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Prefácio 

O presente volume que o leitor tem em mãos, História 
Econômica do Brasil Colônia é o 6º e último livro da 
coleção Novos Estudos de História Econômica do Brasil, 

organizada pela Associação Brasileira de Pesquisadores de História 
Econômica (ABPHE) e publicada pela Editora da Universidade 
Federal Fluminense e pela Hucitec. O livro e a coleção prestam 
justas e nunca suficientes homenagens à coleção original Estudos 
de História Econômica do Brasil concebida e organizada por Tamás 
Szmrecsányi com a apoio e textos de diversos sócios, todos entre 
os mais influentes e poderosos intérpretes de nossa História e em 
particular de nossa História Econômica.

Além do orgulho e pertinência da nova coleção, realizada em 
época tão atribulada, o livro História Econômica do Brasil Colônia 
traz contribuições inestimáveis ao estudo e compreensão de nosso 
passado colonial com uma concepção diferenciada desse espaço; 
temas “originais” ou pouco trabalhados até então; conjuntos de fontes 
documentais inéditas até então e, novamente, alguns dos melhores 
especialistas dos estudos da história econômica do Brasil colonial.

A obra percorre de maneira não linear e não cronológica 
os marcos mais importantes da maior experiência colonial da 
História da humanidade. A ventura da “descoberta”, conquista e 
colonização que o “Novo Mundo” trouxe para o globo terrestre, 
iniciando, de fato, uma história mundial interconectada a partir 
das transformações das várias regiões que, na definição de Rafael 
Bluteau, ainda no início do século XVIII já significava “Região. 
Geralmente falando é algum grande espaço dos que se consideram 
nas diferentes porções, ou partes dessa grande máquina do mundo” 
(BLUTEAU, 1712-28, v. 7, p. 198).
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No final do século XV a Europa era um pequeno apêndice 
do continente asiático, em luta contínua para sobreviver frente à 
potência crescente do império turco-otomano. Em meados do século 
XVII, o avanço turco nos Balcãs e no Magreb foi definitivamente 
contido, a economia europeia dava sinais de pujança e o continente, 
nas palavras de Anthony Pagden, “assenhoreava-se” do mundo. A 
experiência da expansão ultramarina não era apenas o avanço de um 
repertório específico das formas de comerciar – forjado a partir da 
tradição intelectual que dera sentido às relações de troca nas repúbli-
cas cristãs –, mas parte fundamental daquilo que será compreendido 
como modernidade ocidental, cujos impactos filosóficos, políticos 
e sociais permanecem um campo aberto de estudos e reavaliações. 

Na parte que nos cabe, o caso ibérico, a retomada da esco-
lástica ofereceu as bases teológicas e filosóficas para justificar um 
empreendimento de repercussões globais que implicou uma esca-
lada inédita dos tráficos comerciais e a interconexão das trocas para 
a África, a Ásia e a América. Esses processos foram metabolizados 
por teólogos das principais universidades ibéricas, constituindo um 
modo original de compreender os fenômenos da primeira moder-
nidade, marcadamente ancorado na releitura de São Tomás de 
Aquino, levada a cabo, sobretudo, por dominicanos e jesuítas, com 
repercussões imediatas na produção letrada de juristas e homens 
de governo. As considerações sobre o estatuto ontológico dos povos 
originários, a extensão da soberania a terras desconhecidas, ou 
o direito de comerciar partiam de uma base intelectual comum 
que não concebia a atual separação das esferas do conhecimento 
humano. Ou seja, a ideia de uma autonomia do mundo econômico 
era absolutamente avessa às lógicas da época moderna e começou a 
ser meditada apenas a partir da segunda metade do século XVIII, 
com o aparecimento da economia política. 

