pelo
Estado ).

Já em 1657, o Conde de Atouguia, em carta aos oficiais
da Câmara de Cayrú advertia para o excesso da "plantadores de

1231 NARDI, J.B. O fumo no Brasil CoiSnia. São Paulo,
Brasiliense, 1987, p. 30.

/241 Memorial e istrução sobre a cultura do tabaco...D.N.,
Mss., 11-33, 17, 15.
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tabaco", proibindo que,em toda a vila se continuasse com o
cultivo do fumo/251. Tal ordem será exaustivainamente repetida
por Dom Rodrigo da Costa e nutras governadores. Muitas vezes,
no entanto, os próprios funcionários encarregados de fazer
cumprir as ordens de erradicaa&o, como sargentos-mbr e
oficiais das cainaras locais, eram plantadores de tabaco.
Originava-se, ai, forte tensão entre os Governadores-Gerais e
as autoridades locais, culminando em prisões e demissões. Em
alguns momentos, homens como Dom Rodrigo da Costa, em
rampantes, impunham ações concretas que atingiam duramente os
plantadores de fumo, como as impostas em 1704 ao sargento-mor
de Plaragogipe:

"...e quanto aos ditos capitães
faltem a executar esta ordem, os
remeterá Vossa Plerce presos à cadeia
desta cidade, e se' algum desses
moradores repugnar o arrancar-se-lhe
o tabaco, ou depois de de arracado o
tornarem a plantar, o capitão o
mandará preso à dita cadeia... "1261.

Ante a resistPncia dos lavradores, vários dos quais levados
sob grilhões para Salvador, o Governador-Geral ordena, ainda
em 1704, a completa erradicação do tabaco das terras vizinhas
da vila. As ordens de erradicação, atigindo outras vilas, são
repetidas em 1712, para Cayrú, e 1721, novamente atingindo
Cayrú, e Capanema, Campinhos, Saubará e Ilhéus. Ao mesmo tempo
se delimita Cachoeira como área exclusiva para o cultivo de
fuma/271.

125/ Ordem de erradicacão do tabaco. Salvador, 20.02.1657,
0148N, v. 86.

/26/ Carta do Governador Geral do Brasil sobre o tabaco.
Salvador, 05.06.1704, D}-IBN, v. 34.

/27/ Sobre a planta do tabaco na vila da Cachoeira, Salvador,
1721, DHBN, v. 3.
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Tr@s décadas mais tarde, em 1757, uma carta régia de
Dom José 1, dirigida ao Vice-rei Conde dos Arcos, exprimia
grande irritafla com a vila de Cachoeira entAo próspera e
rica, com uma importante feira mas, incapaz de garantir o
abastecimento de seus próprios habitantes:

• são os inconvenientes que se
seguem de se plantarem tabacos
geralmente em todo termo daquela
vila, sem exceção das terras
próprias e destinadas para canas e
farinha"128/.

O Rei resolve, ainda, limitar o cultivo do tabaco aos
sítios de Muritiba, São Gonçalo dos Campos, Jacoipé,
Itapororocas e Água Fria.

c. Manufaturas, comércio interno e crises
de subsistência.

Ao mesmo tempo em que procurava
monocultura, o Estado português se voltava para um
que, até então, estivera ausente do diagóstico
crises de fome.

O Rec8ncavo da Bahia e o entorno da Baía

128/ Carta de S.M. aos oficiais da C2mara de
Lisboa, 1757. DHBN, v. 72.

limitar a
outro setor
causal das

de Guanabara

Cachoeira,



C.372.1

constituirairse, desde cedo, em importantes centros de
produção de uma série de produtos que não se produziam em
Portugal, ou que, dado, à baixo valor unitário, não interessava
ao grande comércio atiantico. Surgiram, assim, importantes
manufaturas, principalmente com piarias e serrarias. Estas
oficinas integravam-se plenamente no escravismo, utilizando
mão-de-obra escrava e maquinismos de tipo "industrial"12131.

As serrarias eram particularmente exitosas gra
ç
as a

construção de lanchas, saveiros e canoas que ligavam seja a
Cidade do Rio de Janeiro ao interior, através dos rios tlacacó,
Magé, Buapimirim é Guapiaat*, entre outros, seja Salvador, ao
'gèu Rec&flcavo através do Paraguaqú ou do Jaguaripe.

Já vimos, em nutro capitulo, como o transporte de
alimentos para Salvador era feito quase que exclusivamente em
sumacas 1 lanchas e saveiros, o mesmo acontecendo com o açúcar
tanto o Rio quanto na Bahia. Tal movimento de barcos permitiu
o crescimento de serrarias, onde os escravos trabalhavam com
grandes serras para a produção de "taboado", que então era
enviado para as cidades. Este "taboado' era trabalho em
"oficinas"., "estaleiros" ou "arma q5es" para a construção de
barcos, ou para o reparo das naus. Aí o número de
trabalhadores era bem mais elevado do que nas serrarias, com
forte diferenciação entre escravos e artesãos livres.

Ora, o estado portuqu?s insistirá, ao final do século
XVII, para as serrarias adotarem serras movidas por engenhos
dágua, visando a economizar mão-de-obra escrava para o
plantio de alimentos.

Outro ramo da produção manufatureira que avançara
bastante era a olaria. A produção de panelas e vasos utilizado
o barro dos rios e mangues empregava um número crescente de
livres mas, a maior produção estava concentrada em grandes
oficinas escravistas, como as existentes ao longo do rio

/281 Para um estudo das serrarias ver ofícios do Governador
Geral Dom Rodrigo da Costa, os vs. 30,31, 32 e 33 da colecão
DHBN.
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Jaguaripe/29/. A produção de tijolos e telhas incentivou
enormemente o - avanço de tais manufaturas, originando um
próspero comércio. Um pficio do capitão-mor de jaguaripe, em
1776, nos dá conta, por exemplo, de uma remessa de 10 lanchas
com 48.000 tijolos para Salvador, enquanto em 1784 são
remetidos 10.000/301. O preço de tais artigos, registradas nas
Posturas de Salvador, de 1785, era bastante atrativo: um
alguidar de torrar farinha podia custar, por exemplo, 800
réis, ou seja, quase o dobro do preço de um alqueire de
farinha; um fogareiro variava entre-140 e 160 réis, uma panela
grande custava outro tanto, enquanto um milheiro de telhas

-chegava a 4$000 e de tijolos a 3$2001311.
Em 1772 a Coroa se decide por limitar a atividade das

olarias posto "...que se não podem fazer sem bastante
escravos", o que gera um forte protesto de proprietárias das
olarias, serrarias e cordoarias:

"...e outros diferentes ofícios e
mesteres em que estão estabelecidos,
e não podem largar sem gravíssimo
prejuízo; razão porque duvidamos se
devemos também obrigar a estes a que
plantem mandioca pelos seus
escravos "/32/.

Por fim, o Estado deverá estender sua a qão sobre a
rnrcializaqão e o transporte dos alimentos, setores que são

identificados, em especial pelo plantacionismo, cama co-
responsáveis pela carestia e, principalmente, pelas fomes.

129/ Documentos para a História Antiga da Bahia, 1705-1817.
APEO, Pacote 626-11.

1301 Lista das ernarcaq5es saídas destas vilas.. .1776, 17849
1186. 6.14., Mss., 11-33,21,88; 11-33,21,91.

1311 Livro de Posturas da Cidade de Salvador, 1780. A.M.S.,
Maço 510.

1321 Carta dos oficiais da C8mara de Maragogipe ao Exmo. Sr.
Vice-Rey. Maragogipe, 02.07.1775. DHBN, v. 76.
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Os primeiras a despertarem a atenção das autoridades
coloniais, em função de suas atividades, foram os mestres das
embarcaq5es que transpprtavam a mandioca, e demais alimentos,
para a cidade de Salvador. Normalmente, tais embarcaç6õs
vinham do interior, através dos rios, e paravam em todas as
vilas ribeirinhas, embarcando novos produtos e vendendo
aqueles anteriormente embarcados/331. Neste sentido, a atuação
destes "mestres" ia bem mais longe do que o simples
transporte. Assumiam, em verdade, do pequeno comerciante, do
varejista, mas, aceitavam com prazer largas encomendas de
g?neroa. Compravam para a revenda e aceitavam mercadorias em
consignapão/341, jogando, assim, na esfera do capital
comercial.

