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      João Fragoso é doutorado em História social pela Universidade Federal 

Fluminense. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

– UFRJ. Tem experiência na área de História econômica, com ênfase em História do 

Brasil colônia, atuando nos temas: colônia, império português, escravidão e história 

econômica das elites. 

Resumo do conteúdo  

p. 1. “Entre os componentes do primeiro conselho de Estado do Brasil independente, 

temos João Severiano Maciel da Costa (visconde de Queluz), Felisberto Caldeira 

Brant (Marques de Barbacena), Manoel Jacinto Nogueira Gama (Visconde Baenpendi) 

e Luiz Jose de Carvalho e Melo ( Visconde da Cachoeira). Tais os personagens 

pertenciam a antigas famílias da nobreza da terra paulista, fluminense e mineira: os 

Horta, os Leme, os Azevedo Coutinho, os Andrade Soutomaior, os Teles Barreto, os 

Sodré Pereira Machado. As cinco ultimas descendiam de conquistadores seiscentistas 

do Rio de Janeiro. Portanto, atravessaram as mais diferentes conjunturas coloniais, 

enquanto melhores famílias da terra, e participariam do circulo do poder no inicio do 

império. 

O curioso dessa façanha é que. No século XVII, os fluminenses saíram de uma 

economia açucareira de segunda classe. Viajantes, camaristas e governadores locais 

da época eram unânimes em sublinhar a inferioridade do açúcar da região, comparado 

ao das capitanias nordestinas. Daí a má vontade das tropas lusas em adquiri-lo. 

Apesar dessas adversidades, a nobreza da terra sobreviveu e ampliou seu poder no 

inicio do império.” 

O Antigo Regime nos trópicos e sua economia do bem comum 

p.2 . “Para compreender tais praticas, é necessário ter claro o cenário que as produz, 

no caso, alguns dos mecanismos de formação da sociedade colonial do Rio de 

Janeiro. A constituição da capitania fora o resultado da conquista, do embate contra os 

franceses e os tamoios, entre 1560 e 1580. Diante das dificuldades econômicas do 

reino e do império, a coroa teve de recorrer a conhecidos mecanismos do medievo 
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luso: os recursos de seus vassalos, no caso das elites coloniais americanas, e o 

sistema de mercês. 

Atendendo ao apelo do Governador – Geral da época, Mem de Sá, capitães – mores, 

fidalgos e candidatos a cavaleiros mobilizaram suas parentelas, flecheiros índios, 

escravos e se deslocaram para o Rio. Para estes, tal convocação tinha ressonância na 

lógica do Antigo Regime. Conquistar Novas terras e, portanto, submeter populações 

implicava em ter qualidade de nobre: superioridade em uma hierarquia estamental. (...) 

Em realidade, o contexto da ocupação do Rio de Janeiro esclarece alguns pontos 

aspectos da sua sociedade colonial: alianças entre frações de elites regionais; uma 

nobreza da terra baseada na ideia de conquista; a interferência da política na 

economia, originando o que chamo de economia do bem comum.”. 

p. 5 (...) Uma economia, cujo funcionamento não era ditado apenas pela oferta e pela 

procura, mas também pela política. A Câmara, os ofícios da coroa e as mercês, em 

geral, criavam para seus titulares possibilidades de acumulação de riquezas à margem 

da produção e do comércio. (...) Uma das bases materiais dessa sociedade era dada 

pela sua aptidão na plantação da cana de açúcar, neste momento voltemos à questão 

do açúcar de segunda classe, produzido no Rio. Evidente que a capitania contava com 

outras atividades, porém a economia exportadora plebéia era seu alicerce. Isto 

inevitavelmente trazia várias sequelas à vida da região, fenômeno que seria ainda 

mais agravado com o fim da União Ibérica, com os conflitos contra os holandeses e 

com a queda do preço do açúcar, em princípios da década de 1640. Um assento da 

Câmara, de 07/02/1641, fornece um quadro preciso de economia do período. Segundo 

ele, de costume, vinham do reino navios com mercadorias para venderem, em troca 

de açúcar, porém neste ano os mercadores reinóis não estavam aceitando o açúcar 

como pagamento das compras e dos créditos necessários para a cidade ou, quando o 

recebiam o fazia por um preço muito baixo, o que os moradores não aceitavam – 

como resultado deste dilema, a frota estava, ainda, no Porto.” 

