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Resumo 

 

A política imigratória e a colonização europeia por não portugueses no Brasil, iniciada no 

Período Pombalino se remete, direta ou indiretamente, as medidas implementadas no Período 

Joanino continuadas, de forma intermitente, no conturbado Primeiro Reinado (D. Pedro I). As 

relações entre o Brasil colônia e as mudanças estruturais possibilitaram colocá-lo na parte 

mais dinâmica do sistema colonial luso e deram as bases para a sua autodeterminação política 

e, permitiram a vinda dos imigrantes europeus não portugueses para a colônia no período 

joanino, sendo três os eixos principais que estavam no bojo das preocupações da política 

portuguesa/brasileira como parte de um projeto de modernização conservadora das elites de 

então buscar adequar-se às transformações em curso na Europa do imediato pós-Revolução 

Industrial: a questão agrícola, a ocupação do território e ao branqueamento da população. A 

chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, e o enraizamento dos interesses lusitanos na Colônia, 

permitiram avançar neste sentido. 
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Abstract 

 

The politics of immigration and colonization by non-European Portuguese in Brazil started in 

the Pombal period refers to, directly or indirectly, the measures implemented in the Joanino 

Period continued, intermittently, in the troubled First Empire (D. Pedro I). The relationship 

between colonial Brazil and possible structural changes put it in the most dynamic part of the 

colonial system Luso and gave the basis for their political self-determination, and allowed the 

arrival of European immigrants to the non-Portuguese colony in Joanino period, and three 

main lines that were in the midst of the political concerns of Portuguese / Brazilian as part of 

a modernization project of the conservative elites of those seeking to adapt to the changes 

taking place in Europe's immediate post-Industrial Revolution: the issue of agriculture, the 
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occupation the territory and the laundering of the population. The arrival of the Portuguese 

Court to Brazil, and the rooting interests of the Lusitanian colony, have gone in this direction. 

 

Keywords: Immigration, Bahia, German, XIX Century Colony of Leopoldina 

 

 

A generalização do modelo imigracionista implantado no sul-sudeste brasileiro e/ou as suas 

articulações com a grande lavoura exportadora, permitiu a construção de um esquecimento 

ou, negação da memória e da história de outros projetos implementados, os quais podem 

trazer a lume aspectos pouco enfatizados pela própria historiografia. Tal é o caso da 

colonização alemã no sul da Bahia: a presença torturante de uma ausência
1
. 

 

A sua especificidade está na imigração de indivíduos de origem germânica ou suíça, para uma 

região onde o clima tropical é dominante, e as atividades produtivas, regra geral, estão 

articuladas com o setor exportador sendo, portanto, uma área receptora de imigrantes 

diferente das demais áreas coloniais que vieram a ser ocupadas por esses europeus e, na 

ausência de estudos sobre este fenômeno imigratório: o deslocamento expressivo de alemães 

para a Bahia no século XIX, onde se instalou a mais antiga das áreas receptoras de imigrantes 

alemães, a Colônia de Leopoldina (1818), uma das primeiras da Província da Bahia e anterior 

a da de Nova Friburgo (1820), no Rio de Janeiro. 

 

Numa tentativa de entendimento deste fenômeno nos remetemos à análise da política 

imigratória e a colonização europeia por não portugueses no Brasil, iniciada no Período 

Pombalino e as medidas implementadas no Período Joanino, continuadas, de forma 

intermitente, no conturbado Primeiro Reinado (D. Pedro I). As relações entre o Brasil colônia 

e as mudanças estruturais possibilitaram colocá-lo na parte mais dinâmica do sistema colonial 

luso e deram as bases para a sua autodeterminação política, além de permitir a vinda dos 

imigrantes europeus não portugueses para a colônia no alvorecer do século XIX. 

 

 

O período da consolidação colonial – Século XVIII 
 

O século XVIII foi para o Brasil o período da consolidação colonial. A descoberta das minas 

de ouro e diamante na região central da colônia, e a consequente expansão da colonização 

portuguesa permitiram articular o “arquipélago de colônias”, ainda que de forma tênue, pelos 

caminhos de gado, campos de criatório e feiras. Para além, as grandes transformações em 

curso na Europa refletiram-se no Brasil, espacializadas pelas mudanças em suas fronteiras. 

 

O final do século XVIII apresenta-se, para Portugal, como um período de crise, que suscitou 

mudanças expressas pela política pombalina, na qual a indústria, agricultura e comércio são 

objetos da ação governamental, em particular a agricultura, cujos resultados se fizeram sentir 

no espaço colonial – Brasil: matérias-primas para a indústria portuguesa, produtos para a 

reexportação do Reino, alimentos para a metrópole. De acordo com Wehling & Wehling
2
 o 

ressurgimento das companhias privilegiadas de comércio, de cunho fortemente mercantilista, 

criadas por Pombal, objetivavam atenuar os efeitos da crise decorrente da queda da produção 

de ouro na Colônia. 

 

Podemos falar de um mercantilismo ilustrado português
3
, cujo objetivo principal seria a 

possibilidade de permitir aberturas, mas dentro do sistema colonial mercantilista. Haveria 

uma redução do exclusivo metropolitano, estimulando-se a produção na colônia e buscando 
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uma integração mais forte entre o mundo metropolitano e o colonial4.  

 

 

Para Falcon5 a “face brasileira” do Império Português à Época Pombalina, cujos limites 

temporais (1750–1777) representam apenas um recorte cronológico, sofreu uma “dupla 

mutação” que pode ser visualizada nas transformações radicais sofridas pela Colônia – a 

espacial e a econômica–demográfica. A primeira como decorrência da descoberta e expansão 

das áreas mineratórias (ouro e diamante) e o consequente fluxo populacional, interno e 

externo da Colônia, para as regiões mineratórias, tendo como resultante uma expressiva e 

rápida ampliação do território colonial, com destaque para as áreas de fronteira com os 

territórios castelhanos, implicando também em complexas negociações diplomáticas e 

conflitos bélicos ao longo de todo o século dezoito. A segunda, econômica e demográfica, 

expressa no deslocamento do eixo econômico e administrativo da Colônia do Nordeste para o 

Sudeste, implicou em acelerada tomada de providências dispendiosas com a instalação de um 

aparato administrativo nas novas regiões, pois a manutenção da lei e da ordem era condição 

sine qua non para a fiscalização das atividades econômicas, garantindo a arrecadação dos 

“quintos” da Coroa, dos direitos de passagem e das operações mercantis, com especial 

destaque para a repressão ao contrabando do ouro. 

 

A reforma pombalina, que podemos situar dentro do campo das ideias ilustradas, teve três 

eixos principais: o econômico, o político – administrativo e o cultural–pedagógico. No âmbito 

deste trabalho privilegiaremos apenas as duas primeiras, pois nos parece que são as mais 

relevantes no que tange as suas consequências no período subsequente, ou seja, as que se 

estendem desde o fim do Período Pombalino até o Joanino, visto que as políticas 

implementadas nesse período são continuidades, e não descontinuidades, das políticas 

pombalinas. 

 

Dentre as repercussões das reformas político–administrativas no espaço da colônia luso-

americana evidenciam-se a transferência da sede do Governo Geral do Estado do Brasil de 

Salvador para o Rio de Janeiro (1763), a extinção do Estado do Grão-Pará e Maranhão e sua 

incorporação, como Capitania-Geral, ao Estado do Brasil (1772), criação de novas 

“Capitanias Reais” – São José do Rio Negro (1717), Piauí (1759), Rio Grande de São Pedro 

(1760), e a aquisição, pela Coroa, das capitanias privadas6. 

 

A implementação de reformas políticas-burocráticas objetivava a modernização da 

administração no que se refere ao funcionamento dos órgãos existentes e ao comportamento 

dos agentes da Coroa, muito embora a prática tenha sido muito distante dos ditames legais. 

Dentre as reformas efetivadas podemos citar a instalação da Relação do Rio de Janeiro (1751) 

e a organização de Juntas de Fazenda nas Capitanias-Gerais. Entretanto, a prática 

metropolitana, na colônia, calcada na manutenção entre seus agentes coloniais de um 

permanente estado de insegurança frente às decisões a serem tomadas, seja por não serem as 

instruções claras, seja por medo de desagradar seus superiores, permitiu que a Coroa 

mantivesse sempre a palavra final, o que, em última instância manteve a centralização do 

poder na Metrópole, sendo os representantes da Coroa na colônia meros intermediários na 

grande maioria das questões. Este quadro terá continuidade no decorrer do Período Joanino e, 

quando da Independência a centralização das decisões dar-se-á na Corte, no Rio de Janeiro, 

cujas consequências da manutenção se refletem na demora da solução dos problemas 

provinciais. 

 

No aspecto econômico a descoberta das minas e a colonização do Sul ao longo do século 

XVIII diminuíram a importância do Nordeste no cenário colonial. Por diversas razões seus 
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produtos passaram a render menos. Entre elas podemos citar a diminuição da produtividade 

do açúcar em decorrência de práticas predatórias no seu cultivo, a substituição dos couros 

nordestinos pelos oriundos do Rio de Janeiro e Sacramento cuja produção possuía vantagens 

sobre a produção baiana e pernambucana, a retração na extração de madeiras, em especial do 

pau-brasil, decorrente da exploração predatória que se verificou ao longo dos séculos na mata 

atlântica, apesar das diversas proibições feitas por Portugal. 

 

Em 1763 a transferência da capital para o Rio de Janeiro, acentuou o declínio relativo do 

Nordeste frente à expansão do Centro-Sul e não um processo de decadência irreversível. 