As crises de subsist?ncia podiam representar, para
estes homens, opãrtunidade de bons negócios. Transportar
farinha de umá região bem guarnecida para outro em penúria
poderia dar bons lucros a um mestre de patacho com 2 ou 3
escravos.

O Estado colonial, procurará, então, trabalhar com
dois objetivos: de um lado, quererá evitar a monopolização do
transporte de alimentos por parte de alguns mestres e, de
outro lado, evitará, ao máximo, o comércio local praticado
pelo transportador, exigindo uma viagem "ponta a ponta", com
operaqões de compra venda limitadas as vilas de embarque e ao
mercado de Salvador.

Um dos pontos sobre os quais as autoridades coloniais
insistem muito é o "extravio' de alimentos na rota entre o
ponto de embarque e Salvador, decorrendo dai proibiqbes de
comerciar nas feiras "de dentro" e a obrigatoriedade de todos
virem a Salvador para suas compras:

/33/ Representacão a S.M.R. dos vivandeiros e condutores de
mantimentos da Bahia, 1798. B.N., Mss., 11-33, 25, 52.

1341 Idem, fl. 4.



(.375.]

"...ordeno dar remédio aos
descaminhos que as lanchas'fazem a
todas 'a's' farinhas desas vilis"/35/.

Aos poucos cria-se um sistema de controle extremamente
centralizado em Salvador - que mais tarde será capitaheado
pelo Celeiro Público/36/ - através do qual todas as lanchas
com alimentos deveriam sair das vilas produtoras com um recibo
da C3mara atestando o número de alqueires embarcados e, sem
escalas, dirigir-se para o Celeiro Público da Bahia. Ai
eLtatuar-se-ia um segundo exame no volume transportado e se
recolheria, enfim, os produtos em tulhás para a revenda. Ao
mesmo tempo, •o Celeiro Público assumia o monopólio da venda,
aos varejistas,.da farinha, naturalmente com preços fixos..

Obviamente, à "sistema" dará origem'a inúmeras burlas
e de grande corrupqão, com lavradores, mestres e comrciantes
procurando furar o monopólio do Celeiro/371.

A maior resist&ncia partirá dos lavradores, ou
roceiros, de mandioca que insistirão no direito de vender seus
produtos "na roça", lembrando que as Cortes impediam controle
sobre o comércio dá alimentos. Aos poucos se constitui uma'
rede clandestina de abastecimento, pela qual os interessados
compram diretamente aos produtores, com preços mais elevados,'
e montando 'um vetor de comércio RecSncavo>Recancavo, sem
passar por Salvador. Entende-se, desta forma, as inúmeras
ordens das autoridades de Salvador mandando proibir o comércio
local de alimentos e contra a "desmedida ambição dos
lavradores":

1351 Carta do Governador Geral às c3maras do Rec6ncavo,
Salvador, 27.05.1651. DI-4BN, v 14.

1361 Documentos do Celeiro Público da Bahia, 1797. B.N., Mss.,
I1-33,24,40.

/37/ Discurso sobre a cria qãode um Celeiro Público na Bahia,
Salvador, ca. 1806. A.N., Cód. 807, v. 13.
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• não
embarcação.
E farinha 3 a
que vier seja
que se não
parte" /38/.

Consentirão que
alguma a vá buscar
essa vila e que toda a
nas de carreira para
divirta para outra

Ao mesmo tempo tomavam-se medidas práticas de repressão ao
comércio considerado "ilegal", visando a desinteressar aos
pequenos comerciantes não vinculados à carreira:

"Em outra carta me dá Vossa Merce
conta de haver tomado treze sinos de
farinha, de uma lancha, que esse
porto amanheceu arribada... Neste
Particular obrou Vossa Merce com
acerto" /391.

Vemos, assim, um esforça coordenado, embora pouco
eficaz, do Estado em produzir um diagnóstico da crise, em
especial a partir dos diagnósticos setoriais, como do
plantacionismo, e agir conforme estas propostas. Na sua
relação com os interesses agrários mais poderosos da Col8nia,
como no caso do açúcar, a Coroa tendia a agir apenas nos
momentos de maior dureza da crise, tanto no que se refere a
extensão da monocultura quanto ao açambarcamento das terras,
como Já vimos. Já com os setores mais "pobres" da sociedade
agrária colonial, como plantadores de tabaco, os pequenos
comerciantes não vinculados ao 	 comércio	 atl*ntico	 e,
principalmente, os

/38/ Carta do Governador Geral Dom Rodrigo da Costa aos
oficiais da C3mara de Camamú. Salvador, 26.06.1704, DHON,
v. 32.

1391 Carta do Goverador Geral Dom Rodrigo da Costa ao Capitão
Mor de Boipeba. Salvador, 06.06.1704, DHBN, v. 32.
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roteiros de mandioca, o Estado no hesitava em portar-se com
dureza/40/.

Por certo, muito facilitou a atuaq o do Estado o fato
cio plantacionismo ser o único setor a ter produzido
explicações formais para as crises e assim transferido a
.« culpa" para os setores mais fracos.

1401 Um bom exemplo desta dureza com os roceiros é dado pelas
'razzias' efetuadas pelas autoridades entre os mesmos
lavradores para alistar soldados: Ver Oficio do Capitão flor da
vila de Santo Amaro sobre os recrutas pera a tropa,
24.07.1793; Lista de homens mandados sobre prisão para
servirem a tropa, 1797; Ofício da vila de Jaguaripe pedindo a
retirada do destacamento da cidade pelas viol?ncias praticadas
com os lavradores de farinha, 30.06.1179; Do capitão das
ordenanças de Jaguaripe enviando vadios para as tropas,
20.08.1788 ( entre os homens havia um com 10 anos ) e Lista de
homens recrutados para as tropas, 26.08. 1788 ( entre estes
havia 4 com 10 anos ). Os dados são dos volumes 32 e 33 da
coleÇ&3 DHBN.
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CAPITULO 10: Calamidades e fomes - os
limites da ecologia.

"Do objeto sim respiandescente/des-
cerá o £ndio/e as coisas que eu sei
que ele dirá fará não sei dizer
assim/ de um modo explicito/e aquilo
que nesse momento se revelará aos
povos/ surpreenderá a todos não por
exótico/ mas pelo fato de poder ter
sempre estado oculto quando terá sido
o óbvio" ( Caetano Veloso, Bicho ).

As autoridades portuguesas perceberam, desde cedo, a
influência dominante das - variaq5es climáticas sobre o
ciclo das colheitas, em particular no Algarves e nas
ilhas do Atl3ntico. Assim, puderam compreender que as
capitanias do Norte da co18nia do Brasil também eram
sujeitas aos fen8menos naturais, embora com os sinais
trocadas.

Já em 1564 o padre Simão de Vasconcelos descreve uma
seca que teria originado "uma fome tão desumana que não
acabavam os males com os que morriam"/l/.

Bem modernamente, W. KULA chamou a atenção para a
estreita relação entre as calamidades naturais ( secas,
chuvas, granizos ) e as relações de exploração nas
sociedades chamadas de "Antigo Regime". 	 Insiste o
historiador	 polons em que o meio social, ou seja, as

11/ VASCONCELLOS, Simão de. Chronica da Companhia de
Jesus do Estado do Brasil. Rio de Janeiro, De Fleurs,
1064, P. 101.
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hierarquias sociais, permite reações diferenciadas face
aos mesmos fentmepos naturais:

"As pragas elementares, como objeto
das pesquisas históricas, constituem
absolutamente um fen8meno social:
tudo depende do meio social em que se
produzem"121.

a posi q&o de KIJLA foi belamente acompanhada por Jacques
LE GOËF que, ao analisar a grande crise do século XIV, na
Europa, destaca o impacto dos fenômenos naturais sobre as
diferentes camadas sociais, afirmando que "ali onde o
pobre morria de fome, o rico tinha sua bolsa cheia"131.