p. 6 “O Rio de Janeiro se baseava numa típica economia enquadrada no exclusivo 

colonial: seus ritmos navegavam ao sabor das flutuações do mercado internacional e o 

capital mercantil reinol controlava, de maneira monopolista, os mecanismos de 

reprodução da economia local. Por conseguinte, parte da riqueza colonial ficava nas 

mãos dos negociantes das naus. Porém, para a infelicidade da capitania, tal 

enquadramento não era perfeito, pois seu açúcar não era um produto – rei, mas sim 

plebeu, o que complicava a vida dos fluminenses.” 
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P. 7 “(...) é necessário certo cuidado quanto às conclusões precipitadas. Em primeiro 

lugar, as vereanças apresentadas demonstram que a cidade tinha consciência de suas 

debilidades. Em segundo lugar, desde cedo, as melhores famílias da terra também 

sabiam de outro fato: a importância estratégica do Rio de Janeiro para o comercio e a 

defesa do Atlântico sul luso e, ainda, da fragilidade militar da Metrópole no período 

considerado. Em outras palavras, o império precisava da „ajuda‟ do Rio para se manter 

naquelas paragens, e a elite da capitania procurava valer-se de tais circunstâncias. 

Em 1616, Martin de Sá pedia à coroa mercês pela árdua tarefa, às custas de „muito de 

sua fazenda e de seu pai‟, de defender as costas das capitanias do sul, ou seja, Sá 

sublinhava que a manutenção da costa não era feita apenas pelos cofres reais.” 

p.7. “as autoridades metropolitanas reconheciam a importância da capitania. (...) 

„aquela capitania [do Rio de Janeiro] é a mais opulenta daquelas partes [sul do Brasil], 

e que tem mais gente de guerra, canoas e índios (...) podendo acudir a onde 

necessário‟. 

“Passados dez anos, em meio aos preparativos para a reconquista de Angola, o 

Conselho Ultramarino recomendava ao Governador da cidade, Francisco Souto Maior, 

prudência e „brandura‟ com os moradores da cidade, apesar de eles merecerem 

„algumas demonstrações de castigo‟. A razão de tal brandura era simples: Faltavam 

recursos na Fazenda Real, portanto, a defesa daquela parte do império – o Atlântico 

sul – dependia „totalmente (...) da vontade e união do povo [Rio de Janeiro].” 

p.8 “Em síntese o Rio de Janeiro tinha dificuldades em vender açúcar e comprar 

escravos. Portanto, não era o melhor exemplo de uma economia escravista 

exportadora. Em contrapartida, a sua posição geopolítica e, mais, a fragilidade militar 

portuguesa no Atlântico sul conspiravam a seu favor, ou seja, a cidade tinha, em tese, 

como barganhar com a coroa. A maior prova de tais negociações é a própria 

permanecia da produção açucareira fluminense e de sua sociedade no Antigo Regime, 

independente das conjunturas do preço do açúcar, até finais do século XVII. Deste 

modo, temos a oportunidade de estudar os mecanismos de reprodução de uma 

economia exportadora plebéia – e com ela o calculo empresarial da elite – que 

conseguiu existir a contragosto do capital mercantil das frotas. Para a nobreza 

fluminense, o referido açúcar consistia no alicerce de seu status, pois fornecia os 

cabedais necessários à manutenção da qualidade do grupo. 

A possibilidade de aquela economia existir insinua a interferência da política nas suas 

engrenagens. Neste momento, é importante lembrar que, no Antigo Regime, a política 
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sempre interferia na produção social, qualquer que fosse ela. Basta recordar que o 

grau de pertencimento ao topo dos estamentos era dado pelo acesso ao domínio da 

Republica e não tanto pela riqueza material. Assim, frações da nobreza fluminense 

tiveram de elaborar uma cultura política/ econômica que, ao mesmo tempo, desse 

conta de duas frentes: uma, interna, que lhe garantisse legitimidade numa hierarquia 

estamental; outra, externa, das barganhas entre colônia e Metrópole.” 

(...) a reiteração da economia plebéia implicava na „união do povo‟, portanto, na 

existência de um bando que tivesse legitimidade social. Nestas condições, as 

possibilidades junto aos centros de poder eram ampliadas.” 