Das universidades ibéricas – Salamanca, Alcalá de Henares, 
Coimbra, Évora – emergiram textos de moral econômica que disputa-
vam as melhores formas de compreender os limites éticos das trocas 
diante da progressiva apropriação do mundo, do avanço da pecúnia, 
da mercantilização das relações sociais, da violência do processo colo-
nizador manifesta pela ubiquidade da escravização dos africanos e 
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pela submissão e/ou extermínio das populações originárias. Desde os 
anos 1970, uma série de trabalhos tem sido particularmente relevante 
para recuperar as origens medievais do que hoje chamamos “capita-
lismo”, um fenômeno multicausal diretamente devedor da tradição 
cristã e cujo repertório de soluções teve na colonização da América 
um importante momento (TODESCHINI, 2009; DECOCK, 2013).

Esse vocabulário aberto – mas finito – de racionalizações 
econômicas não constituía um “pensamento” que pairava sobre 
as ações cotidianas, sobre “o que realmente aconteceu”, mas, pelo 
contrário, era instrumentalizado nas disputas políticas, nas formu-
lações de leis, nas instituições eclesiásticas e civis. A desigualdade 
posta nas relações sociais, lidas anacronicamente como exploração 
nua e crua, era justificada a partir da teologia e do direito comum, 
produzindo dispositivos que submetiam as ações humanas à moral 
religiosa, não obstante esta fosse cada vez mais desafiada pela cres-
cente importância da riqueza material que beneficiava não apenas 
os civis, mas também as instituições da Igreja.  

A literatura da razão de estado que apareceu em fins do século 
XVI foi sensível à progressiva importância da riqueza material, 
incorporando-a na reflexão política, reconhecendo-a como aspecto 
incontornável da soberania dos nascentes estados, ainda que o 
repertório “econômico” de modo algum se orientasse puramente 
por taxas e cifras, mas por metáforas da riqueza e da pobreza, da 
grandeza e da decadência, dos vícios e das virtudes, em suma, por 
uma percepção de que o universo econômico deveria se orientar 
por um léxico de perfectibilidade cristã. Nessa direção, as relações 
de troca que se mediam apenas pelo interesse pessoal e pelo ime-
diatismo eram referidas como manifestações de avareza, usura, 
mesquinhez que, de modo objetivo, limitavam a ação de nobres e 
monarcas, aristocratas e comerciantes. O mercado perfeito era, por-
tanto, o que se organizava pelos ditames da moral e pelos princípios 
do bem comum das repúblicas cristãs.

Desde pelo menos a tratadística franciscana da baixa idade 
média, a participação no universo das trocas era entendida como um 
elemento de pertencimento à comunidade, um totum político-re-
ligioso progressivamente mercantilizado.  Por isso, os que estavam 
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fora dos círculos da riqueza eram cada vez mais compreendidos 
como detentores de um novo tipo de pobreza, a financeira, incor-
porados ao rol dos que eram dignos de compaixão e misericórdia, 
inspirando a criação de instituições de assistência, como foram os 
casos, por exemplo, dos montepios, estabelecimentos de empréstimo 
financeiro aos pobres. Na contraparte, os que estavam fora dos círcu-
los da riqueza material, uma vez cristãos, foram sendo incorporados 
politicamente, submetidos ao trabalho sistemático. Essa metamor-
fose das formas religiosas de assujeitamento em novos repertórios 
de controle, cada vez mais secularizados, pode ser observada com 
maior clareza sobretudo a partir do século XVIII.

Nas sociedades americanas, a participação no universo das 
trocas foi um dispositivo precoce de inclusão na comunidade eco-
nômica, reconhecendo – a despeito da “inata” desigualdade de 
indígenas, africanos e seus descendentes – parcelas dignas de fidúcia 
e crédito, antes mesmo de qualquer formalização de direitos políti-
cos. Isso era possível graças à doutrina dos direitos naturais levada 
adiante por teólogos da segunda escolástica, ainda que não signi-
ficasse qualquer pretensão de isonomia em relação aos diferentes 
corpos que formavam a sociedade.