Comparado à produção total do século o açúcar, predominantemente baiano e pernambucano, 

gerou uma renda três vezes superior à do ouro7. Alguns aspectos da conjuntura internacional 

favoreceram ao longo do século recuperações setoriais da economia nordestina. Deste modo, 

a queda da produção antilhana de açúcar à época da revolução Francesa foi benéfica para a 

recuperação das exportações de açúcar. O algodão, em especial o produzido nas capitanias de 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará, era uma matéria-prima muito 

procurada em razão da expansão da indústria têxtil decorrente da Revolução Industrial. Ao 

final do século XVIII, diferentemente do que ocorreu no anterior, as condições econômicas 

eram de franco favorecimento, embora dependentes das oscilações de mercado externo, visto 

tratar-se de uma economia colonial.  

 

Salvador, na segunda metade do século XVIII, apesar da transferência da capital para o Rio de 

Janeiro em 1763, continuou sendo uma importante e populosa cidade, na qual podemos 

destacar suas construções, sejam elas públicas ou particulares, com especial realce para as 

suas ricas igrejas, além das suas confrarias e irmandades que promoviam riquíssimas 

procissões, que chamavam a atenção dos viajantes, em especial os estrangeiros. Em 1770-

1780 com a recuperação dos preços do açúcar e o aumento da exportação de couros e 

aguardentes, além do sucesso do algodão, a capitania da Bahia teve uma breve prosperidade. 

A recuperação do setor exportador baiano promoveu, fato frequente no Brasil colonial, uma 

sensível retração da agricultura de subsistência e o aumento de preços dos produtos básicos, 

sobretudo a farinha de mandioca. A construção de um celeiro público visando regularizar o 

abastecimento urbano amenizou, mas não resolveu as dificuldades. As capitanias ao Sul, 

Ilhéus e Porto Seguro, que haviam sido revertidas à Coroa, ainda sofriam com os ataques 

indígenas, e as atividades econômicas se limitavam à agricultura de subsistência, a uma 

pequena produção açucareira e a extração de madeiras. 

 

As transformações que ocorrem em Portugal estão diretamente ligadas à importância, cada 

vez maior, que assume a Inglaterra no panorama mundial, relacionada com a Revolução 

Industrial Inglesa e a expansão Colonial Inglesa iniciada com o Tratado de Methüen. 

Paralelamente, temos um quadro de instabilidade política no continente europeu, provocado 

pela política expansionista de Napoleão. Um fato da maior relevância do ponto de vista da 

transformação das relações Reino-Colônia foi à vinda da Família Real em 1808. A chegada de 

D. João VI ao Brasil, não significou, apenas, a abertura dos portos às nações amigas. Foi 

muito mais. Provocou mudanças de hábitos, a introdução de novos costumes, além de 

flexibilizar as leis no que tange a permissão para a imigração de europeus não portugueses, 

como o decreto de 25 de Novembro de 1808 que torna possível a propriedade das terras aos 

estrangeiros. 
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O Brasil colônia e as mudanças estruturais 

 

As transformações estruturais impulsionadas por combinadas razões endógenas e exógenas8 

que ocorrem no Brasil da segunda metade do século XVIII ao primeiro quartel do século XIX, 

fundamentam o Brasil de hoje. Estas possibilitaram ao Brasil colocar-se como a mais 

dinâmica parte do sistema colonial luso e deram as bases para sua autodeterminação política. 

No campo econômico, o escravismo começa a dar claros sinais de crise, possibilitando ao 

trabalho livre organizar-se e ampliar-se. Por outro lado, o caráter fundamental da economia 

manteve-se: produção extensiva para o mercado externo e, um mercado interno fraco e 

pulverizado voltado, principalmente, para os núcleos urbanos como o Rio de Janeiro e 

Salvador, permitindo a subordinação da economia brasileira a outras. No campo da 

geopolítica é implantada uma estratégia relacionada à ocupação, povoamento, valorização e 

defesa do território. Por tratar-se de um território tão vasto, estas preocupações remetem à 

necessidade da presença de uma população muito mais numerosa do que a existente. Não 

tendo Portugal condições de dispor de satisfatório contingente demográfico, a imigração 

estrangeira passa a ter fundamental importância.  

 

Crises, tensões, conflitos eram inerentes ao próprio sistema colonial. Entretanto, uma nova 

situação a agrava, a independência dos Estados Unidos, gerando de acordo com Novais9, crise 

não apenas do sistema colonial, mas de todo o Antigo Sistema. Esta crise afeta as relações 

entre Portugal e Brasil, visto que este era uma importante, senão a mais importante colônia 

portuguesa do Ultramar no século XVIII. Havia o ouro das Minas Gerais, os diamantes, o 

algodão e a pecuária se expandiam e, Portugal, em razão de privilégios dados aos 

comerciantes ingleses, e as concessões de importantes entrepostos do Ultramar, por exemplo, 

Bombaim à Inglaterra, em decorrência de tratados firmados, tornavam o Brasil de 

fundamental importância para a metrópole, apesar de que ao longo dos séculos XVI e XVII 

ocorreram, na economia da colônia, vários períodos de crise10. 

 

A premissa básica de uma economia colonial era ser complementar à economia da metrópole, 

ou seja, produzir mercadorias comercializáveis na economia central, em especial os produtos 

tropicais, tais como açúcar, anil, tabaco, algodão entre outros, além de peles e metais 

preciosos. No caso do Brasil a agroindústria açucareira desempenhou um papel de 

fundamental importância na ocupação e elaboração do espaço nacional. No entanto devemos 

assinalar que esta economia colonial era de baixa produtividade, e seu crescimento devia-se 

ao agregamento de terras, ou seja, o seu crescimento era extensivo. De acordo com Novais11, 

era uma economia predatória, dilapidadora dos recursos naturais, e por extensão da paisagem, 

não havendo investimentos, apenas reposição e agregação. Portanto, para que o sistema 

funcionasse foi necessário à adoção de formas de trabalho compulsório, na sua forma limite – 

o escravismo12. Enquanto na Europa começava a transição para o trabalho livre, com o fim do 

trabalho compulsório, no mundo ultramarino, com especial destaque para as áreas tropicais, 

assistia-se ao renascimento da escravidão, além de outras formas de trabalho compulsório – 

“encomiendas”, “mita” e outras formas de trabalho servil ou semi-servil, estando a introdução 

e manutenção do escravismo, com especial destaque para as colônias americanas tropicais, 

atrelada ao tráfico negreiro. 

 

Por sua própria natureza a economia colonial era contraditória: mercantil e escravista: 

produção de mercadorias para as economias europeias nas quais o capitalismo se expandia e 

solidificava, através do trabalho escravo. Esta contradição provoca tensões, pois a camada 

senhorial-empresária, ao não utilizar os progressos técnicos na produção, necessitou reduzir 

os custos com a manutenção de seu plantel de escravos. Para tanto recorriam ao trabalho 
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escravo para produzir uma parcela significativa de sua subsistência dentro da própria unidade 

produtora para exportação, ou seja, se inseria no bojo de uma economia basicamente 

mercantil, toda uma faixa de produção de subsistência cujo processo se desenrola à margem 

do mercado13. 

 

Nos períodos de expansão dos produtos coloniais, reduz-se ou até mesmo era zerada a parcela 

da produção de subsistência dentro das unidades de produção agroexportadora, com vista à 

ampliação da produção para o mercado externo. Tal fato permitia uma pequena abertura para 

a produção colonial de subsistência autônoma, ou seja, a participação na economia dos 

pequenos lavradores livres. Entretanto, nos momentos de contração da demanda por produtos 

coloniais ocorria exatamente o contrário, com restrição das áreas destinadas aos produtos para 

exportação, ampliação da produção de subsistência dentro das grandes unidades produtivas e 

a quase total exclusão dos pequenos lavradores.  

 

Consequentemente, a economia colonial, por essência mercantil e escravista, possibilitava um 

muito restrito mercado interno, onde somente nas áreas mais próximas dos centros urbanos, 

tais como Rio de Janeiro e Salvador, e posteriormente nas Minas Gerais, desenvolveu-se um 

sistema agrícola voltado para atender o consumo destes centros. Mas, mesmo nestas áreas os 

pequenos produtores, nos períodos de expansão da economia colonial, procuravam penetrar 

no sistema mercantil substituindo suas lavouras de subsistência pelas de produtos exportáveis. 

Tais fatos geravam escassez de produtos alimentícios para o incipiente mercado interno, 

obrigando muitas vezes aos governantes a adotarem medidas que proibiam a produção de 

gêneros agrícolas para o mercado externo, tendo em vista suprir a demanda interna por 

alimentos. 

 

Outro fato que em muito contribuiu para restringir as trocas internas, limitando a ampliação 

do mercado interno, foi a questão do transporte das mercadorias dificultado pela quase 

absoluta ausência de estradas. O deslocamento dos produtos das áreas de produção para as de 

consumo era feito de forma extremamente difícil e, portanto, custoso, pois implicava em 

percorrer longos caminhos de difícil tráfego até os pequenos portos fluviais, onde então os 

produtos eram embarcados para o mercado consumidor. Vários ofícios e representações foram 

enviados às autoridades competentes solicitando a abertura, ou melhoria das estradas para o 

escoamento da produção14. 