Esboço das estratégias da nobreza 

1. A engenharia parental – envolvendo a questão dos matrimônios  

2. Redes de alianças supra – regionais – famílias de nobreza da terra que por ter 

relações com famílias do Rio migravam, mas que mantinham relações 

parentais com a região de origem. 

3. A distribuição de dádivas – que se baseava na reciprocidade em dons contra 

dons. 

4. Com „meus criados, escravos e índios‟: o „poder social da nobreza‟ - o poder 

social da nobreza estava ligado à reciprocidade com os senhores e com o 

povo. Sua autoridade se completava quando os dons e o contra dons incluíam 

os índios e os escravos da Guiné, sobretudo, os índios flecheiros que eram o 

braço armado do bando. 

p. 17. “O crescimento da economia baseada na escravidão africana acarretaria, 

igualmente, a multiplicação de reciprocidades com os cativos da Guiné. Neste 

momento, é importante lembrar do açúcar de segunda da região e, portanto, das suas 

dificuldades no tráfico atlântico de escravos.” 

p. 18. “Para a década de 1650, possuo listagens de cativos negros de dois engenhos 

da cidade. Neles, diferentemente de outras áreas escravistas novas, não se observou 

um grande desequilíbrio entre os sexos. Dos 155 arrolados, 40% eram mulheres, o 

que facilitava a constituição de famílias. Daqueles 155, 57% dos cativos estavam 

unidos por laços de parentesco. A presença de famílias escravas era mais forte numa 

fazenda de Campos que, em 1662, combinava pecuária e açúcar. Reunia 255 cativos, 

dos quais 215, ou 95, 6% mantinham parentesco; não descarto, porém uma 
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superestimativa de tal cifra. Mesmo considerando problemas com a representatividade 

dos dados, consistem em unidades de épocas e produções distintas, com traços 

demográficos próximos.” 

p.19. “Assim, as relações entre senhores e escravos na região se traduziam, 

aparentemente, na estabilidade de famílias escravas. Perceba-se que um dos 

engenhos acima analisados pertencia a Baltazar Leitão, que, além de nobre da terra, 

possuía negócios com Angola. As demais unidades eram Benevides de Sá, família 

cujo poder e cuja riqueza dispensam comentários. Pois bem, estes senhores, mais os 

|Barbalho e os Barreto faria, apesar de poderem repor seus cativos via Atlântico, 

tinham parte expressiva de seus planteis formada por famílias escravas, o que dá a 

estas empresas mais um perfil de aldeias do que de uma tradicional de plantation. Ao 

que parece, a idéia de negociação entre senhores e escravos não era apenas uma 

figura de retórica.” 

Idem. “Os batismos sugerem, ainda, a existência de rendes de sociabilidade de 

escravos que ultrapassavam os engenhos. Por exemplo, as cativas de Jerônimo 

Barbalho tiveram, ao menos, nove afilhados em outros plantéis. Assim como as „crias‟ 

de barbalho receberam madrinhas escravas de distintos senhores. No caso de Barreto 

de Faria, cinco e 10 de seus cativos foram, respectivamente, madrinhas e afilhados de 

escravos de outros senhores. Ainda para Barreto, o casal de 11 anos e cinco filhos, 

acima referido, teve dois rebentos com padrinhos de planteis diferentes. Portanto, uma 

mesma família escrava era capaz de manter, simultaneamente, compadrios com 

cativos de distintos engenhos. Pelo menos, outros sete dos 20 plantéis com mais de 

10 batizados se inserem na mesma situação: a estabilidade da família aparece 

associada a elos de compadrios entre senzalas de engenhos diversos. 

(...) o que me importa é sugerir a hipótese de barganhas com escravos como prática 

da nobreza e, mesmo, a existência de uma certa coincidência de interesses entre 

ambos.” 

p.20. “A dificuldade no tráfico angolano, provavelmente, distinguiu a demografia 

escrava do Rio da de outras áreas. Entretanto, qualquer capitania baseada na 

escravidão tinha na política um traço vital. A produção escravista dependia da 

hierarquia de qualidades. Afinal, os cativos tinham de se perceber como agentes de 

qualidade inferior a de seus donos; sem isto a produção não ocorria. A continuidade 

das relações de produção era refém da política. Evidentemente, tais negociações 

ocorriam em meio a conflitos entre senhores e escravos. Existiam as revoltas escravas 
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e os quilombos, assim como os acordos de paz e a repressão a tais levantes, por 

senhores e seus cativos. Daí a premência da negociação.” 