W. ABEL ao analisar a crise de fomé de 1570-71, na
Alemanha, demonstra como as intempéries agiram fortemente
sobre uma vasta área da Europa Central, de Gdansk ( ex-
Dantzig ) até Valëncia/4/. Para ABEL a extensão, bem como
a intesidade, da crise vincula-se claramente a
dependência em relaflo a um tipo único de vegetal: os
cereais.

Desde longo tempo já se tem clara, que no Brasil o
fen8meno das secas constituiu-se na calamidade básica a
que a economia agrária estava sujeita/SI. Porém, muito
pouco se tem feito para descrever, analisar e
quantificar, localmente, o efeito das secas ao longo do
tempo. Sabemos, contudo, que as grandes crises de fome do
período colonial estiveram associadas com fen8menos

121 KIJLA, W. Problemas y Métodos de 	 Ia História
Económica. Barcelona, Península, 1977 9 p. 544.

131 Le 60FF, J. La baia Edad Media. Mexico, Sigla XX1,
1972, p. 16.

/4/	 ABEL.,	 W.	 Hungerkrisen	 tind	 Agrarknniunktur.
l3oettingen, Vendonhoek Verlag, 1979, p. 134.

/5/ PIPSAIFGV. As secas no Nordeste. Botucatu, 6 Encanto
Nacional, 1986, p. 5.
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climáticas, predominantemente secas ( embora chuvas
pesadas e cheias também tenham ocasionado a destruicào de
colheitas ). Assim, a fome de 1654-56 1 nas capitanias do
Norte deram-se em decorrëcia de uma grande seca, com seu
ponto culminante em 1656; a crise do final do século XVII
foi acompanhada de uma grande seca entre 1692 e 1700;
novamente tivemos secas em 1704 e 1705; a crise de' fome
de 1721-1726 é,.ainda dessa vez, produto de uma seca que
se faz sentir entre 1721 e 1727; 1734-35 marca uma fome
com seca; 1756 assinala fome e seca; em 1765 as chuvas
pesadas ocasionam forte penúria; de 1776 até 1779
desaparecem as chuvas, ocorrendo uma grande fome em 1779;
de 1790 até 1796 todo o Nordeste do pais é assolado pela
seca e, dado novo, também o Rio de Janeiro, ocasionando a
grande fome do final do século XVIII.

Uma das mais fortes e detalhadasrefer&ncias a secas
como causa de carestia e fome no Brasil Colônia data da
segunda metade do século XVII, quando em 1656 Dom
Jer6nimo de Ataide, o Conde de Atougufa, escreve ao
provincial da Compánhia de Jesus para que na sua viagem
de regresso do Rio de Janeiro trouxesse socorros. O Conde
solicita 6000 alqueires de farinha "pararemédio imediato
da fome" que grassava naquela capitania. A carta escrita
em março daquele ano reforça as refer?ncias frequentes
aos intensos "calores" que antecedem ao m@s de março e
que podiam levar a perder as colheitas:
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"As àstiàgens afligiam de tal modo a
popülaqão que se promoviam, por
ocaji&i das mesmas, procisões para
pedir chuvas, em que tomavam parte o
governador, o bispo com seu pálio, o
cabido, os vereadores, os
magistrados, oficiais da Justiça e da
Fazenda, os milicianos, o clero,
religiões, corporações de ofícios e
muito povo.,. "/6/

r

Nas crises mais graves impunha-se, como J& vimos, o
auxílio do Rio de Janeiro, algumas vezes até mesmo de São
Vicente, para garantir o abastecimeto da frota e da
infataria ( sempre pronto para tumultos ). Parece ter
sido esta a prSocupaq&õ do Conde de Atouguia, na sua
carta de 1656:

"Com a chegada da frota e com a seca
e planta antecedente dos tabacos veio
a ser de qualidade que se teme uma
geral fome"171

Esta é uma das características dos diversos diagnósticos
prnduzidos pela qnveramentalidadez e não aponta nunca
para uma causa única. O abastecimento da frota - somente

16/ ROCHA PITA, S. História da América Portuguesa. Belo
Horizonte, Itatiaia/EDUSP, 1983, p. 208.

171 Carta do Conde de Atougula sobre a falta de farinhas.
Salvador, 03.03.1656, B.N., Mss. 1-8,9,17.



A "volta" da Carreira da India despendia cerca de 306
alqueires de farinha em 1700 -, a concorr&ncia do tabaco

--sDmamse á ?grande secura" para - causar a "presente
esterilidade".. Todavia, abastecer as naus e conviver com
a concorrncia do tabaco pelas melhores terras, que a
mandioca tanto precisava, eram fatos do quotidiano. O
grande elemento pertubador era a seca-

A esteri]idade', a 'secura', os 'calores' e o 'sOl
abrasador' pertencem todos ao mesmo campo fenomenológico:
são elementos..pertubadores, desorganizadores da estrutura
produtiva e forado controle dos homens.. A necessidade de
se abastecer as frotas, de fornecer em primeiro lugar a
fainha do Conchavo e a concorr gncia do tabaco eram fatos
aos quais o sistema estava comprometido. Mais ou menos
controláveis, todos estes fatores constituiam a situação
permanente de escassez, traço fundamental das sociedades
agrárias de Antigo Regime/SI. Ora, o fen8meno novo - no
sentindo de inesperado - era exatamente a seca, a
variação climática brusca, que lançava toda a população
na crise-

A fragildade da estrutura produtiva permitia que o
clima desempenhasse um papel dominante, como em nenhuma
outra sociedade ocorrerá.

Devemos, ainda, destacar a questão da guerra:
POSTHUMUS, no seu trabalho já clássico, chama a atenção
para as bruscas oscilaqôes de preços e para as perdas de
colheitas ocasionadas pela guerraf9/. Ora, o período
entre 1650, quando São Vicente abastece Salvador com
feijão e milho, e 1656 está compreendido em uma das fases
mais agudas da rivalidade luso-hispano--holadesa no
litoral brasileiro. A própria nau de socorro enviada pelo
provincial	 para Salvador é apresada pelos holandeses,

/8/ Mais uma vez utilizamos "Antigo Regime" o sentido de
"Vormaerz" dado por ABEL, ou seja, as sociedades
dominantemente agrárias anteriores a março de 1848, Op.
cit. p 23 e ss.

/9/ POSTHUMUS, N.W. Inquiry into the History of Prices in
11011 011(1. [t çjeri , L.J. ffr 1i 1 , 1964, r,. 10.
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eles mesmos carentes de %íveres, em 18 de setembro de
1656/10/.

Mesmo sendo a, seca fleltêmento pertubar básico, nesta
conjuntura, não podemos deixar de assinalar a exist?ncia
de um estado latente de guerra, a pirataria, bem como a
necessidade de prover as naus aqui no Brasil, o que s6
complica e agrava a crise gerada inicialmentb por
condi qôes climáticas.

Ainda no final do século, entre 1698 e 1700, uma nova
grande seca atinge toda a capitania da Bahia, causando
uma das crises mais longas do período colonial, com a
falta quase abasoluta de alimentos. Um fato original é
qu'e a seca atinge,. em 1702, o Rio de janeiro, provocando
escassez e, enfim, fome na cidade. Pelo que vemos nas
fontes consultadas apenas em dois outros momentos, em
1726 e 1793,grandes secas ocasionaram fomes no Rio de
Janeiro, normalmente infeso a tais crises/11I.

As grandes secas atigiam, contudo, muito
frequentémente as áreas abastecedoras da cidade de
Salvador, como em 1688 ou 1698-1700, provocando uma
demanda crescente sobre a produção de alimentos das
demais capitanias, o que influia sabre o preço no
conjunto da Col8nia.

Este mesmo fenSmeno volta a se reproduzir em 1734-35,
com a originalidade de que a seca atinge em primeird
lugar as zonas produtoras de açúcar do Pernambuco e da
Paraíba, dai chegando a Bahia através dos "sert5es".
Neste caso, o Vice-rei Dom Vasco Fernandes César de
Meneses ( 1720-1735 ), teve tempo para armazenar
mantimentos e buscar auxilio no Rio de Janeiro/12/.'Mesmo
assim é obrigado a escrever ao Conselho Ultramarino
pedindo um abrandamento na cobrança de taxas e impostos
por causa da seca, que originara:

/111 Carta do Governador Geral do Brasil a S.M.R.
Bahia,23.07.1102. DHBN, v. 61.