 

Portugal, não estando colocado no centro do processo desencadeado pela Inglaterra a partir do 

século XVII, com seu ápice no século XVIII, que permite a expansão das economias centrais 

europeias e subordina a produção na sua forma artesanal e manufatureira, determinando o 

padrão e os limites do processo de acumulação e comandando o ritmo das economias 

coloniais15, procurou reforçar o seu sistema colonial buscando preservar o Brasil, a sua mais 

rica colônia. Entretanto, tal política não livrou o sistema da crise, pois esta se projetou de fora 

para dentro16, e as mudanças que ocorrem no Brasil, de ordem interna, na segunda metade do 

século XVIII vão acentuar as contradições do próprio sistema colonial português, colocando-o 

em xeque. 

 

Portugal desde 1640, quando recupera sua Independência no plano externo e interno, a 

Restauração Portuguesa, procurou manter uma política de neutralidade, e ao mesmo tempo 

refazer os laços políticos com as potências europeias, expressas por atitudes, aparentemente 

divergentes de D. Pedro II, favoráveis umas à aproximação com a Inglaterra, outras 

estreitando os laços com a França17. Laços matrimoniais entre as casas reinantes de Portugal, 

França e o Império Austríaco bem como a aproximação com o Papado são exemplos de tais 
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atitudes. Esta política tem sua continuidade sob o reinado de D. João V (1706-1750) quando 

são firmados os Tratados de Utrecht (1703) e de Rastadt (1714) obtendo Portugal a Colônia 

de Sacramento, mas é no reinado de D. José I (1750-1777), com o Consulado Pombalino, que 

mudanças significativas serão implantadas, dando novas diretrizes a Colônia. 

 

As estruturas presentes na Colônia seguem dois critérios básicos. O funcional, relacionado ao 

governo nas suas diferentes facetas: civil e militar, justiça, fazenda e religioso, e o 

geopolítico, à sua estrutura espacial, no aspecto geral (Governo Geral), regional (Capitanias) 

e, local (vilas e cidades). Sob Pombal sofreram mudanças de duplo sentido. No aspecto 

espacial, com a expansão do território serão necessários gastos cada vez mais altos para a 

defesa e povoamento dos novos territórios. No aspecto econômico e demográfico, a 

descoberta e expansão das áreas mineratórias aliado ao deslocamento da população 

intracolonial e para a colônia, levam a mudança do eixo econômico e administrativo do 

Nordeste para o Sudeste com a transferência da sede do Governo Geral do Estado do Brasil de 

Salvador para o Rio de Janeiro (1763). 

 

A expansão mineratória deu-se até 1730 quando as minas começam a apresentar sinais de 

esgotamentos. Em torno 1750 a mineração apresenta certa recuperação, mas a partir de 1760-

1790 entra em profunda crise com a queda na arrecadação dos “quintos” da Coroa, que 

desequilibra as finanças do Estado e compromete a balança comercial de Portugal com os 

outros países, com destaque a Inglaterra. A posição das autoridades coloniais, na busca de 

garantir a arrecadação dos “direitos” da Coroa18, oscilava entre impor, de forma mais rígida e 

violenta, o poder real, e a cooptação e moderação no trato com as autoridades locais. Ao 

mesmo tempo o setor agroexportador passava por dificuldades, apesar da pequena 

recuperação no período de 1750-1760, para logo a seguir mergulhar num novo período de 

crise que se prolonga até a década de 80, quando sofre uma rápida expansão e diversificação. 

Entretanto, esta é concomitante com a “crise colonial” obrigando às autoridades portuguesas, 

com destaque para os burocratas e intelectuais da Academia Real de Ciências, a buscarem as 

suas causas de forma a permitir a implementação de medidas, que paralelas à reforma do 

sistema, permitissem a sua conservação. Em outras palavras, estimular as atividades 

econômicas de forma a possibilitar a manutenção do controle sobre a Colônia. 

 

As reformas implementadas por Pombal, as Reformas Pombalinas, de caráter mercantilista e 

fiscalista, e de forma a acompanhar a mudança econômico-demográfica em curso na colônia, 

foram rápidas e dispendiosas19. Com o intuito de estabelecer a lei e a ordem na fiscalização da 

produção extrativa, do comércio e acesso às minas, cobrar os direitos da Coroa e coibir os 

descaminhos do ouro, instituiu órgãos e agentes da Coroa e criou novas vilas nas áreas 

mineratórias. 

 

As reformas de caráter mercantilistas se caracterizaram por duas vertentes: o fomento à 

produção metropolitana e a política comercial e colonial. A inserção do Brasil nestas práticas 

dava-se de forma diferencial. Com relação à primeira era dupla e indireta como são exemplos 

o Alvará de 6 de agosto de 1776 que tornava obrigatório a comercialização, comércio 

exclusivo, de vinhos, aguardentes e vinagres da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas 

do Alto Douro, também criada por Pombal, no Rio de Janeiro e províncias do Sul, e a política 

de incentivo as manufaturas portuguesas tendo o mercado colonial como “exclusivo”. Neste 

quadro, no Brasil, foram autorizadas poucas “fábricas”, tais como usinas de beneficiamento 

de alguns produtos primários para exportação (arroz, lonas, enxárcias, madeiras, solas, 

atanados) ou de tecidos grosseiros de algodão
20

. Na segunda, cujo objetivo era a manutenção 

do monopólio de exportação, o equilíbrio da balança comercial e o próprio pacto colonial, 
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levou a criação das Companhias de Comércio, instrumentos para alcançar tais objetivos. No 

Brasil foram criadas duas companhias: a Companhia Geral do Grão Pará e Maranhão (1755) e 

Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba (1759) cujo principal objetivo era permitir o 

monopólio mercantil em proveito dos seus acionistas metropolitanos apesar do discurso 

oficial que justifica a sua criação em função do abandono e atraso do Pará e Maranhão e das 

dificuldades econômicas de Pernambuco e Paraíba, e das suas respectivas áreas de atuação. 

Tal monopólio excluía os comerciantes locais e estrangeiros provocando protestos de vários 

segmentos das sociedades locais21. 

 

Quanto ao caráter fiscalista são duas ordens de problemas. Por um lado, a questão da 

arrecadação dos quintos das minas e as providências contra as fraudes e contrabandos. Por 

outro, o comércio deficitário com a Inglaterra, consequência do Tratado de Methuem (1703), 

que aliado ao declínio do fluxo de ouro decorrente da queda do rendimento das minas provoca 

a escassez do metal reequilibrador da balança comercial. A principal medida decorrente desta 

situação foi a criação do Real Erário, ou Erário Real (1761) e a organização de Juntas de 

Fazenda nas Capitanias-Gerais. 

 

Neste quadro se insere a política de desenvolvimento (fomento industrial) de recuperação 

econômica posta em andamento vigorosamente pelo marquês de Pombal22, cujas medidas de 

cunho econômico, que serão continuadas nos reinados de D. Maria I e D. João VI, tinham 

como objetivo básico preservar o Brasil, a mais rica das colônias portuguesas, visto que do 

vasto império do século XVI restou apenas a metrópole, o Brasil e algumas possessões 

asiáticas e africanas que funcionavam, basicamente, como fornecedoras de escravos, cujo 

comércio anteriormente monopolizado por Portugal, no século XVIII estava em mãos 

inglesas. 

 

No último quartel do século XVIII e início do XIX ocorrem transformações ligadas ao 

processo de transição estrutural. É um tempo de tensões. Os desajustes e desequilíbrios que 

ocorrem dentro do Antigo Sistema Colonial, elementos de crise, culminam com a crise do 

próprio sistema a partir da independência das colônias inglesas23. Portugal e seu ultramar não 

permanecem imunes às transformações em curso. A chegada da corte portuguesa ao Brasil, ao 

provocar mudanças no campo econômico, político, social e cultural da colônia, contribuiu, de 

forma decisiva, para o desmonte do sistema colonial português no que se refere ao Brasil.  

 

 

A colônia no período Joanino 

 

A vinda da Corte Portuguesa para a Colônia deu-se num contexto de crise não apenas política 

(expansão napoleônica), mas dentro do próprio contexto da crise do sistema colonial. Dentro 

deste quadro, a transferência para o Brasil representava o caminho encontrado pela Metrópole 

para preservar o seu sistema. O quadro encontrado, descrito por Rouve24, reflete as 

contradições resultantes das políticas metropolitanas, com o comércio monopolizado, 

estancado, assim como a navegação. As vias terrestres e fluviais eram praticamente 

inexistentes. Havia a proibição de atividades industriais, a agricultura pouco desenvolvida. A 

população escrava muito superior a população livre, em decorrência da forte presença do 

trabalho escravo em todos os setores da economia colonial, aliado a ausência de um sistema 

de ensino eram entraves ao desenvolvimento das forças produtivas. 

 

As ações feitas por D. João VI, através de Cartas Régias e outros instrumentos legais, tiveram 

por objeto ampliar o cultivo das terras marginais, tornar os rios navegáveis, promover o 
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cultivo das áreas mais férteis, abrir estradas ligando o interior, hinterlândia, ao litoral, 

preferencialmente em direção aos portos mais acessíveis, assim como a construção de estradas 

vicinais à costa brasileira, permitindo a ligação do litoral com a capitania mais distante, 

Goiás, e aos portos do Pará e Maranhão, onde se sobressaem as ações ligadas ao setor 

agrícola. Entretanto, para a realização de tais projetos eram necessárias outras ações. Entre 

elas destacam-se a questão indígena e o aumento da população, via imigração europeia. 