Esse outro modo de compreender o universo das trocas tam-
pouco se orientava por uma perspectiva “nacional”, razão pela qual 
podemos falar em caleidoscópio de relações econômicas, cujos 
enquadramentos são passíveis de reinterpretação conforme a época 
e o enfoque adotados. Assim, a decisão dos organizadores de regio-
nalizar a historiografia sobre o passado colonial é deliberadamente 
provocadora, na medida em que as divisões regionais são sempre 
arbitrárias e comportam em si mesmas novas possibilidades de 
arranjo, a depender das variáveis analisadas. Mais do que recortes 
geopolíticos bem definidos, era o dinamismo dos caminhos abertos 
pelas missões religiosas, pela produção agrícola, pela extração mine-
ral que forjavam as fronteiras e o ritmo das ocupações. Lamenta-se 
nesse sentido a ausência de um capítulo sobre as capitanias centrais, 
Goiás e Mato Grosso, mas é caso onde o esforço feito irá provocar 
as justas respostas e que tragam a região para o escopo da obra.

A escravidão, a posse da terra, o controle da moeda e os 
aparatos fiscais funcionavam como forças centrípetas, alguns dos 
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elementos capazes de forjar identidades que, em retrospecto, podem 
de fato serem lidas como “atavismos”, na medida em que, para o bem 
e para o mal, integraram espaços díspares ao território português na 
América, disciplinando-o, ocidentalizando-o, colonizando-o. Essas 
“diferentes porções [...] dessa grande máquina do mundo” comu-
mente chamada de América Portuguesa, Lusa ou Brasil Colonial se 
integravam em uma economia cada vez mais global, desintegrando 
no entanto diversas humanidades e criando uma sociedade com-
pletamente distinta de tudo que o sol já havia tocado...

Como já dito, a opção dos organizadores, os professores Fer-
nando Carlos G. de Cerqueira Lima e Fábio Pesavento, foi o de 
desnaturalizar os “ciclos” e processos econômicos, ao mesmo tempo 
que os autores generosamente levantaram os debates historiográficos 
mais importantes, estimulando a comunidade acadêmica a refletir 
e avançar nas pesquisas do campo – “por fim, ao cabo, finalmente” 
– objetivo último da coleção.

Em pleno 2022, ano que se celebra 200 anos da “passagem” de 
uma economia colonial para a condição de nação – e onde o termo 
colonial continuará como poderoso vetor explicativo de nossa rea-
lidade – lamenta-se a “tempestade perfeita” de nossa atual situação 
política e civilizacional. O livro História Econômica do Brasil Colônia 
presta um auxílio imprescindível à compreensão de nossas “tristes” 
realidades e “ricas” possibilidades. 

O atraso no lançamento final dos últimos volumes da coleção 
só reforça a qualidade editorial da Eduff e da Hucitec (na figura de 
seus editores, revisores, diagramadores), da ABPHE (pelas suas 
diretorias, sócios, organizadores e autores dos diversos volumes e 
capítulos) que conseguiram resistir nessa pandemia, saindo melho-
res do que entraram em outra justa homenagem aos que não tiveram 
a mesma sorte que nós.

Luiz Fernando Saraiva
Organizador Geral da Coleção Novos 

Estudos de História Econômica do Brasil

Renato Franco
Professor de Brasil Colônia da UFF 

e Editor da Eduff
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Apresentação 

Em sua tese de doutorado (publicada pela ABPHE), Celso 
Furtado resgata os séculos XVI e XVII para encontrar nossos 
atavismos. À sua luz, reconstrói nosso passado, apresen-

tando elementos para entender os problemas de um Brasil que se 
esforçava em acompanhar o ritmo de recuperação internacional no 
pós-Segunda Guerra. Esse esforço de visitar nossas “raízes” não foi 
isolado, muito pelo contrário, encontrava eco em diferentes vozes da 
nossa historiografia interessadas em compreender o nosso limitado 
desenvolvimento econômico. 