1121 Carta do Vice-Rey do Brasil ao governador do Rio de
Janeiro. Bahia, 20.12.1734, A.N., Coei. 804, v.3.
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"....uma grandé falta de farinha e
mantimento comuns para a sustentação
das gentes"1131

O próprio Dom Vasco fernandes já havia enfrentado uma
crise de fome causada por seca, embora em dimens5es
menores, em 1724, e nos ofícios que remete ao Conselho
Ultramarino trata o fen8meno como o "flagelo da
terra"114/.

Um outro período de secas abateu-se sobre a Bahia
entre 1790 e 1796, provocando agudissima crise em 17939
com o reaparecimento da fome e simultaneamente no Pio de
Janeiro. Desta vez, contudo, não se tratava, no caso do
Rio de* Janeiro, de uma crise reflexa causada pela
inflação da demanda originada nas capitanias do Norte. De
fato, são quase quatro anos de seca, de 1790 até 1793,
este último o ano da grande fome. Em Salvador o +en&meno
volta a se repetir em 1796, ainda na esteirade uma seca.

Neste ponto devemos destacar a duração das crises de
'fome no Brasil Colônia, bem mais longas que as crises
Europa do Antigo Regime. Em 1650 são trPs anos
consecutivos; em 1466 são dois; em 1673 são mais dois
anos; em 1686 são quase quatro anos, com seu ápice em
1688; a grande crise de fins do século XVII começa em
1697 e estende-se até 1705; em 1710 são tres anos; em
1716 são dois anos; de 1721 até 1726 dá-se uma situação
permanente de escassez, bem como entre 1754 e 1756; de
1781 até 1786 o bastecimento é perturbado
permanentemente, como, enfim, nos anos que sequem 1790.
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Ao nono ver tal durabilidade explicar-se-ia a partir
do caráter do g?nero básico utilizado pela maioria da
populacão. Enqunto o afolhamento múltiplo europeu, com
cereais de inverno e cereais de verão, garantia, em curto
prazo, uma maior oferta de alimentos. No Brasil, a
mandioca caracterizava-Se como um cultivo único.e com a
necessidade de um longo tempo de maturação, de um ano e
meio aproximadamente, constituído-se no que A. HOEMERIS
denominou "Daterwirtschaft" - ou seja, um cultivo
permanente embora não fosse perene/151. Ao mesmo tempo,
na maior parte dos casos a mandioca constituía um campo
único, não consorciado, como um "Eifeldwirtschaft' - ou
seja, uma agricultura com produto único e rotação de
campos ( roças ) em vez de rotação de cultivos. Tal
agricultura de cultivo único longo quando atingido pela
seca-, ou por pragas, diminuía enormemente a capacidade de
resistencia da populacão. Mesmo, em existindo um campo
novo, este só estaria apto a produzir quando as reservas1
sempre escassas, já estivessem extintas ( no mais das
vezes 16 a 18 meses após o plantio ). A consciência da
fragilidade do sistema de cultivo único longo é
claramente registrada por Dom Rodrigo da Costa, em oficio
ao Sargento-Mor de Camamú em 1704:

115/ Citado por ABEL, W. Op. cit. P. 152.
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"Vossa tierce me dá conta dos
lavradores se valerem das roças
novas, por causa das velhas - serem
poucas; lhe recomendo muito gránde
cuidado, em que se não desfaçam as
roças que não estiverem de vez, pois
disso forçosamente há de resultar ao
Povo desta cidade uma grande fome
para o ano"/161.

Uma outra consequ8ncia das secas, lateral mas não
menos importante, era a desaparição ou diminuição do
caôdal de vários rios.. Como já vimos anteriormente, o
transporte dos alimentos do "hinterland" carioca para a
cidade do Rio de janeiro era feito por rios como o
Iguacu, Surui, Guapi, lnhomirim.0 entre outros, enquanto
na Bahia o Paraguacu ou o Jaguaripe cumpriam esta função.
Ora, uma longa estiagem transformava tais rios, já nesta
época bastante assoreados pelo fen8meno dos "tremendais",
em simples valas, como nos revela Dom José Luis de
Castro, o Conde de Resende, em 18 de fevereiro de 1793:

"Nestas vigentes circunstancias se
acha em miséria presentemente esta
Capitania,	 não só pela grande
esterilidade que se tem
t?nperimentado, mas também porque a
falta de águas, que nesta estação
costumavão ser frequentes tem secado
os	 rios	 e	 embaraçado	 os
transportes" / 17/

1161 Carta do Governador Geral Dom Rodrigo da Costa para
as vilas "de baixo". Salvador, 1704, DHBN, v. 33.

/171 Carta do Conde de Resende a S.M.R. Rio de Janeiro,
18.02.1793, A.N., Cad. 74, v. 2.
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1E rhmoudti "IMI omi tJÃli *#J blWMItMt n", rwtomandn
KULA, nAo -. eram só as secas. Para um sistema de
"Dauerwirtscha-Ft" baseado na mandioca as chuvas-de verâo,
pesda e contínuas, poderiam ser grave risco, apodrecendo,
ainda na terra, as raízes da planta. Assim, armou-se
tradicionalmente um calendário para o plantio da mandioca
visando evitar as chuvas de dezembro. Luís dos tantos
VILHENA chama a atenção para a fragilidade da mandioca:

"A razão das covas altas e qualidades
de semente E toletes 3 é porque sendo
inverno abundante de águas, põem a
terra numa consist?ncia de uma massa
rala pelo que comunica muita umidade
à semente e finalmente apodrece"/181.

Outro grande conhecedor da agricultura colonial, SAINT-
HILAIRE, aprofunda o arrazoado de VILHENA:

"Há várias especies de mandioca, das
quais algumas são próprias para
terras altas e outras para as baixas,
úmidas, e, nesse caso, é necessário
plantar-se em leirões sob pena da
raiz apodrecer"/191.

/181 VILHENA, L. dos Santos. Pensamentos políticos sobre
a CoiGnia. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1987 9 p. 46.

/191 SAINT-HILAIRE, A. viagem ao distrito dos diamantes.
Belo Horizonte, Itatiaia/EDIJSP, 1981, P. 395.



Ao mniiu por dum vt conguimo registrar
alterau5es no abástecimento de Salvador em virtude, da
"invernada" nas áreas produtoras: em Jaguaripe, em 17899
e em Nazareth das Farinhas em 1799. Particularmente
interessante é o oficio da Camara da Vila de Jaguaripe,
que face à penúria de 1789 adverte para a necessidade, de
se lazer as covas no tempo certo:

• '...tem havido alguma falta nessa
capital porque seria talvez motivada
não só por quererem os lavradores
aproveitar a frescura da presente
estaqão ocupando-se só na plantaqão,
como também por impedirem as
enchentes dos rias as descidas aos
portos" /20/.

De forma mais explícita o Inspetor das Farinhas da
povoacão de Nazareth testemuha ao Governador Geral que a
"invernada", além de apodrecer as raízes, vem impedindo
"de se fazer os covados"1211. As covas serviam, assim,
para melhor drenar as águas e manter as pequenas varas em
condi q5es de não apodrecer no solo. A coivara
propriamente dita deveria ter 3 pés de largura por um pé
de altura, conforme a descrição de IIARCGRAVE. Ao mesmo
tempo, para que os vegetais não concorressem entre si por
recurssos deveriam estar a 3 pés de distancia uns dos
outros.

1201 Ofício da C2mara de Jaguaripe dando os motivos da
falta da mandioca. Jaguaripe, 1789, DHBN, v. 36.

121/ Oficio do Inspetor das Farinhas ao Governador Geral.
Salvador, 12.08.1790, DHBN, v. 55.
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Na Jiabla, o plantio era feito normalmente entre junho
e setembro, aproveitando a diminuição da temperatura e,
simultaneamente, uma pluviosidade mais reduzida.. -

É importante destacar que a seca, embora não sempre
as chuvas, ocasionavam uma perda generalizada das safras,
inclusive do açúcar e do tabaco, como ocorreu nóverão de
1687/22/.