 

Se no período pombalino a legislação relacionada ao elemento indígena levou ao fim da 

jurisdição dos jesuítas sobre os aldeamentos indígenas, por um lado, possibilitou um contato 

mais íntimo entre índios e brancos aumentando a mestiçagem, e por outro não permitiu que os 

colonos atacassem os índios em seus redutos. As reações à notícia da decretação da “liberdade 

dos índios” não tardaram a ocorrer, como um prenúncio de revolta entre colonos de Belém e 

arredores25. Se trabalho indígena é sob o ponto de vista jurídico livre, na prática o fim da 

escravidão dá lugar as mais variadas formas de trabalho compulsório. A proibição de 

agressões e descimentos de indígenas aliado ao fim, ou declínio das missões religiosas 

permite a ocorrência do recrudescimento das hostilidades do gentio, com especial destaque 

para as tribos situadas nas matas dos territórios limítrofes de Minas Gerais com as Capitanias 

de Porto Seguro e Espírito Santo26. 

 

A Carta Régia de 13 de maio de 1808, que trata de uma ofensiva contra os Botocudos das 

margens do rio Doce, e vários outros documentos que se seguem, indicam as intenções do 

Príncipe Regente no tocante a questão indígena: eliminar um agente hostil ao elemento branco 

seja, através da sua pura e simples exterminação, seja através da sua submissão por 

intermédio da aculturação27. 

 

Após traçarmos este rápido, e incompleto, relato das principais linhas adotadas por D. João 

após sua chegada ao Brasil, deveram relacionar tais políticas públicas com a questão 

imigratória. Tanto no Período Pombalino quanto no Joanino28 foi estimulada a vinda de 

imigrantes açorianos e madeirenses, mas estes não podem ser considerados não portugueses, 

pois são oriundos de espaços ocupados por Portugal. No caso específico de europeus não 

portugueses a sua vinda está relacionada, basicamente, aos seguintes eixos: a questão 

agrícola, que envolve tanto a diversificação das lavouras quanto o abastecimento dos 

mercados (interno e externo), a ocupação do território, tendo em vista que imensas porções do 

território encontravam-se vazias e ao branqueamento da população, visando a diminuir a 

predominância dos negros e mestiços na população da colônia, estando tais eixos intimamente 

vinculados. A introdução de uma política imigratória de europeus não portugueses, que ora 

ocorre de forma particular, apenas com pequeno incentivo do Estado, ora assume um caráter 

oficial, quando o Estado investe diretamente tanto no processo imigratório, quanto de 

instalação e manutenção dos colonos, possibilitaria o atendimento parcial das intenções da 

Coroa Portuguesa. Após o fim do período colonial, D. Pedro I dá continuidade à política 

imigracionista, ainda sob a ótica acima descrita. 

 

 

A questão agrícola 

 

Não há como separar a questão da imigração europeia da questão agrícola, da ocupação do 

território e do branqueamento da população. O abastecimento de alimentos na colônia foi um 

tema que suscitou diversas tentativas de solução por parte da Coroa. O abastecimento de 

gêneros alimentícios sempre foi problemático no Brasil desde seus primórdios. A implantação 

da grande lavoura, como opção de ocupação e geradora de rendimentos para Portugal, 
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dificultou a introdução de uma agricultura diversificada voltada para a produção de alimentos, 

mas não a impediu. Nas palavras de Arruda29 a ênfase no setor de exportador da economia 

colonial não significa desconsiderar a importância da produção de subsistência ou do 

abastecimento. As grandes unidades de agro-exportadoras, com especial destaque para as 

instaladas na costa nordestina, eram de forma geral, voltadas para a produção de açúcar30, 

exemplificado através de documento publicado sobre as contas nos anos 1622-53, do 

Engenho do Sergipe do Conde, na Bahia31.  

 

Estas grandes propriedades ocupavam áreas de clima quente e úmido e solos ricos da zona da 

mata nordestina e do Recôncavo Baiano32, e as produtoras de gêneros de subsistência, na qual 

se destacava o cultivo da mandioca, muito embora, também ocupassem áreas de solos 

florestais, estes eram, porém menos férteis, e espacialmente descontínuas, terras marginais, 

pois de maneira geral os senhores de engenhos não aceitavam a presença da agricultura de 

subsistência na mesma região produtora de cana, seja porque desejassem utilizar todas as 

terras de solos férteis para a produção de cana, seja porque a lavoura da mandioca ocupasse 

terras de matas que forneciam a lenha essencial à produção do açúcar. A resultante deste 

processo foi o desenvolvimento de uma especialização regional, com áreas produtoras de cana 

e outras de mandioca. 

 

No Brasil colonial coexistiram dois tipos de agricultura de produtos alimentícios. Uma de 

caráter camponês voltado para a subsistência com a venda do seu reduzido excedente no 

mercado local, caracterizada pelas pequenas propriedades com restrita, ou nula, utilização de 

mão de obra escrava, com uma produção extremamente baixa. Um segundo tipo seria 

formado por grandes unidades especializadas na produção de farinha de mandioca que era 

vendida tanto para os engenhos quanto para as cidades litorâneas. Os dados existentes33 

permitem inferir que a produção de mandioca para o mercado interno não se dava dentro de 

um quadro de agricultura familiar, pois a presença de numerosos escravos nas paróquias das 

regiões produtoras sugere que esta era uma economia calcada no trabalho escravo. 

 

Entretanto, o fascínio exercido pelas atividades exportadoras, cana e fumo, levava a que em 

períodos favoráveis a exportação de tais produtos, os produtores de mandioca orientassem seu 

cultivo para tais produtos, assim como a avidez por lucros, onde os produtores tendiam a 

estocar grande parcela da sua produção, controlando a oferta de mandioca, forçando uma alta 

dos preços. Como resultante temos uma situação de fome endêmica devido à escassez crônica 

de alimentos e/ou cujos preços eram altos tornando os produtos inacessíveis a grande parte da 

população. 

 

No tocante a questão agrícola temos duas visões distintas. A primeira, típica da historiografia 

tradicional, expressa por Caio Prado, e a segunda, contemporânea, representada por Fernando 

Novais e José Jobson, entre outros autores. Nossa opção teórica privilegia a posição dos dois 

últimos autores, apesar de respeitarmos a perspectiva de Prado Jr. que refere, em linhas gerais 

aos esforços empreendidos por Pombal34 visando à introdução e expansão de outras culturas 

que não a cana-de-açúcar e, com imposições visando ampliar o setor de subsistência35, cuja a 

situação era de extrema gravidade36, sendo de suma importância para o governo 

metropolitano, agora sediado na colônia, a questão do abastecimento buscando o estímulo ao 

setor de subsistência37. Desta maneira a política econômica adotada pelo Príncipe Regente 

teria como meta tornar a colônia autossuficiente na produção de alimentos e, simultaneamente 

inseri-la num circuito econômico mais amplo – o do capitalismo mercantil na sua fase de 

transição para o capitalismo industrial. 
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Para Novais e Arruda as políticas implementadas por D. Maria I, e posteriormente, pelo 

Príncipe Regente D. João, são continuidades das políticas pombalinas38. Para Novais o 

despotismo esclarecido que desponta na Europa, primeiramente em Portugal, caracterizou-se 

por ser imposto de cima para baixo e por um processo de mudança com o intuito de reforçar o 

poder do estado. Para tanto foi necessária a remoção dos obstáculos à modernização do país, 

daí os embates travados por Pombal contra a nobreza e o clero personificado nos jesuítas. 

Simultaneamente ocorreram ações no campo econômico pautadas pelo mercantilismo: 

monopólio, companhias, exclusivismo, estatismo39. Assim a opção de Pombal pelo 

autoritarismo foi imposta pelas condições de defasagem econômica de Portugal, visto que 

dadas às condições reinantes era inexequível a opção pela redução do intervencionismo 

estatal, tendência do pensamento ilustrado. Também relacionado ao aspecto fiscalista do 

reformismo ilustrado foram criadas as Casas de Inspeção do Tabaco e do Açúcar (1751) com 

a intenção de solucionar os obstáculos às exportações de açúcar e tabaco40. 

 

No período pós-pombalino as políticas, e práticas, feitas por D. Maria, e depois pelo Regente 

D. João, podem ser vistas dentro de um quadro no qual a crise do Antigo Sistema Colonial 

começa a se aguçar, de sorte que as medida adotadas visavam reduzir o exclusivo colonial à 

sua expressão mínima41 buscando, entre outras razões ao assumir uma posição intermediária 

entre o mercantilismo tradicional e as novas teorias econômicas42, a manutenção do próprio 

sistema, ou seja, a continuidade das relações metrópole-colônia em que esta passa a ter 

maiores possibilidades de diversificação das suas atividades econômicas. No caso do Brasil a 

expansão da agricultura, exploração e transformação do minério de ferro são alguns 

exemplos, que caracterizam segundo Azeredo Coutinho um esforço em busca de uma 

expansão das exportações metropolitanas em busca de novos mercados43. 

 

Após a chegada da Corte ao Brasil uma das primeiras medidas tomadas por D. João, a Carta 

Régia de 28 de janeiro de 1808 que trata da Abertura dos Portos, assinala o fim do 

exclusivismo do comércio português na colônia e, deste modo assegura a continuidade do 

comércio internacional entre a corte portuguesa e os mercados europeus. Segue-se o Alvará 

de 1
o
 de abril de 1808 que anula o Alvará de 1785, bem como todas as demais leis dele 

decorrentes44.  

 

As medidas tomadas por D. João, como a redução dos direitos de importação e a consequente 

facilidade de introdução de mercadorias estrangeiras, inclusive com a isenção para as 

matérias-primas do uso das fábricas, teriam por finalidade criar manufaturas de forma aplicá-

las aos produtos agrícolas, com o desenvolvimento de indústrias ligadas à agricultura45.
 