Era comum, especialmente entre as décadas de 1950 e 1970, 
que importantes pesquisadores dedicassem algumas linhas sobre a 
formação da nossa trajetória econômica ao investigarem o atraso 
secular do Brasil. Geralmente, encontravam um vasto conjunto de 
“instituições” moldadas em nosso passado colonial que até os dias 
de hoje reverberam através do comportamento da nossa sociedade 
em diferentes frentes.

Infelizmente, essa tradição foi posta de lado. Boa parte das 
pesquisas que discutem, por exemplo, a atual desigualdade de renda 
ou a concentração no mercado de crédito ignoram nosso passado 
colonial e o surgimento de instituições que moldam os conflitos 
atuais, o que talvez explique não termos um número expressivo de 
pesquisas sobre o período colonial no mainstream da história eco-
nômica brasileira. 

Não obstante, especialmente a partir da década de 1980, 
tem crescido o número de trabalhos que contribuem para esse 
debate e aumentado o emprego de novas fontes primárias (em 
especial notariais) pelos historiadores econômicos, permitindo 
assim a ampliação do leque investigativo. Essa inovação também 
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oportunizou novas interpretações sobre temas centrais para a com-
preensão da nossa sociedade. 

Presenciamos o crescimento ao acesso virtual tanto para banco 
de dados como para documentação primária, muitas vezes inédita. 
Sabemos que o acesso à documentação escassa e em estado de con-
servação precário sempre representou uma barreira à entrada de 
novos pesquisadores. Portanto, a universalização dos mais diferentes 
recursos tecnológicos permitiu a ampliação do emprego de fontes 
até então de difícil acesso.

O passo seguinte se deu, já nos anos 2000, quando impor-
tantes arquivos históricos digitalizaram conjuntos significativos de 
suas bases, especialmente sobre o período colonial (como o Projeto 
Resgate do Arquivo Histórico Ultramarino), tornando mais acessí-
veis documentos que estavam disponíveis apenas presencialmente. 
Por fim, a difusão da tecnologia, em especial a maior capacidade de 
armazenamento e transmissão de dados pela internet, incentivou 
o crescimento no número de pesquisas, ampliando a possibilidade 
de novas interpretações sobre temas já consagrados na nossa his-
toriografia tradicional.

A coleção Novos Estudos de História Econômica do Brasil da 
ABPHE parte desse movimento de crescimento de novas investiga-
ções com o uso crescente de fontes primárias originais e de maneira 
inovadora. Com isso, o conjunto de capítulos e autores reunidos no 
presente volume acaba por proporcionar o “estado da arte”, isto é, um 
resumo sobre a literatura mais recente que discute temas e regiões 
imprescindíveis para o entendimento do período colonial brasileiro. 

A presente coleção também proporciona uma visão de con-
junto do período colonial, apresentando eventuais lacunas a serem 
preenchidas, não só em termos de dados quantitativos e de fatos, 
como de interpretações teóricas, principalmente quando confron-
tadas com as discussões acadêmicas mais recentes. Os volumes da 
coleção lançada pela ABPHE retomam as suas publicações como 
forma de fortalecer a sua presença e importância nos debates sobre 
a história econômica do Brasil, continuando o legado iniciado pelo 
nosso saudoso presidente Tamás Szmrecsányi. 
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O livro foi dividido em duas partes, iniciando pela perspectiva 
histórica e revisão da literatura mais recente das regiões que expe-
rimentaram maior intensidade nas atividades econômicas durante 
o período colonial. A segunda parte trata de temas fundamentais 
para o entendimento da economia daquele tempo, quais sejam, 
escravidão, moeda, terra e fiscalidade. Alertamos, novamente, que 
o fio condutor do presente volume foi o de construir um grande 
esforço de revisar a literatura recente no conjunto de temas e regiões 
analisados. Com isso, encontramos não apenas os avanços, mas 
também as limitações e lacunas na investigação sobre a formação 
econômica do Brasil.