A longuíssima crise de finais do século XVIII,que já
caracterizamos, tem suas origensem fentmenos climáticos:
primeiro chuvas continuas e pesadas, no verão de 1697-981
e a partir daí uma ioga seca até finais de 1700. A grande
penúria que atinge Salvador em 1765 é causada, por sua
ver, exclusivamente pelas chuvas de janeiro e fevereiro
deste mesmo ano, como nos noticia o Procurador da
Infantaria:

"Pelas continuadas chuvas que tem
havido, apodreceu a maior parte das
mandiocas que estavam plantadas no
Rec8ncavo desta cidade, para sustento
ordinário da Infantaria, e povo dela,
de que se começa a sentir alguma
falta... "/23/.

Ao contrário das secas, as grandes chuvas de verão
eram, no mais das vern, fen8menos locais sem um raio de
alcance comparável. Na mesma ocasião, por exemplo, pode a
Vila de Goiania, na Paraíba, abastecer com farinha a

1221 Ofício do Governador Geral ao Conselho Ultramarino.
Salvador, 1687, DHBN, v. 34.

/231 Ofício do Procurador da Infantaria ao Governador
Geral. Bahia, 1765, DHBN, v. 68.
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rÏdsøe da fialv4dnr. enrpe1n rnntr4rin, ara qrada •zecas
quenõrmaimente atingiam a Bahia podiam muito facilmente
alcançar o - Sergipe, aParaiba .e o Pernambuco, tendo em
1793, como já vimos, -conseguido alcançar o Rio de
Janeiro.	 T

Podemos comprovar, assim, que as — crises de Antigo
Ragime,- ou da frárin antiqn, descrita por
LAJ3ROUS9È e por ABEL,conidcrises "detipoantigo", eranr
essehcialmente crises vinculadas aoscic1os- agrícolas -
nas" palavras de ABEL um "Eihteiklus" ou 'cclo de
colheita e, por' esta i-azão,- bastante dependentes das
calamidades climáticas. Durante algum tempo- procurou-se
explicai as crises de -subsist?ntia através de -uma relação
unívoca entre a démarida dos mercados transat1nticos e o
aumento das áreas plantadas com geeros de exportação, dai
decorrendo a fome.. t de Jocob GORENDER, por exemplo, .a
afirmação de 'que à prece da farinha acompanhava o preço
doaçúcar. A afirmativa, pouco original, acampanhava a
proposição de Celso FURTADO - aparentemente o único até
hoje aformular um modelo lógico-explicativo original
para as crises, através de um movimento de sístole e
diástole da grande lavoura. Ocorre, que uma análise mais
detalhada dos- preços - inclusive com as séries de
POSTHUMI)S ou VERLINDEN - mostram que no auge das, crises
de fome o Brasil os preços do açúcar encontravam-se em
baixa, como no final do século XVII'/241

Estaríamos, assim, face a um típico fen8meno natural
que, tal como na Europa, atingia profundamente a
sociedade. O período entre 1580 e meados do século XIX
parece ter se constituído num largo momento de variacbes
climáticas intensas, levando alguns historiadores, como
F. BRAUDEL, a falar em uma "pequena idade glaciar"/251.

/24/ FURTADO, Celso. Formação Econtmica do Brasil. Rio de
Janeiro, Fundo de Cultura, 1959, pp. 58 e ss.

/251 BRAUDEL, F. CivilizaciÕn Material y Capitalismo.
Barcelona, Labor, 1979, p. 54.
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D qua1qur forma, a oscilnq&õ entre verões quentes e
secos e estações chuvosas parece ter sido muito intensa,
surpreendendo os, contempor2neos As dúvidas residem,
ainda, em duas .. interpretações não exatamente
excludentes: ou os Tempos Modernos.foram, especialmente,
uma época de mudança climática, ou ainda hoje estamos em
um período de variação climática intensa/261.

Como nos adverte KULA, impõe-se .an historiador
verificar como a - sociedade procurou sanar as
consequências dos impactos: c-l.imáticos...rSem.. dúvida, a
exist?ncia de dois campos. em cultiv, a»tentativa de
manter tulhas cheias . e..a obrigatoriedade docplantio de
alimentos constituiam-se emelemento, ,fundamentádores do
controle das decorrncias do clima. Entretanto, a
dramaticidade das crises implicava em perceber que a
estrutura produtiva era extremamente frágil nas
sociedades agrárias.

Ora, somente os dias de hoje as pesquisas climáticas
começam a relacionar os padrões florestais, os níveis de
pluviosidade e as secas no Brasil. Pesquisas
recentissimas já comprovaram, contudo, a exist gncia de
uma conjugação dos fenSinenos "El Nino" com a "Oscilação
Sul" como responsável pelas fortes alterações climáticas
sentidas o Brasil/271. Ambos os fen6menos são
espetaculares oscilações de áreas de pressão e de
circulação atmosférica envolvendo o Oceano Pacífico e o
continente americano e resultando em bruscas mudanças
climáticas na.América do Sul. A conjugação de, ambos os
fatores, fen8menn .. que recebe a denominação de ENOS ( El
Nino + Oscilação Sul ), constitui-se na. maior variaqão
existente da circulação atmosférica em escala global,
agindo sobre o continente e ocasionando grandes secas nas

126/DtJBV, 6. e MANDROU, R. Histoire de Ia civilization
française. Paris, A. Colin, 1976, p. 82.

1271 BALDICERO MOLION,.L. C. "ENOS e o clima no Brasil"
In: Cincia Hoje, v.10, no. 58, out. 1989, pp. 22-29. Ver
também QUINN, W. N. et alii. "Historical trends and
statiscs of the southern osciliation" Fishery Buileti,
no. 76, 1978.
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regiões sq sbtropicais e pesadas chuvas nas latitudes
temperadas/281.

Durante . um ÇNOS,	 em 1982-83,	 a precipitação
pluviométrica no Nordeste reduziu-se em BOZ'	 As
consequPncias agrícolas foram calamitosas...

JACQ1JART já chamara a atenção para a ação do Anti-
ciclone dos Açores sobre o continente europeu,
ocasionando, mesmo que Luis XXV não soubesse, graves
tumultos no reino da Franca.

Parafraseando JACQUART poderíamos supor que O ENOS
estava lá,, agindo, destruindo colheitas e alterando o ir
e vir das chuvas, de forma inexplicável para homens como
o padre Vieira nu Dom Rodrigo da Costa, tal qual o Anti-
ciclone dos Açores

"_comandava	 os	 movimentos
fantasistas do ver&o"1291.

Devemos, entretanto, considerar que em sendo a
interveni#ncia climática um fen3meno permanente, o
sistema deveria ser capaz de funcionar nestas condic5es.
Ocorre, que o sistema produtivo de alimentos apresentava,
também de forma permanente, um funcionamento entravado
por óbices diversos, caracterizando um estado sempre
próximo da escassez. Nestas condições a interveniéncia de
fatores exógenos não é um dado estranho ou aleatório, mas
um traço revelador das condições de funcionamento do
próprio sistema. A situação de escassez evidencia-se,

1281 QUINN, N.W. Op. cit. P. 17.

/29/JACQLJART, J. 'lmmobilisme et catastrophes" In: DUBY,
G. Histoire de la France Rurale. Paris, Seuil, 1975, p
213.
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desta forma, como traço permanente e o popto de partida
para crise, necessitando-se apenas de uma combinatãria
adequada de fatores presentes. Assim, a incapacidade dos
agentes econ8mic6s em recuperar as próprias terras
utilizadas, criando em torno dos núcleos habitacionais
cintur5es de aridez, os Wustuengen", afastando os
cultivôs dos pontos de melhor localização.