Novais segue a mesma linha de raciocínio de Silva Lisboa, para quem todas as ações adotadas 

por D. João, desde sua chegada ao Brasil, eram fruto de um “cálculo político” que objetivava 

aplicar no Brasil o sistema liberal, pondo em prática as ideias de Adam Smith, visando o fim 

do sistema mercantil. Entretanto, outra leitura talvez seja mais adequada, ou seja, todas as 

medidas adotadas pelo Regente nada mais fizeram do que reforçar o papel de Portugal, por 

extensão o da sua colônia, na divisão internacional do trabalho imposta pela potência 

capitalista hegemônica da época – a Inglaterra. 

 

Por este modelo o papel a ser desempenhado pela colônia seria a de fornecedora de matérias-

primas para as indústrias inglesas em expansão, bem como para as portuguesas
46

 e, além de 

mercado consumidor para os produtos ingleses deveria, ao mesmo tempo, tornar-se 

autossuficiente na produção de alimentos, problema que sempre atormentou as autoridades 

coloniais. Partindo deste raciocínio, as medidas adotadas por D. João teriam como diretriz 

estimular o setor agrícola na busca do desenvolvimento de uma agricultura dedicada a 
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produção de alimentos e matérias-primas para as indústrias procurando atender as demandas, 

reprimidas e em expansão, da colônia e da metrópole, respectivamente e, assim ampliar, com 

especial destaque, o mercado interno da colônia. Assim, as diversas medidas tomadas por D. 

João VI indicam a orientação da sua política econômica para a agricultura47, bem como 

procurou estimular o estabelecimento de mercados e feiras, especialmente entre 1819 e 

182048. As medidas tomadas por D. João não se limitaram à questão agrícola, obviamente, 

como podemos constatar pela determinação de criar fábricas, tais como a fábrica de pólvora 

criada por decreto de 13 de maio de 1808, e a fábrica de ferro de Sorocaba pela Carta Régia 

de 4 de dezembro de 1810. O mercado interno, minimizado ou refutado pela historiografia 

tradicional, teve um papel relevante na condução da economia como um todo, se amplia e dá 

as diretrizes de várias das ações postas em prática nas primeiras décadas do século XIX49. 

 

 

A ocupação do território 

 

Em fins do século XVIII o Brasil contava com dez Capitanias Gerais: Pará, Maranhão, 

Pernambuco, Bahia, Rio, Minas, São Paulo, Rio Grande de São Pedro, Goiás e Mato-Grosso, 

além de nove Capitanias Hereditárias, a saber: Rio Negro, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Sergipe del-Rei, Espírito Santo, Santa Catarina e Alagoas desmembrada de 

Pernambuco em 1817. Amplas extensões da colônia não estavam ainda penetradas pelos 

colonizadores. Dentre elas, que eram muitas, podemos citar a margem oriental do rio 

Tocantins nas Capitanias do Piauí e do Maranhão, as capitanias centrais e do sul, imensos 

territórios ocupados pelo “gentio” e, a região intermediária entre a Capitania de Minas Gerais 

e o sul da Capitania da Bahia, a região de Porto Seguro e Ilhéus, incluindo o norte da 

Capitania do Espírito Santo. 

 

Esta ocupação irregular do espaço colonial é decorrência de uma série de fatores. Iniciada 

pelo litoral, com a instalação de feitorias e, posteriormente, ocupando as férteis áreas de clima 

quente e úmido com manchas de solos ricos (massapê) nas várzeas dos rios nordestinos com a 

lavoura canavieira permitiu a concentração dos núcleos coloniais – arraias, vilas, cidades – na 

faixa litorânea. 

 

As fortes escarpas, que podemos encontrar nas regiões sudeste e sul, foram, inicialmente, um 

obstáculo à interiorização do povoamento. Entretanto, vencidas as dificuldades de acesso, a 

região do planalto, com destaque para a depressão periférica paulista, permitiu o 

estabelecimento dos povoadores que prosseguiram a expansão para o interior devido, 

especialmente, a dois fatores: o bandeirismo e a exploração das minas50. 

 

Os sertões da Bahia, segundo Ab’Saber51, podem ser reconhecidos como uma região de 

transição brusca entre o norte e o sul. É nesta região, ou seja, os sertões das caatingas 

nordestinas e baianas que se instalará a pecuária – atividade de pastoreio tropical, pobre e de 

pequeno rendimento, porém exclusivo e útil para a conquista de um vasto território interior 

não dotado de outros atrativos, ou aptidões agrárias. 

 

No século XVII a implantação das fazendas de gado foi um dos fatores mais relevantes no 

processo de expansão territorial, permitindo a interiorização da população com a ocupação, de 

forma permanente, diferentemente das bandeiras de apresamento de índios, de vastas 

extensões do território. A instalação das fazendas de gado possuía evidentes vantagens sobre 

o complexo agroindustrial açucareiro, pois não necessitava da inversão de grandes capitais e a 

sua manutenção era caracterizada pela baixa utilização da mão de obra. Roberto Simonsen 
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considera a criação de gado como a retaguarda econômica das zonas de engenho e mais tarde, 

como um decidido apoio à mineração. 

 

Os principais núcleos de criatórios foram a Bahia e Pernambuco. O rio São Francisco na 

Bahia foi o principal eixo de penetração onde foram instalados grandes latifúndios dominados 

por poucas famílias. São os sertões de dentro. Em Pernambuco a expansão deu-se na direção 

de Itamaracá, Paraíba e rio Grande, formando os sertões de fora. Ambos convergiam no 

Ceará. Outras áreas de criatório foram implantadas, mas sem a expressão das anteriores, em 

São Vicente e suas vilas em direção aos Campos de Curitiba52, no Rio de Janeiro e Maranhão 

(vales dos rios Mearim, Turiaçu e Pindaré). 

 

A economia açucareira possibilitou a ocupação de extensas áreas do litoral nordestino, bem 

como na Capitania de São Vicente na região do planalto e na do Rio de Janeiro (Baixada da 

Guanabara e Campos de Goitacazes), sendo responsável por um século de crescimento e 

prosperidade. A crise instalada a partir da década de 1680, quando os preços do açúcar no 

mercado internacional caíram fortemente frente ao aumento da produção antilhana, levou 

Portugal à um forte déficit na sua balança comercial, com destaque frente à Inglaterra. 

Entretanto, os esforços empreendidos pelos “bandeirantes”, iniciados por Fernão Dias em 

1674, na busca de metais preciosos, começam a dar resultados com a descoberta, em 1695, no 

rio das Velhas, entre onde hoje encontramos Diamantina e Ouro Preto, da primeira jazida 

expressiva de ouro. Sucessivamente, nos próximos 40 anos, outras jazidas serão encontradas 

em Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso. A entrada na produção de diamantes com a 

descoberta das minas de diamantes em Ferro Frio, ao norte de Minas, rapidamente provocou 

uma queda abrupta do seu preço no mercado internacional. Juntemos também as minas de 

diamantes da Bahia (Jacobina), de Mato Grosso e de Goiás, e temos um quadro do chamado 

“Ciclo do Ouro”, cujo período áureo se estenderá até 1730, quando as jazidas começam a 

apresentar sinais de esgotamento. 

 

Se o período mineratório permitiu uma entrada de numerário expressivo nos cofres da Coroa 

Portuguesa foi a partir da descoberta das minas que se deu à ocupação de uma imensa área do 

atual território brasileiro quando, efetivamente, foram ultrapassados os limites do Tratado de 

Tordesilhas, tornando-se portuguesas áreas, teoricamente, sob domínio espanhol. 

 

A atividade mineratória provocou um intenso fluxo migratório dentro, e de fora para dentro 

da colônia. A busca do “Eldorado” levou a uma reorganização da ocupação do território. A 

massa de populações oriunda do planalto de Piratininga foi de magnitude tal que, na sua 

região de saída, provocou o esvaziamento de inúmeras localidades, tais como Taubaté, 

Guaratinguetá, Itu, vila de São Paulo entre tantas outras. No sentido contrário, do Nordeste, 

acorreram grandes levas de população das regiões canavieiras, compostas por elementos das 

mais diversas etnias (brancos, negros, mestiços) e situações (livres, libertos, escravos). Do 

ultramar afluíram não apenas portugueses, mas também elementos de outras nacionalidades. 

Inicialmente a Coroa portuguesa aceitou e até mesmo incentivou este intenso fluxo de 

população, pois quanto mais pessoas lavrassem o ouro, mais lucros (quintos e outros tributos) 

seriam auferidos pela Real Fazenda53. 

 

O intenso afluxo de população para a região das minas ao provocar o esvaziamento 

populacional das diversas localidades levou a que cidades, como o Rio de Janeiro, ficassem 

além de desertas, desprotegidas, pois até mesmo os soldados partiram (desertaram) na busca 

de riquezas. Em todas as partes da colônia emergiam problemas decorrentes da intensa 

emigração, implicando em sérios problemas de abastecimento de alimentos, bens 
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manufaturados, segurança, etc. 

 

Paralelamente ao fenômeno da forte migração para as Minas, onde, por exemplo, a região 

formada pela bacia do rio Doce fora ocupada pelos mineradores, extensas áreas 

permaneceram “vazias” demograficamente, por deliberada política da administração 

metropolitana, seja pela descoberta de diamantes, como é o caso da bacia dos rios Araçuaí-

Jequitinhonha, cuja exploração das minas era feita sob o regime de contrato, seja com a 

intenção impedir contrabandos, e dificultar possíveis descaminhos, foram vetadas, 

completamente, amplas áreas ao povoamento, onde a matas densas e de difícil penetração 

aliadas a presença do gentio formam uma barreira natural. 