(...) Parece – me que um dos melhores exemplos do envolvimento dos escravos em tal 

sociedade era a sua participação nas lutas entre bandos da nobreza. Em 1691, o reitor 

da Companhia de Jesus relatava a Lisboa os ataques às suas fazendas, em Campos, 

pelos negros de José Barcelos e de Martim Correia Vasqueanes (...) as fazendas 

invadidas foram danificadas e seus cativos, feridos. Neste momento, é importante 

recordar que as fazendas do Rio eram compostas por famílias de escravos que 

possuíam, além de suas vidas, plantações. Por conseguinte, nos embates senhoriais 

não só estavam em jogo os interesses destes, mas também os dos escravos. Nos 

conflitos, as fam´lias escravas tinham, igualmente, algo a defender. Assim, a imagem 

do bando, como expressão de uma hierarquia de tipo antigo, se completa.” 

As estratégias dos bandos e a economia plebéia  

p.21. “Enfim, seja pela natureza do açúcar carioca e/ou em razão de a sociedade 

colonial se basear no Antigo Regime, o fato foi que a nobreza da terra seiscentista 

produziu uma cultura política que possibilitou a sua sobrevivência. Mais do que isto, tal 

cultura garantiu a própria existência da economia plebéia fluminense. Ao longo das 

décadas de 1660 e 1670, os camaristas do Rio freqüentemente se queixavam a 

Lisboa de questões como: o descaso das frotas para com o açúcar fluminense; a 

preferência dada pelos tumbeiros ao Nordeste, em detrimento do Rio, e a falta de 

moedas. Parte destes problemas foi amenizada quando ocorreu a „união do povo‟, sob 

hegemonia dos Teles/Correia e estes estabeleceram alianças supra – regionais; 

inclusive em Lisboa.”    

Idem. ”Outro problema delicado era a moeda. Por diversos meios, os mercadores das 

frotas dela se apropriavam, reduzindo a sua capacidade de investimento e, portanto, 

as possibilidades de reprodução da hierarquia de tipo antigo do Rio. (...) A principio, tal 

proposta referendava velhas práticas de acumulação do capital mercantil; via 

circulação, ele se apropriava de parte da riqueza social. Portanto, as melhores famílias 

da terra eram favoráveis àquilo que, posteriormente, a historiografia chamaria de pacto 

colonial. Entretanto, não há de se esquecer que aquela solução vinha da nobreza, que 

pretendia vender açúcar plebeu e impedir a fuga de moedas da economia que 

conheciam. A nobreza apostava que os comerciantes se veriam coagidos a preferir um 

açúcar de segunda a uma moeda „podre‟, sem validade em outras paragens, 
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fenômeno que, no final, contrariava os interesses dos mercadores reinóis; além de 

consistir numa ameaça à autoridade monetária metropolitana.” 

Idem ibdem. “Este último parecer bem demonstrar a delicadeza daquela proposta, pois 

implicava na manutenção das patacas no Rio; moedas de fácil adulteração ou de 

cerceio do seu valor intrínseco em relação ao extrínseco – o que contrariava Lisboa. 

Quando a capitania aplicou a dita proposta, foram postas em teste as estratégias do 

bando Teles/Correia. Em 2/12/1679, o Governador Manuel de Lobo, com a aprovação 

do Desembargador – Sindicante João da Rocha Pita e do Governador – Geral Matias 

da Cunha, não cumpriu a ordem de Lisboa, qual seja: alterar o valor das patacas, 

marcando – as, de modo a impedir o seu cerceio. Em 1681, Lisboa voltaria a ordenar 

que o Governador Pedro Gomes seguisse a lei de 1679.” 

p.23. “ No final do século XVII, a hegemonia dos Teles Barreto seria debilitada. Cisões 

internas surgem no grupo, e outro bando, dos Amaral Gurgel, adquiria mais força. A 

frágil paz na nobreza logo terminaria. Com isto, a capacidade de barganha do Rio com 

Lisboa e o capital mercantil das frotas se vima reduzidos. Apesar destas dificuldades, 

algumas das melhores famílias da terra manteriam seu status e, mais, utilizando 

cultura política seiscentista, continuariam no circulo do poder no século seguinte. 

Entretanto, isto é outra história.” 

Conceitos 

Nobreza da terra, Economia plebéia  

Famílias da terra  

Comercio   

Interlocutores 
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