O processo de exaustão das terras ocupadas com
mandiocais foi surpreendentemente rápido. Em pouco tempo
terras do Sertão Carioca, no Rec8ncavo da Bahia e junto
aos rios Jaquaripe e Paraguacu apresentaram-se como
desertos agrícolas, terras mortas, sob a forma de tampos
sujos ou capoeiras rasas.
- Vemos, por exemplo, na "Reilacão das Freguesias da

Bahia", de 1757, inúmeros depoimentos sobre a perda ou o
cansaço das terras. Em Nazareth das Farinhas •a exaustão
das terras havia ai astadoos lavradores dos portos de
embarque, encarecendo o transporte de um gnero pesado e
de baixo valor unitário. Nas freguesias vizinhas ao rio
Pojuca os moradores haviam abandoado seus sítios "por
cansarem as terras"/30/. Entre os rios Cachoeira e
Paraguacu uma população de quase 5000 habitantes viu-se
arruinada pelo esgotamento das terras. Numa memória, de
1799, sobre Jaguaripe e Nazareth se afirma:

"Esta falta ( atual ] de comércio
procede da distancia que ficam as
lavoiras e a persuasão em que ficam

• 1 avradi-irn, tini 	 as terras que
plantam hume, duas 1 tr?s vetes j4 no
nAu' api: a	 para prridtiz irem qrnasa
raízes... Não se lembram porém de
gordurarem a terra com estrumes
AnIMÃOffi (-DI veqiitani"/3I/.

/301 Informa qão e Descrição das Freguesias da Bahia,
1757. APEB, Doc. Colonial, Pac. 609.

/31/ Breve Comp@ndio de reflexões sobre a vila de
Jaquaripe... 1799. ABNRJ, v. 36, p. 115.
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O dpaIrn@ntti du próprio rutireJ do mMudloc-a ó

claro quanto a diferença p ao uso da terra. Assim, o
ai-feres I3regrio Pessoa fala, em 1799, que "as terras
neste continente não são iguais", distinguido entre
"mata" terra virgem, e capoeira grossa, terra já lavrada
e recuperada por um pousio longo e capoeiras, as terras
cansadas/32/. Já André Maia calciÀla que a capoeira grossa
chega a rendér 20 alqueires por cada mil covas, pddendo
um escravo plantar até . 150 covas por dia. Estas terras,
contudo, não serviam para .o cultiva do milho e do feijão,
podendo sustentar o consórcio, ou rodízio, com o café.

.já João Francisco e Pedro de Alc2ntara plantavam em
em 'mato grosso" e, em seguida, na mesma terra, já então
uma capoeira. Mesmo que Possuíssem "matas' não
plantariam,, porque o desmonte era muito trabalhoso para
os seus 4 escravos. Para aqueles que possuíam um número
suficiente de escravos para o desmonte da floresta
tropical Úmida existia a limitaflo dos bandos e editais
reais. Estás,, evitavam a derrubada, mormente dos "paus
reais", bons para a construção naval.

A distinção entre aqueles que plantam, ou não, em
terras virgens é bem estabelecida:

,. ...plantam em terras virgens os
lavradores de posses e com fábricas
capazes para isso e que são muito
raros os que o podem fazer e que a
maior parte deles ainda que na mata
virgem se acomodavam e acomodão com
as capoeiras, ainda apesar de menos
interesse, por não terem forças e
derrubadores

1321 Respostas ao Inquérito do Ouvidor Geral da Bahia,
1796-99. A.H.U., Bahia, cx. 20.449.

/33/ Idem.
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Ao mesmo tempo surge uma outra distincão: a qualidade
diferenciada das terras. Podia-se dispender grande
quantidade de trablho, colocar em risco os escravos, e
após o desmonte da floresta deparar-se com "veios de
terras ruins", como o salão. Ironicamente, era o salão
capaz de sustentar uma floresta secular, através de
mecanismos retro-al imentadores, mas 	 deteriorava-se
irremediavelmente quanto posto em cultura. 	

- 0

No "Reilatório do. Marques do Lavradio", de 17789
inúmeros engenhos fluminenses aparecem de "fogo-morto" em
virtude da exaustão das terras. O engenho de João Duarte
do Couto, em Macacu, por exemplo, possui "terras fracas e
alaqadicas, não produiem canas e hoje servem de pasto".
Já o engenho do capitão José Maria Pereira, em Itabnrai,
no "moe por incapacidade das terras"1341.

Os depoimentos da século XVII e do século XVIII
sobre "gordurarem as terras " ou "engraxarem (sic) as
terras", bem como a prática generalizada da adubacão da
lavoura do fumo, nos permitem afirmar que a recuperaqão
dos solos era conhecida e praticada em algumas culturas.
Parece claro também que havia uma opaão por não adubar
terras, tanto na lavoura de cana como de mandioca, sendo
que, no último caso, a rotação de campos ( série:
mata/capoeira grossa/capoeira rasa ) seguida pelo
abandono era a prática mais corrente. É interessante
fazer aqui um parêntese: frequentemente a queimada, o
plantio em coivara e o abandono do campo exausto são
atribuídos a um empréstimo técnico feito aos indígenas.

1341 Rellatório do Marques do Lavradio... Op. cit.



(.396.]

Ocorre, que a agricultura indígena de floresta úmida
valorizavã grandemente as capoeiras como local de plantio
secundário, crianØo eco-zonas especializadas:

"Um dos mais pertinazes mitos sobre
agricultura aborígene é que os campos
de cultivo são abandonados poucos
anos após a limpeza e plantio.
Estudos recentes tem demonstrado que
essas capoeiras concentram recursos
naturais altamente diversificados,
incluindo plantas alimentícias,
medicinais e caqa"/351.

EXEMPLO DE LONGEVIDADE DA CAPOEIRA IBÉ TUM DOS KAIAPÔ

GÉNERO	 DURAÇÃO DO CULTIVO ( em anos

URUCUM	 25
BATATA DOCE	 4/5
INHAME	 5/6
MANDIOCA	 4/6
MAMÃO	 5
BANANEIRA	 15/20

FONTE: POSEY, O. "O manejo da floresta. .. "Op. cit.p.
174.

/351 POSEY, O. "Manejo da floresta secundária: capoeiras,
campos e cerrados" In: RIBEIRO, B. Suma Etnológica
Brasileira, Petrõpolis, Vozes, 1986, p. 174.
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Ou seja, após um uso regular de 3 anos o keyapõ
visita, nas estações certas; a capoeira que continua a
produzir alimento5 e, aos poucos, vai transformando-se em
uma nova mata, só que agora com espécies escolhidas.

Aos poucos o "ibë- tum' converte-se em um "bá-
rárárá', um campo especializado em plantas medicinais.
Ora, a capoeira dos colonos europeus além de ser um
deserto agrário permite, ao não ser tratada com as
técnicas necessárias, urna rápida infestação por insetos.

Para evitar a paralização da sua atividade agrícola
os colonos optaram, como vimos anteriormente, por
constituir grandes sertões naturais, reservas de matas,
como áreas aptas pára o fornecimento de solos e lenhas:

"As terras que se achão nestes
distritos, e são possuídas por seus
donos, estão cultivando e conservando
para a duração das mesmas fazendas,
as que não podem existir não havendo
matos"/361.

As capoeiras eram constituídas pela prática da
queimada, que facilitava enormemente o desmonte e que
enriquecia, momentaneamente, o solo. A destruição da
floresta úmida acarretava, todavia, além da exaustão do

136/ Rellatôrio do Marques do Lavradio... Op. cit.
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solo, uma profuda alteração do ecosistefl%a. Os animais
mais resistentes, em especial os insetos, eram os únicos
a resistir - e mesmo a retornar aos campos lavrados e às
capoeiras A desaparição de pequenos mamíferos
desdentados, mirmecofagidàos e dasipodídeos, bem como
quirópteros, como ainda um sem número de pássaros,
acelerava as possibilidades de proliferação de pragas.

A mandioca enquanto padrão agrário foi tomada aos
índios, agricultores da floresta úmida. ora, a adptacáo
do padrão agrário da floresta úmida pelos colonos
europeus destruiu o implante ecológico indígena.. Estes,
platavam em pequenas clareiras espaçadas no interior da
floresta, que continuava dominando o ambiente. As trocas
entre o espaço cultivado, e a floresta eram permanentes e
diretas, permitindo visitas dos habitantes silvestres ao
espaço cultivado. Ora, o modelo de cultivo europeu
pressupunha a homogeneidade de grandes espaços, no mais
das vezes com um cultivo único. Foi este modelo de
organizacão da paisagem agrária que foi adaptado a um
gPnero e a um padrão tecnológico nativo, estabelecendo
uma superfcie exposta, homog€nea, com uma oferta inédita
de alimentos para as pragas, fen8meno único na história
das relaçes do homem com a natureza.