 

Entretanto, ao final do século XVIII, com a mineração declinando, a agricultura passa a ser a 

atividade econômica dominante, em especial a do algodão na região das Minas Novas (vale 

do rio Jequitinhonha), de forma que a ocupação do território, apesar de ser ainda incipiente 

avança, alcançando inclusive as fronteiras da capitania de Porto Seguro, de acordo com relato 

de Saint-Hilaire em 181754. 

 

O decreto de 25 de novembro de 1808 ao permitir o estabelecimento de estrangeiros no país 

concedendo a hespanhóis, inglezes, francezes, allemães e quaesquer outros súditos de nações 

européias, as mesmas regalias dadas aos portugueses quanto á distribuição de terras, de datas 

de terras por sesmarias55 prepara o “terreno” para o início do processo de atração de 

imigrantes europeus não portugueses. A leitura do Decreto permite apreender que dentre as 

intenções do príncipe regente no que se refere à Colônia incluía-se o estímulo à lavoura, onde 

se subtende que ele se refere a uma agricultura voltada para o mercado interno, bem como o 

estímulo à vinda de imigrantes brancos da demais nações europeias. 

 

A outra faceta deste processo deu-se na Europa, onde uma imagem idealizada do Brasil era 

divulgada em especial pelos agenciadores de imigrantes, sendo Jorge Antonio von Schäffer o 

agente que mais se destacou. As falsas promessas defendidas pelos agenciadores eram, em 

geral, tomadas como verdadeiras. Na angustiosa situação porque passavam alguns povos 

europeus em consequência de uma sucessão de infortúnios: guerra, problemas climáticos, 

fome, etc., a oportunidade de imigrar para uma terra dada como abençoada, onde não há 

inverno, onde apenas faltam “mãos diligentes, que trabalhem o solo”56, era uma esperança de 

vida melhor. Infelizmente na maioria dos casos a sorte não os favoreceu, pois as condições 

efetivamente encontradas em muito diferiam das prometidas na Europa57. 

 

O branqueamento da população. 

 

Quando da sua “descoberta” o Brasil era povoado por inúmeras tribos indígenas. No litoral 

predominavam as pertencentes ao grupo tupi-guarani. Essas foram as primeiras a sofrerem o 

impacto da colonização europeia que ocasionou um verdadeiro holocausto, com o extermínio 

de tribos inteiras. Entre os fatores que levaram a esta situação podemos nos referenciar, pela 

sua relevância, as guerras de extermínio e a escravidão levadas a cabo pelos colonizadores 

contra os índios, bem como as epidemias de varíola, sarampo, gripe e doenças de todos os 

tipos – lepra, tétano, doenças pulmonares, tuberculose, etc. O impacto da colonização 

europeia foi de tal forma catastrófico que quando de um levantamento geral da população 

indígena no Brasil no século XIX, em 181958, verificou-se que a população estimada era de 

cerca de 800 mil indígenas, ou seja, um terço do que fora em 1500, e 18,2 % da população 

total do Brasil. 
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O colapso demográfico da população indígena a partir de 1560, devastada por uma série de 

epidemias, aliado à baixa resistência física e a não adaptação do índio ao trabalho na lavoura 

levou a que o trabalho dos indígenas fosse pouco desejável pelos colonizadores portugueses. 

A preferência pela mão de obra africana considerada “superior” à indígena reflete uma 

característica cultural dos últimos, que resistiram fortemente as imposições de um trabalho 

contínuo59, onde o trabalho agrícola era predominantemente feminino, o que lhes valeu a 

pecha de preguiçosos60, atribuída pelos que tentaram escravizá-los61. 

 

Devemos, também, que levar em consideração o papel desempenhado pelos jesuítas na 

condenação do trabalho indígena62 para entendermos a aceitação, por parte dos portugueses, 

da repulsa ao trabalho indígena. Desta forma, a mão de obra africana torna-se atraente para o 

colonizador português que já utilizava o trabalho de cativos africanos em Portugal e nas ilhas 

do Atlântico. A transição do trabalho índio para o africano foi lento, a partir de 1570, somente 

se concretizando nas regiões agrícolas na terceira década do século XVII. 

 

A ausência de estatísticas confiáveis sobre o tráfico de escravos63 e sobre a população em 

geral dificulta uma avaliação do tamanho da população escrava. Os dados disponíveis 

permitem sugerir que no período 1570-1630 a entrada de africanos na colônia foi da ordem de 

4 mil escravos por ano, e que em 1630 a colônia possuía um total de 13 a 15 mil escravos 

africanos. Até 1680 as entradas de escravos elevaram-se para 8 mil por ano, aumentando a 

população escrava para 150 mil cativos. No século XVIII a Bahia recebeu de 5 a 8 mil 

escravos por ano apenas na sua primeira metade, enquanto 156.638 escravos de Luanda 

entraram no Rio de Janeiro entre 1734-1769. Cerca de 50% da população das capitanias 

nordestinas era constituída por escravos no século no século XVIII, mas nas áreas canavieiras 

este percentual subia para 65 a 70 por cento dos habitantes64. 

 

As elevadas taxas de mortalidade infantil e adolescente aliado a acentuado desequilíbrio 

sexual65, consequência da tendência do tráfico negreiro a favorecer os homens em relação às 

mulheres e os adultos em relação às crianças, permitem sugerir que as taxas de crescimento 

natural da população escrava fossem inexpressíveis. Entre razões que podem explicar as 

baixas taxa de reprodução dos escravos negros no Brasil temos o relativamente baixo preço 

dos escravos importados, o apoio dado pela Coroa Portuguesa ao tráfico de escravos aliado às 

precárias condições de vida prevalecentes entre as populações escravas, onde se sobressaem a 

ausência de estabilidade familiar e as péssimas condições sanitárias. 

 

Os proprietários de escravos tinham permissão, por ser direito adquirido, de impedir o 

estabelecimento de laços familiares e da reprodução entre os escravos. A existência de 

famílias escravas legalmente constituídas poderia criar constrangimentos legais quando da 

venda de algum dos seus membros, e o custo de criação do escravo até atingir a idade 

produtiva era alto com relação ao preço de mercado de um escravo adulto, sendo a 

nupcialidade entre escravos praticamente nula, e uma das suas consequências é a alta 

incidência da ilegitimidade entre os escravos, assim como o elevado índice de miscigenação 

com os demais grupos étnicos, permitindo o aparecimento de diferentes composições étnicas 

que formaram a base da população brasileira66. 

 

Com relação ao elemento branco de origem europeia o seu número era extremamente 

pequeno, sendo os colonos portugueses a maioria. Os demais se dividiam entre “cristãos-

novos” (judeus), de várias nacionalidades, fugitivos de perseguições na Europa; sobreviventes 

das várias tentativas frustradas de ocupação empreendidas por franceses (Rio de Janeiro e 

norte do Brasil), holandeses (no litoral entre o Amazonas e a Bahia), além de espanhóis, 
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italianos e ingleses. No século XVI as três principais áreas de colonização – costa de 

Pernambuco, Bahia e o Recôncavo, e a costa de São Vicente, ponto de partida para o processo 

de interiorização, estão fortemente vinculadas à principal atividade econômica da colônia – a 

plantação de cana e o engenho de açúcar, portanto o padrão de colonização foi 

acentuadamente influenciado pela atividade agrícola. 

 

No tocante a política colonial de imigração a abordagem tradicional expressa por Prado67 vem 

sendo contestada por pesquisadores mais recentes, entre os quais citamos Marcílio68. Para este 

a política portuguesa até a dominação espanhola (1580-1640) teria sido bastante liberal, mas a 

União Ibérica a modificaria, implementando-se no Brasil uma política ao estilo política 

colonial castelhana, restringindo a entrada de estrangeiros, com exceção dos espanhóis que se 

dirigiram, predominantemente, para o sul da colônia. Após a Restauração ocorreria uma 

reabertura da colônia aos estrangeiros, com destaque para os ingleses e holandeses. Esta 

política seria modificada com a descoberta das Minas, com o início de uma nova fase 

restritiva à imigração europeia. Para o autor, até a abertura dos portos é praticamente nula a 

participação não lusitana no Brasil dos primeiros anos do século XIX69. Marcílio possui uma 

visão oposta, ou seja, no período compreendido entre 1500-1600 a população branca na 

colônia seria de 1/3 da população estimada de 100 mil habitantes, onde os cristãos-novos 

teriam uma participação significativa, sendo de pelo menos 5 mil em Pernambuco. No 

período da dominação espanhola, a imigração europeia era mais livre e estava aberta a 

indivíduos de todas as nacionalidades, desde que fossem católicos70. Um ponto de contato 

entre os dois autores diz respeito à maior entrada de espanhóis no período e sua preferência 

por instalar-se ao sul da colônia. A autora também faz referência a ampliação do número de 

cristãos-novos, com destaque para a Bahia, bem como a afluência de holandeses e ingleses 

que teriam permanecido no Brasil após o domínio holandês do litoral pernambucano em 1654. 

A Restauração Portuguesa teria trazido de volta a política de restrição ao elemento não 

português. 

 

A Coroa buscou estimular, desde o século XVII, a colonização ao longo da faixa litorânea 

nordestina buscando prevenir-se contra invasões estrangeiras, trazendo famílias açorianas, 

num total de 1.000 indivíduos71, para a costa do Maranhão, além de outras famílias, das quais 

não temos dados, para o Pará e o litoral setentrional. De maneira geral, a imigração branca 

para a colônia nos séculos XVI e XVII tendeu a ser espontânea com preponderância de 

homens brancos adultos, resultando numa forte miscigenação com os elementos índios e 

africanos, dada a uma quase total ausência de mulheres brancas72. 