A primeira parte do livro, intitulada “Regiões em perspectiva 
histórica: novas estradas, antigos caminhos”, inicia com o capítulo 
de Rafael Chambouleyron (UFPA) e Alírio Cardoso (UFMA) sob o 
título “Economia da Amazônia colonial: um balanço historiográfico”. 
Nesse capítulo os autores exploram a nova produção historiográfica 
sobre a região do Maranhão e Pará. Destacam que devemos superar 
a percepção consagrada na literatura tradicional que analisa a região 
Norte do Brasil como sendo uma vasta área isolada, periférica e mar-
ginal. Ao contrário, a literatura mais recente destaca, cada vez mais, 
as “inúmeras conexões globais, transatlânticas, transamazônicas e 
continentais que formaram a região ao longo do período colonial”.

Estendendo a análise sobre as regiões brasileiras que apresen-
taram um desempenho econômico mais intenso durante o período 
colonial, o segundo capítulo coloca em perspectiva a região Nor-
deste. Com o título “A economia colonial do Nordeste: um balanço 
historiográfico” os autores George Cabral de Sousa (UFPE), Gustavo 
Acioli Lopes (UFPE) e Mozart Vergetti Menezes (UFPB) descrevem 
que nas últimas três décadas os estudos sobre a região sofreram um 
processo de multiplicação, “proporcionando um maior nível de 
detalhamento de diversos aspectos da história econômica, operando 
uma ‘vertebralização’ da história econômica da região no período”. 
O resultado é um capítulo que mostra os avanços que ocorreram 
sobre o conhecimento acerca do desempenho da região e sobre sua 
dinâmica econômica e social, ampliando as interpretações tradicio-
nais. O texto também apresenta caminhos para pesquisas futuras na 
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medida em que existem atividades, regiões e períodos pertinentes 
à região Nordeste que ainda são pouco explorados na literatura. 

Continuando a análise sobre as regiões brasileiras durante 
o período colonial, o terceiro capítulo apresenta um balanço da 
literatura recente sobre o Sudeste e é intitulado “A região Sudeste 
e a economia colonial: redes de negócio e debate historiográfico”. 
Nele os professores Fábio Pesavento (ESPM) e Carla M. C. Almeida 
(UFJF) destacam que durante o século XVIII ocorreu um processo 
de consolidação da região na dinâmica econômica/administrativa no 
conjunto do Império ultramarino português. O objetivo do capítulo 
foi o de apresentar o “debate historiográfico que cerca esses acon-
tecimentos e a análise do desenvolvimento econômico da região 
(em especial das redes de negócio)”. Destaque para a revisão dos 
trabalhos mais recentes que analisam a região e o papel das redes 
de negócio na operacionalização dos negócios.

Finalizando a primeira parte do volume temos um balanço 
sobre a região mais meridional do Brasil. No capítulo “História e 
historiografia da economia da região Sul durante o período colonial”, 
Tiago Gil (UNB) destaca os temas com maior volume de análise/
detalhamento da região: a produção e o comércio. Aponta para o 
fato de que “podemos avaliar o quanto sabemos hoje sobre a circu-
lação de mercadorias na costa”. Por outro lado, aponta lacunas como 
as “trocas regionais de cabotagem e do movimento de negociantes 
de tamanho intermediário nestas negociações. Da mesma forma, 
sabemos pouco sobre como os produtos da ‘marina’, como se dizia 
na época, chegavam até o interior”. Alerta ainda para o fato de não 
existirem “trabalhos específicos sobre o consumo e os poucos que 
tratam da economia, de modo geral, são sutis sobre o tema”. Por fim, 
sugere um possível caminho para arrefecer as lacunas investigativas: 
as Atas Notariais. “São fontes fantásticas, com um detalhamento 
impressionante e geralmente abundantes.” 