O sistema tukno de cultivo, de outra forma, baseava-
se na rotação de solos a cada trs ou quatro anos, com
uma grande preocupação em não limpar totalmente o
terreno, o que facilitava a retomada pela floresta/371.

Este diálogo permanente da cultura e da floresta
permitia que o eco-sistema reagisse melhor, proporcionava
melhores colheitas e, como nos diz POSEY, a dispersão no
interior da floresta úmida diminuia o ataque
epizoótico/381.

137/ KERR, W. "Agricultura e seleções genéticas de
plantas" In: RIBEIRO, B. Op. cit. op. p. 160.

/381 POSEV, D. Op. cit. p. 22.
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AcÕlonizeqAo européia lõnorou tudo isso e tentou
reproduzir, rios trópicos, sua própria paisagem, sem
avaliar os riscos, dai decorrentes: -

"A tentativa de transpor aos trópicos
práticas ágricolas de zona
temperadas resultou na erosão do
solo, sua campactacão, lixiviacão e
invasão de pragas..."/39/

Assim, além da erosão, os colonos depararam-se com
invasôês de insetos, em primeiro lugar de formigas. Um
bom' exemplo é dado pelo pároco de Santa Amaro, em 1757:

" ...na vizinhança deste engenho há
trQs lugares, povoaq5es, que no tempo
presente estão desertos, porque como
seus habitantes viviam de plantarem
mandioca em terras arrendadas vendo-
se perseguidos das formigas que
decepão e absolutamete destroem a
tal lavoura, se foram mudando para
outra freguesia de matos novos.
Chamavam os trës lugares que se
desertam Trará, Falta e
Piraúnas'/401.

/391 POSEV, D. Op. cit. p. 23.

/40/ In-Formaâo e descrição... Op. cit.
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tni tiertjlpe do Conde a IivauAo parete repetir-heI

• •os moradores vivem pobremente de
alguns legumes que plantam, os mais
deles por seu braço pai terras que
arrendão por cuja razão não são
moradores permanentes e o grande dano
e prejuízo que lhes faz a formiga, os
faz mudar de sitio e freguesia"141/.

O combate aos formigueiros era intenso, quotidiano..
As posturas municipais insistiam, desde o século XVII, na
obrigação dos lavradores de "tirar as formigas". Trs
vezes ao ano, em abril, maio e junho deveriam abrir e
queimar as "panelas", sob pena de uma multa de 6$000/42/.

Os resultados não eram convincentes. Isto devia-se as
próprias características de uma grande oferta de
nutrientes numa área arrasada, como eram os campos
cultivados, cercados por capoeiras rasas; Um roceiro de
Cayrú dá o seguinte depoimento:

"...a  capoeira é muito chegada a
formigas e não dá cousa de
conveni éncia" /42/.

1411 Informação e Descrição... Op.cit.

1421 Posturas de Salvador, 1716. A.M.S. Estante, 04.
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Ora, mesmo resistindo a tentacão de cair no . utopismo
verdõ, somos obrigados a reconhecer que as populaÓes
indígenas sabiam 'idar. com tais pragas.

Claude LtVI-STRAUSS nos mostra como a « tradi qão" tupi
sabia reconhecer na palmeira cunaparu, Phyllantrhus. sp. ,
um efetivo remédio contra a formiga kushi, Atta sexdens
L./43/.

POSEV e KERR ao tratar do maneio da floresta nos
mostra como os kayapó utilizavam pedaos de formigueiro
Azteca sp. as covas de cará como repelente de saúva.
Ainda os kayapó chegavam a colonizar grandes áreas 'da
floresta com insetos inimigos da saúva:

"As col&nias de mrum kud.já E Azteca
sp. 3 são divididas em pequenos
pedacôs e levadas a trechos de
floresta onde estão ausentes.
Transplantadas a Azteca comera a
multiplicar-se e a difundir sua
habilidade de defensor natural contra
as saúvas cortadeiras"/44/.

Também o mamoeiro,	 a cc,paiba, o iasmim-de-cachorro
Pieliaazedarach ), o timbá , a mamona eram utilizados

para afastar, ou extinguir, a saúva Atta sexdens L.
Os mamoeiros deveriam formar uma cerca viva em torno

das plantaôes, evitando, assim, o ataque da saúva.
Algumas vezes plantava-Se um mamoeiro diretamente no
formigueiro, quebrando a resist gncia da saúva.

Outra das pragas naturais eram as lagartas. Estas,

143/ LÉVI-STRAtISS, C. "0 uso das plantas" In: RIBEIRO, B-
DP. cit. P. 32.

/441 POSE'?, D. Op. cit. p. 25.



(.403. i

até hoje temíveis, eram capazes de dizimar em horas todo
um mandiocal. Assim, em 1779 uma crise de fome é
creditada ao fato .da "lagarta ter comido a mandioca que
arrenbentou". Tratava-se da lagarta mandarová, forma
larvar da mariposa Erinnys silo L. ou Erinnys alone
Drury. Com cerca de 8 centímetros e um ciclo de 30 dias,
aparece o inseto adulto em enxames densos, em intervalos
de 3,4 ou 5 anos. Não há, ainda, uma correlação positiva
entre fentmenos climáticos e a aparição do mandarová.

Para evitar estas situações os indígenas davam
grande importncia a manutencão da diversidade dos
estoques genéticos. Entre os Tulcano já encontraram-se
137 cultivares distintos de mandioca, o que levou James
BOSTER a considerar " policultivada" uma roça tukano
plantada apenas com mandioca/45/.

A agricultura indígena da floresta úmida baseava-se
num . vasto saber formulado sobre as relações
homem/natureza, expresso no campo da agricultura através
de uma tecnologia do manejo da floresta. Os colonos
europeus tomaram, deste vasto saber, apenas sua face mais
aparente, mais visível, e, simultaneamente, utilitária. O
sistema agrária responsável pela produção de alimentos
implantado na ColSnia ficava, assim, privado de uma
dimensão fundamental para qualquer agricultura: o saber
agrário.

As crises de subsistência devem, pois serem vistas
sob a luz destes novos elementos: a recusa do homem
branca em olhar a floresta, em verdade toda a natureza,
como parte do seu mundo, do seu habitat.

/45/ CHERNELA, J. "Os cultivares da mandioca na área do
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A invntigaqAo sobre ao origens e características das
crises de subsistncia no período colonial obrigou nos a
refazer duas proposições da historiografia econ&mica e
oti nI i tI uni 1 ntiu,	 isqn,Au Iiatut	 eritndn d	 que on
crises de -Fome dependiam dos 	 "trends"	 do comércio
tlSntico; de outro lado, a crença que a produção de

alimentos era feita por um setor natural, não mercantil e
não escravista, seja no interior, seja à margem da
"plantation".

Ao longo da pesquisa, tivemos condições de recuperar
informações, dados e sugestões suficientes para afirmar
que:

(a). As crises de subsistncia são fen&menos da
própria estrutura produtiva colonial e estão inscritas nas
defici gncias estruturais do sistema agrário. Assim, a
estrutura fundiária, imposta por motivos de reprodução
social das hieraquias coloniais ( e não em função
exclusivamente de exiflncias técnicas ), a defici?ncia dos
transportes e do armazenamento são elementos explicativos
fundamentais, aos quais devemos somar as imposições do
Estado tanto em taxas e direitos, como fundamentalmente em
produtos e homens. Ocorre, que tais elementos ( acesso à
terra/transportes/armazenamento/imPosi cões 3 são
fragilidades estruturais comuns a todas as sociedades de
Antigo Regime ou, se preferirmos, simpleinente da sociedades
agrárias. A estes elementos gerais causadores da crise
devemos somar os elementos especificamente coloniais, como
,a do capital mercantil, explícita e dominante, na
Colônia. Aplicando ao mercado interno as mesmas práticas
monopolistas do grande comércio, sempre que possível o
capital mercantil procurou monopolizar, atravessar ou
especular com os g?neros alimentícios, de uma forma
desconhecida na própria Europa. Ainda tomo elemento
especifico da Colônia, devemos destacar a hegemonia do
plantacionisrno, com sua distinção entre cultiva de rico e
cultivo de pobre, impondo regras desvaforáveis aos roceiros
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e promovendo, impiedosamente, a transferVncia de renda do
setor produtor de alimentos para o setor plantacionista,
inscrita na imposição dos preços habilmente defendida junto
ao Poder em nome do Bem Comum. As noç8es de honra e
prestigio decorrentes de se ser senhor de engenho ou
lavrador de canas, e negativamente em sendo roceiro de
mandioca, sustentadas economicamente nos mecanismos de
transfer!ncia de renda, favoreceram o abandono da produção
de alimentos em prol dos gneros do grande comércio
atlãntico.