 

A descoberta das minas de ouro ao final do século XVII, promoveu um intenso movimento 

migratório para a Colônia, permitindo a ocupação da sua hirterlândia. Entretanto, este 

aumento da população não foi acompanhado por uma mudança no padrão agrícola, ou seja, a 

produção agrícola continua restrita a faixa litorânea com ênfase nos produtos voltados para a 

exportação. A relação entre o volume da produção de alimentos e a população que sempre foi 

desfavorável, ou seja, produção insuficiente de alimentos para atender as demandas da 

população colonial, torna-se ainda mais negativa, com o intenso aumento populacional 

registrado ao final do século XVII início do XVIII, perpetuando a fome e com forte alta da 

mortalidade em decorrência da fome severa73, passando a fome, que sempre teve um caráter 

endêmico na Colônia a ser epidêmica ao início do período mineratório pois, majoritariamente, 

a população que acorreu para as Minas tinha como objetivo a extração do ouro 

negligenciando as atividades agrícolas, e nas demais regiões os produtos para a exportação 

dominavam, inclusive nas áreas que, de acordo com deliberações oficiais através de bandos, 

leis e alvarás, deveriam se dedicar ao plantio de alimentos (mandioca), tais como a vila de 
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Maragojipe, Cairu, Ilhéus, Capanema e Saubará, onde predomina o cultivo do tabaco. 

 

A miscigenação entre os três grupos étnicos (o índio, o africano e o europeu) e entre os 

resultantes da mistura entre eles permitiu o surgimento de uma população extremamente 

miscigenada na qual, dependendo da região há o predomínio de um dos grupos74. Entretanto, é 

difícil calcular a extensão do processo de miscigenação na sociedade brasileira. A dificuldade 

se inicia pela própria definição do que seja “mestiço”, numa sociedade em que o processo de 

discriminação “racial” está fortemente associado ao conceito de riqueza e pobreza. Ou seja, 

relaciona-se o pobre a cor de pele mais escura, e o rico a pele mais clara, implicando tal fato 

numa tendência a se desconsiderar as origens familiares sendo que a cor da pele deixa, 

portanto, de ser uma característica fenotípica e genética para se tornar um determinante 

social75. 

 

Outra questão que torna difícil mensurar a real representatividade dos mestiços no cômputo 

da população brasileira está relacionada à forma pela qual tal camada populacional é 

mencionada nos registros coloniais- ora como mulata, ora como branca. Assim, os mestiços 

de índios com brancos ou índio com negro poderia ser classificados como “brancos”, às vezes 

como “mulatos” e até mesmo como “negros”, resultando numa subenumeração dos mestiços 

nos totais de população dos diversos recenseamentos populacionais. 

 

A população branca é significativamente inferior em praticamente todos os locais, sendo os 

totais da população mulata e negra (livre ou escrava) predominantes, com maior expressão em 

Goiás, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com exceção de São Paulo e Rio 

Grande do Sul, e ao norte, Pará e Piauí, os índios prevalecem. Nas demais jurisdições também 

há o predomínio da população mulata e negra76. 

 

As taxas de crescimento demográfico da população colonial possuíam distintos padrões 

demográficos de acordo com a sua categoria. Dessa forma a população “branca”, composta 

pelo colonizador de origem europeia, apresentava famílias legalmente constituídas e estáveis 

expressa pelas altas taxas de natalidade, apesar das numerosas relações extraconjugais entre 

senhores e escravas que resultaram em numerosos filhos ilegítimos e mestiços. A taxa de 

mortalidade é alta, mas inferior a das demais categorias graças a sua melhor qualidade de vida 

expressa por melhor habitação, dieta mais balanceada e regular. 

 

Já na população escrava, majoritariamente negra, presente predominantemente nos locais da 

grande lavoura, ou a eles intimamente vinculados, e nas áreas mineratórias, as taxas de 

fertilidade, e consequentemente as taxas de crescimento vegetativo tendiam a ser 

extremamente baixa pelo desequilíbrio marcante entre os sexos, suas condições de vida e a 

tendência à restrição as uniões estáveis. A mortalidade era extremamente elevada refletindo a 

baixa qualidade de vida desta camada populacional, expressa pela falta de higiene, baixa 

qualidade das habitações (senzalas), alimentação deficientes, tendo como consequência u, 

crescimento natural tendente a zero, ou é até mesmo negativo. O significativo crescimento 

desta categoria, e sua prevalência sobre as demais, eram decorrência do intenso tráfico de 

escravos que vigorou no Brasil desde o período colonial até 1850 quando foi oficialmente 

abolido. 

 

Composta, predominantemente, por mestiços nos seus mais diversos matizes (mulatos, 

cafuzos e caboclos) a categoria pobres livres estava, de forma geral, vinculada a atividades à 

margem da economia exportadora, estabelecida em pequenas propriedades onde predominava 

o trabalho doméstico com a produção de pequeno excedente comercializável, ou ligados ao 
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setor pecuarista também vinculados as atividades da grande lavoura ou mineratórias. Ao 

norte, na região Amazônica, a população eminentemente originária da miscigenação entre o 

elemento branco e índio, vinculava-se as atividades extrativistas. O crescimento demográfico 

tendia a ser estável por ter a família como núcleo central do grupo, apesar de não ser 

legalmente constituída, pois há a prevalência das uniões livres, mas estáveis. A taxa de 

mortalidade é alta, inferior a do grupo escravo e superior a dos “brancos”, porém compensada 

pelas altas taxas de natalidade, permitindo que esta categoria se ampliasse, significativamente, 

ao longo do período colonial, a até mesmo depois. Entre os fatores explicativos deste fato 

podemos mencionar a regularidade dos hábitos alimentares, pela presença da agricultura de 

subsistência associada à pesca e a coleta, além do isolamento relativo das propriedades o que 

dificultava a disseminação de epidemias. 

 

 

Conclusão 
 

A chegada da Família Real, em 1808, e o seu estabelecimento na cidade do Rio de Janeiro, 

permitiu pela primeira vez pensar seriamente na colonização por europeus não portugueses 

em terras brasileiras, pois até aquele momento imigração referia-se apenas aos oriundos da 

Metrópole e aos escravos africanos, mas ao fim da Era Napoleônica, a Inglaterra passou a 

pressionar Portugal a terminar com a escravidão nos seus domínios. 

 

Entretanto, a abertura da colônia aos imigrantes não se fez sem contradições. Se por um lado 

o Príncipe Regente, D. João, admirava os intelectuais e artistas estrangeiros e, incentivou a 

vinda de inúmeros deles para o Brasil, ao mesmo tempo, em 1808, ordenava através do conde 

de Linhares, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Guerra e Estrangeiros, ao 

Ouvidor Geral do Crime da Relação, Conselheiro Paulo Ferraz Vianna, o levantamento de 

todos os imigrantes residentes na Corte, onde deveria constar o nome, emprego e nação de 

origem. A seguir criou a Intendência de Polícia e ordenou a todos os Ouvidores de comarcas 

dos Estados do Brasil que fizessem o mesmo, confeccionando listas de estrangeiros, 

controlando a entrada de todos os estrangeiros nos portos em embarcações nacionais ou das 

demais nações. Devemos ressaltar que, tais preocupações também se dirigiam para os 

europeus oriundos de Portugal, ou seja, aos próprios portugueses natos. 

 

O Príncipe Regente intencionava implantar um processo de substituição da mão-de-obra 

escrava pelo trabalho assalariado na expansão das áreas de lavouras, ou seja na expansão da 

fronteira agrícola, que implicaria na diversificação agrícola e na expansão das áreas de 

produção. Seu objetivo era ocupar estes territórios com uma população livre e branca, 

permitindo o paulatino “branqueamento” da população do Brasil. Temos, portanto, um duplo 

objetivo: ao ampliar-se à fronteira agrícola estar-se-ia ocupando, povoando, o território com 

uma população laboriosa, conhecedora das Artes e Ofícios, e produzindo alimentos para o 

abastecimento do mercado interno, problema que de longa data atormentava os governantes, 

com destaque para os situados nas duas mais importantes cidades – Rio de Janeiro e Salvador. 

Assim, o projeto da imigração de não portugueses para o Brasil ganha concretude, onde o 

projeto de colonização, baseado na imigração europeia, está inserido na busca de uma 

diversificação agrícola objetivando ampliar a capacidade de produção de alimentos para 

abastecer os centros urbanos em expansão, com fortalecimento do setor agrícola voltado para 

o mercado interno, bem como na formação de uma nova categoria social alternativa ao 

modelo dominante do período colonial, onde os elementos não europeus dominam, com a 

formação de uma camada populacional onde o “branco europeu” e, seus descendentes, 

pudessem prevalecer. Parece-nos, portanto, que tal condição influenciou fortemente na 
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instalação das primeiras colônias de europeus não portugueses no Brasil: Colônia de 

Leopoldina–BA (1818) e Colônia de Nova Friburgo (RJ)–1820, ambas formadas por alemães 

e suíços. Mera coincidência? Cremos que não. 
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à sua manutenção, desde as frutas frescas e em conserva, os ovos e as galinhas, o mel-de-pau e a farinha de 

mandioca, até os tecidos grosseiros para as roupas dos escravos. Canabrava, in Holanda, 1993, p. 200. 
32Por se tratar de uma atividade voltada para a exportação e da dada as dificuldades do transporte terrestre da 

produção pela ausência de estradas e pontes e pela necessidade de utilização da energia hidráulica na 
movimentação dos engenhos, sua localização dava-se, preferencialmente, à beira-mar ou às margens dos rios. 
33Lista das mil covas de mandioca. BNRJ, 1-31, 30:51 (Cairu, 25 de outubro de 1786). Schwatz, in Bethell, 

1998, p. 382. 
34 Como consequência das frequentes crises de abastecimento da Capitania da Bahia, foi criado o Celeiro 

Público, visando regularizar o comércio de alimentos com destaque para a farinha de mandioca. Celeiro Público 

da Bahia. Vários documentos relativos ao Celeiro Público, inclusive regimento. Bahia, de 1797 a 1845. 28 doc. 