A segunda parte do livro, intitulada “Entendendo os atavis-
mos: temas imprescindíveis à compreensão do Brasil”, apresenta o 
debate recente sobre pontos centrais para a compreensão da eco-
nomia colonial brasileira. Apesar de serem pontos – quase sempre 
– presentes na historiografia colonial brasileira, um dos objetivos 
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desta segunda parte da obra foi o de apontar lacunas, justamente 
para incentivar a realização de pesquisas vindouras. 

Evidentemente, a escravidão e suas vicissitudes não poderiam 
passar despercebidas diante de seus profundos impactos na socie-
dade brasileira. Esse é o objetivo do quinto capítulo do volume, 
intitulado “Escravidão, escravismo e tráfico de escravos”. Redigido 
pelos associados Maximiliano Menz (UNIFESP) e Wolfgang Lenk 
(UFU), seu objetivo principal foi o de “fornecer um quadro didático 
do processo de formação e definição do tráfico de escravos português 
e do escravismo no Brasil”. Além disso, apresentam dados e fontes 
documentais que subsidiam os resultados de pesquisas recentes 
dentro da temática. Concluindo, alertam que “a despeito do reco-
nhecimento geral da importância do escravismo para a formação 
da sociedade brasileira, ainda falta muito para se compreender da 
forma como se organizou na África, na América e a conexão comer-
cial entre elas e a Europa”.

O capítulo seguinte versa sobre a “Moeda e meios de paga-
mento”. Redigido pelo professor Fernando Carlos G. de Cerqueira 
Lima (IE/UFRJ), inicia lamentando o fato de termos um tema tão 
caro para o entendimento da economia colonial, contudo com um 
número limitado de trabalhos sobre a referida área de conhecimento. 
Aqui, temos uma contribuição para o entendimento das “principais 
questões discutidas na historiografia sobre a moeda (metálica) a 
partir de um critério cronológico”. O autor destaca ainda que “as 
análises e as estimativas sobre a moeda no Brasil colonial precisam 
levar em conta as diferenças regionais da circulação monetária”.

O sétimo capítulo resgata a história agrária no Brasil. Sob 
o título “O atual estágio dos estudos sobre história agrária e suas 
perspectivas”, Fernando Gaudereto Lamas (UFJF), embora não 
pretendendo “discutir de maneira profunda o tema”, apresenta um 
detalhado levantamento das fontes e autores essenciais para o estudo 
da história agrária brasileira. Como explica o autor, “nas questões 
estudadas pela história agrária encontram-se questões extremamente 
relevantes para a compreensão da presente realidade socioeconô-
mica brasileira. Desde a questão alimentar até a questão indígena, 
passando pela compreensão da utilização do espaço urbano”.
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Por fim, o capítulo “Receitas e despesas da Real Fazenda no 
Brasil, séculos XVII e XVIII”, de Angelo Alves Carrara (UFJF), faz 
uma importante síntese “dos dados apresentados em dois livros 
dedicados ao estudo da administração fazendária e das conjuntu-
ras financeiras da Real Fazenda no Brasil, entre 1607 e 1808”. Alerta 
que a “notável ausência de informações sobre o Rio de Janeiro 
deve-se a que os dados disponíveis sobre essa capitania limitam-se 
a pouquíssimos documentos fiscais”. Além disso, só foram encontra-
dos os registros fiscais a partir dos primeiros anos do século XVII, 
apesar de o Brasil já contar com um provedor-mor desde a instalação 
do Governo Geral por Tomé de Souza em 1548. Os dados apresenta-
dos aqui sinalizam que a empresa colonial não só se autofinanciou, 
como produziu lucro. Sem dúvida, no Brasil, a colonização foi um 
bom negócio para os cofres da Coroa.

Fábio Pesavento
ESPM

Fernando Carlos G. de Cerqueira Lima
IE/UFRJ