Assim, ao Õbces estruturais das sociedades agrárias
tradicionais E acesso à terra/ transporte/ armazenamento/
imposiqbes ] devemos somar os elementos tipicamente
coloniais E à acão do capital mercantil/ o plantacionismo ]
para termos um quadro geral e especifico das causas das
crises de subsist?ncia.

Outros dois elementos intervieram de forma decisiva
nas crises de subsistgncia: os limites ecológicos do
sistema agrário e a aus€ncia de uma tecnologia ( ou saber
agrário adaptado à agricultura do trópico úmido.

A tentativa de imposição da paisagem agrária
européia, com seus campos abertos e a destruição da
cobertura florestal, ocasionaram a rápida lixiviação e
compactação do solo - solos tropicais hoje reconhecidamente
frágeis. 'A destruição das florestas ( processo no qual
intervem o medo patog?nico do colonizador à alimária da
terra ) ocasionou o encercamento dos núcleos coloniais por
vastos desertos: as capoeiras rompendo com a noção e
continuo e de comunidade vegetal, tão cara à agricultiura
indígena. A imposição de campos abertos e homogêneos com
cultígenos únicos, a mandioca, favorecel a unificação
virótico-bacteriana e a invasão de pragas. Ao mesmo tempo,
a seleção para obtenção de melhores espécies eliminou a
variedade de cultivares, o estoque genético natural,
fragilizando o próprio cultigeno. As medidas corretivas
empregadas pela agricultura indígena, principalmente o
controle ambiental e o manejo da floresta, foram esquecidas
ou desprezadas pelo colonizador branco, ocasionando um
profundo hiato cultural.. 0 saber agrário europeu não dava
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conta das novas realidades e o saber que envoivja os
aspectos ambientais da tecnologia indígina não foram
absorvidos.

Para termos, então, um quadro dos elementos -causais
das-crises de subsistgncia devemos construir uma equação de
termos inultiplos, somando fatores gerais e fatores
específicos;

E acesso à terra / transporte/ armazenamento/ imposições ]

+
E aq o do capital mercantil! plantacionismo ]

^
E limitaço ecológica/ falha tecnológica 3

EM

crises de subsist@ncia

Obviamente, demos grande ênfase a um elemento
altamente aleatório: o bom e o mau tempo. As variações
climáticas, traduzidas entre nós pela gangorra seca/chuvas,
tiveram um papel determinante nas grandes fomes do período
colonial ( como ainda hoje no Nordeste do Brasil ou Sahel
africano ). Entretanto, a intervenincja do - clima
funcionava como fator exógeno, e que se não era previsível
era, ao menos, esperado. Assim, a seca ou as chuvas embora
desencadeassem a fome, não se constitujam em sua causa.
Como fenSineno recorrente, as condições atmosféricas
deveriam ser consideradas permanentemente pela sociedade. A
incapacidade desta de corrigir, ou minorar os seus efeitos
( no mais, comuns a qualquer sociedade agrária ) traduz uma
profunda falha técnica e social. O sistema deveria conter
em si as respostas adequadas para suportar as variações
climáticas e as razões dessas falhas inscrevem-se na
estrutura social.
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A questão climática impôe-se, ainda, acerca de outro
ponto: se, : as crises são recorrentes dificilmente
Poderíamos dize-las cíclicas. Não há padrão, como o ciclo
dos dez anos da crise frurnentárja européia rou: do milhá
mexicana, que se, repita regularmente. A recorrffiicia não
formã um ciclo.' Talv'z precisemos aguardar um pouco mali
por"uma tabéla de ocorr?ncia do fen8meno ENOS, e pr uma
explicação da estranha periodicidade ( estará relacionada
com o fen8rneno ENOS 7 ) das visitas medianamente
quadrienais de exames de enfias - as bruxas que criam suas
lagartas nos mándiocais.

(b). Ao afirmarmos que a explicação das crises
de sLibsistncja pertence à história do sistema agrário
produtor de alimentos, rompemos com a visão "naturalista",
seja na sua concepção "caipira", seja através da construção
de uma "plantation" bissegmentação. Os dados coletados nos
permitiram reconstruir um sistema, ou subsistema, agrário
profundamente entrelaçado ao escravismo colonial, e como
ele, dominantemente mercantilizado. Assim, a produção de
alimentos dar-se-ia através da mão-de-obra escrava e no
interior de um amplo circuito mercantil, d pminado, em uma
ponta, pelo mercado de escravos e, na outra ponta, pelo
próprio mercado de alimentos.

O sistema agrário produtor de alimentos funcionava
basicamente como o escravismo. tias, nos seus setores mais
pobres - de negras forros, mulheres viúvas e caboclos -
emergia como a ponta de um processo de campenização. O
baixo patamar técnico, a limitação do número de escravos
possuídos, as imposições do Estado e a subalternizaço à
economia dos senhores, acabaram por produzir um cálculo
econ8mico especifico baseado na noção de "trabalho custoso'
e " conveniências do trabalho", em perfeito paralelismo com
a noção de "tyagostnost", penalização do trabalho, de
CI-IAYANOV.

Assim, a noção de pequenos cultivadores, ou
produtores, escravistas fundamentar-se-ia não no tamanho da
posse de escravos ou do sitio, mas na especificidade da
forma de produção e do cálculo econ8tnico norteador- desta
produção ( onde, evidentemente o tamanho da posse de
escravos desempenha um papel de monta ) -
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No fato de caber a este setor da pequena produção
escravista, submetido a todos os elementos apontados
anteriormente, residiria a explicação das crises coloniais
de subsistência.

Estamos, pois, em face no de um fato único, ou de
unia causa isolada e, sim de uma viso poliédrica da fome.
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FONTES:

Nu Arquivo Histórico Ultramarino'

Fuu.dui Lui.e1 tio LII tramari no ( Bahia e Rio de Janeiro )

	

CódiceEl 19239	 19549	 19754	 19749	 19555
20436 20449 20453 20454 20846
20446 29029 20789 20712 20432

	

340	 347	 .345	 348	 350

	

255	 303	 455	 456	 457

11.905 11.930 11.590

Caixas: 1, 2 1 3, 4 e 5

Na Biblioteca Nacional de Lisboa:

Coleção Pombalina

	

11	 50 51	 60	 62	 63 67	 93	 130	 131

132 133 134 526 481 626 627

Archiv des Instituts fuer Zucker Technologie ( Berlin )

Coleção: Inventos e Memórias.

No Arquivo Nacional:

Governo Geral e Vice-Reinado flO Brasil

Negócios de Portugal ( 1555-1821

Sesmarias C sé culos XVI-XIX

Livros de Escrituras, Registros e	 Procurac5es	 séculos

XVI-XX ).
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Na Biblioteca Nacional

Documentos Avulsos: Bahia e Rio de Janeiro
Consultas do Conselho Ultramarino
Coleqào Lihhares

No Arquivo Público do Estado da Bahia:

Documentação Colonial e Provincial
Série: Co18nia

Capitães-Mores
CSmaras
Cartas do Governo
Terras
Leis e Ordens Régiás

Série: Notariado

No Arquivo Municipal de Salvador:

Atas da Cantara
Cartas do senado
Entradas de Navios
Posturas
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