60f. FBN, Mn. II – 33, 24, 40. 
35 Prado Jr.,1996, p. 163 et passim; Silva e Linhares, 1981, p.124 et passim. 
36 Alvarás e provisões régias desde o século XVII foram emitidos tendo por finalidade regularizar o 

abastecimento dos núcleos de povoamento mais densos. Não obstante, tais regulamentações não surtiram efeito 

havendo na colônia um estado crônico de carestia e crise alimentar, com especial destaque nos períodos de alta 
dos produtos voltados para o mercado exterior, quando as culturas alimentares eram abandonadas em favor das 

vinculadas ao setor exportador. Ressalta, entre outros fatores, que na Bahia e Pernambuco as secas cíclicas 

agravam ainda mais o quadro de penúria. Prado Jr, 1996. 
37 O cultivo de hortaliças e legumes era praticamente inexistente, com esparsas referências na historiografia 

referente ao período em pauta. Vilhena, 1969. 
38 Novais, 1995. 
39 Ibidem, p.223. 
40 No tocante a Colônia, um exemplo da ação de Pombal pode ser vista quando da expressiva redução das 

exportações do ouro da colônia após os anos 50 do século XVIII na adoção de medidas, permitindo a: (...) 

emergência de um novo padrão de colonização nas relações entre Portugal e o Brasil, entre a Metrópole e suas 

Colônias, que passavam por uma revitalização das atividades industriais em Portugal, pela diversificação da 

produção agrícola da colônia, por um enlace renovador em suas relações que, de certo modo, antecipavam 
práticas que somente seriam dominantes no âmbito do neocolonialismo do século XIX.  Novais e Arruda, 1999, 

p. 14 et passim. 
41 Novais,1995, p. 250. 
42 Idem. 
43 Novais, 1995, p. 251. 
44 Revoga (...) toda e qualquer prohibição que houvesse a respeito da liberdade de industrial e tornou lícito aos 

vassalos estabelecer todo genero de manufacturas, sem exceptuar alguma, fazendo os seus trabalhos em pequeno 

ou em grandes, como entendessem e mais lhe conviessem.Catálogo das cartas régias, provisões, alvarás, avisos, 

portarias, etc., expedidas ao governador e mais tarde Vice–Rei do Rio de Janeiro de 1662 a 1821. Publ. do 

Arquivo Nacional. 
45 Rouve, 1928, p. 673. 
46 Devemos lembrar que, conforme Novais e Arruda, em decorrência das medidas adotadas por Pombal, e que 

tiveram continuidade após a “Viradeira”, Portugal passou a ter sua balança de comércio superavitária em relação 

à Inglaterra, e suas indústrias passavam por um processo de revitalização. 
47 Podemos citar, entre outras, as ordens dadas em 1811 para a vinda de cana de Caiena cuja superioridade era 

conhecida, bem como as medidas de 1811 para que viessem sementes de tabaco da Virgínia e Maryland para 

serem distribuídas em Minas, Bahia e Rio Grande. Rouve, 1928, p 661. 
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48 O Decreto de 9 de agosto de 1819 criou feiras semanais no Engenho do Aramary, Bahia, estabelecido no 

entroncamento de duas das principais vias de comunicação da região. Também podemos citar a feira de Icó, no 

Crato (Ceará) datada de 1820. 
49 Para Schwartz (...) por trás da expansão da economia escravocrata de exportação do Brasil em fins do período 

colonial, permanece a história complexa e menos conhecida do crescimento da economia interna e, por 
intermédio do desenvolvimento e da integração regionais, o início de um mercado nacional. (...) Embora a 

produção escrava para a exportação tivesse sido a base da existência econômica do Brasil, desde de meados do 

século XVIII, e não houvesse nada de surpreendente nessa expansão, em 1780 a colônia não era mais o que fora 

um século antes. Haviam ocorrido transformações importantes no tamanho, na composição e na distribuição da 

população; na infraestrutura econômica da colônia; e na trama das relações sociais. Algumas dessas mudanças já 

estavam em andamento antes da década de 1780, mas está claro que o surgimento de uma população rural livre e 

o desenvolvimento de um mercado nacional de gêneros alimentícios após essa data facilitou a nova expansão da 

exportação. Schwatz, 2001, p. 123. 
50 (...) o bandeirismo preador de índios e prospector de metais e pedras preciosas, que abriu caminho, explorou a 

terra e repeliu as vanguardas da colonização espanhola concorrente; mais tarde, a exploração das minas, 

descobertas sucessivamente a partir dos últimos anos do século XVIII, e que fixou núcleos estáveis e definitivos 

no coração do continente (Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso). Prado, 1996, p. 37. 
51 Ab’saber, in Holanda, 1993, p.178. 
52 Esta região desempenhará um importante papel no período das Minas, pois será ela que permitirá o 

abastecimento destas com o gado proveniente do extremo sul da Colônia. 
53 De acordo com Mafalda esta política fica explícita na correspondência do governador-geral do Rio de Janeiro, 

Artur de Sá e Meneses, de 24 de agosto de 1698 ao rei, na qual comunica sua intenção de facilitar o acesso às 

minas através da abertura de um caminho direto do Rio de Janeiro. A autora também se refere a várias outras 

ações desencadeadas pelas autoridades governamentais que, ao facilitar o acesso as minas e incentivar o 

povoamento, objetivava aumentar a produção do ouro e ampliar o recolhimento dos quintos. Zemella, 1990, p. 

46 et passim. 
54 Saint-Hilaire, 1938, p. 143. 

55 Rouve, 1928, p. 688.  
56 Holanda, Sérgio 1993, p. 57 et passim. 
57 Um exemplo extremamente esclarecedor pode ser encontrado no livro de Avé-Lallemant, que descreve a 

situação em que encontrou os colonos alemães estabelecidos ao longo do vale do rio Mucuri, participantes do 

projeto imigracionista, Empresa Mucuri, implementado na região por Teófilo Ottoni. Avé-Lallemant, 1961, p. 

157 et passim. 
58 Marcïlio in Bethell, 1998, p. 311 et passim. 
59 Ibidem. 
60 Idem. 
61 Cardoso, 1990, p. 83. 
62 As primeiras proibições que tratam da escravidão indígena datam de 1570. Outras foram promulgadas entre 

1595 e 1669. A escravidão indígena não foi totalmente abolida, mas em função da alta mortalidade, baixa 

produtividade e resistência dos povos indígenas a mão-de-obra africana torna-se mais atraente, apesar de mais 

cara. 
63 Os colonizadores espanhóis do “Novo Mundo” nos legaram documentos detalhados com relação ao tráfico de 

escravos africanos, enquanto os dados referentes ao tráfico na América Portuguesa são escassos e incompletos. 
64 O trabalho escravo era generalizado na Colônia predominando nos trabalhos dos engenhos e na lavoura de 

cana. Estes eram os trabalhadores braçais escravos de foice e enxada. O trabalho doméstico, em geral, era 

realizado pelos mulatos, mas em número bem mais reduzido. 
65Na agricultura do Recôncavo Baiano existiam dois homens para cada mulher segundo análise preliminar de 

1740 dos escravos relacionados em inventários baianos de propriedades agrícolas entre 1689 e 1826 extraídos do 
Arquivo Público do Estado da Bahia (Salvador) [APB], seção judiciária. Schwatz, in Bethell, 1998, p. 354. 
66Pesquisa do Prof. Dr. Sérgio Danilo Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais, Retrato Molecular do 

Brasil, demonstra que a população brasileira é extremamente miscigenada, fruto do intenso processo de 

interelacionamento étnico estabelecido desde os primórdios da colonização do Brasil. 

http://www.gene.com.br/fsp26-03-2000.htm 
67 Prado Jr., 1996, p. 85 et seq. 
68 Marcílio, 1998, p. 311 et seq. 
69 Prado, 1996, p. 87. 
70 Marcílio in Bethell, 1998, p. 320. 
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71 Segundo Furtado foram enviados para o Maranhão, no segundo decênio do século XVII trezentos açorianos. 

Furtado, 1970, p. 66. 
72 A chegada das primeiras mulheres europeias ocorre, juntamente com suas famílias em 1537 para a colonização 

da Capitania de São Vicente. Por algumas vezes a Coroa envia à Colônia um certo número de moças portuguesas 

órfãs. A população branca ao final do século XVII é de 1/3 da população total, sendo estimada em 100 mil 
habitantes. Ibedem. p. 74, nota 69. 
73 Duas epidemias de fome ocorreram na região das Minas. Uma entre 1697-1698 e outra em 1700-1701. 

Marcílio in Bethell, 1998, p. 322. 
74 Por exemplo, na região Amazônica onde a presença do elemento africano foi menos acentuada temos como 

dominante a resultante da mistura branco-índio, o caboclo. Já nas áreas onde a escravidão dos africanos assumiu 

uma forma intensa e duradoura, como nas regiões canavieiras e mineratórias, o domínio é dos mamelucos ou 

mulatos. 
75 Marcílio in Bethell, 1998, p. 332. 
76 Alden in Bethell, 1998, p. 535. 
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