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Em 2015 comemorâm-se ó00 anos da Conquista de Ceuta, expe-

dição que envolveu m¿is de duas centenas de navios de guera e

cerca de 30.000 homens em armâs, comandados pessoalmente por
D. João I. Este terceiro número da revista AmPHora' que surge

agorâ com uma periodicidade anual, pretende divulgnr trabalhos
realizados no contexto de investigação e/ou na prática letiva sobre

a expansão portuguesa. Neste âmbito, apresentam-se textos sobre o

Reino do Algarve no período dos descobrimentoso sobre a fronteira
luso-maroquina entre 1415 e 1578, sobre as atividades produtivas
em Pernambuco entre 1530 e 1630 e sobre a emigração da região

de Entre-Douro-e-Minho pnra o Brasil no século XVIil. Estes con-

tributos resultam de investigações de alunos do Programa Inter-
universitário de Doutoramento em Histéria (PIUDHist)r Quê deco-
rre na Universidade de Lisboao no ISCTE-Instituto Universitário
de Lisboa, na Universidade Católica e na Universidade de Évora.
Paralelamente apresentam-se uma série de atividades pedagógicas

pâra o 5.o e 8.o ano de escolaridadeo assim como um conjunto de fontes
primáriasn praticamente desconhecidas, do manuscrito das viagens

Jan Thceoen v-cul Zillebeke, viajante ffamengo que passou por
Lisboa, em 1514. Tendo em conta a riqueza e diversidade dos trabalhos
apresentados, tal como a sua pertinência e importância, acreditamos
que, uma vez mais, o conjunto de textos publicados nesta revista
serão de grande utilidade para professores e alunos do ensino básico
e secundário.
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PERNANIBUCO NO
AI{TE BELLI-]Mz

Noúns inúroduúórias sobre aúividades produúivas no
Norúe e nrr SuI da Carpiúania (1534-163())

Um ponto de arranque adequado para
tratar das características econômi-
cas da Capitania de Pernambuco,
no período em que esteve sob a
jurisdição de um capitão-donatário,
pode ser estabelecido no início da
invasão neerlandesa (1630), quando
a diversidade de relatórios e crôni-
cas produzidos, bem como as prin-
cipais representações cartográficas,
registraram uma espécie de "retrato"
da Capitania ao final dos quase cem
anos da administração dos dona-
tários ou de seus representantes.
Coube a Dirceu Lindoso, em seu livro
"Formação de Alagoas Boreal", su-
blinhar a sensibilidade dos invasores
para enxergar dois "Pernambucos"
nas capitanias conquistadas: um do

Norte (Boreal) e outro do Sul (Meridi-
onal). Com o passar dos anos, não
só a representação do espaço, mas
seu enquadramento administrativo,
passou a ser ordenado em dois dis-
tritos que estäo representados em
dois mapas da década de 1640 e
fazem parte do livro de Gaspar Bar-
léus, "História dos Feitos Recente-
mente Praticados Ðurante Oito Anos
no Brasil". Os tais mapas são atribuí-
dos ao naturalista Georg Marcgrave,
um dos naturalistas contratados pelo
conde João Maurício de Nassau para
registar a fauna, a flora, as gentes
e a geografia do "Brasil Holandês".
O primeiro (Figura 1) é intitulado Præ-
fecturæ Pernambucæ Pars Borealis e
representa, conforme o título, o "Distrito

Por lrthur Gurvelo*

de Pernambuco na parte Boreal"
junto à Capitania de ltamaracá. Há
referência expressiva a engenhos e
povoaçöes distribuídos por todo o
território e que remetem a um es-
paço razoavelmente bem preenchido
em termos de distribuição habi-
tacional. Contrasta com esta mul-
tiplicidade de pontos espalhados a
mençäo a apenas duas "Vilas ou
Cidades", nomeadamente Olinda

$â arrasada pelos invasores na
época de confecção do mapa)
e o Recife. A ilustração de um
"Engenho Real" no canto superior
direito só vem a reforçar a repre-
sentaçäo deste espaço repleto de
engenhos como uma zona pre-
dominantemente açucareira. >t>D
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Figura 1. Præfecturæ Pernambucæ Pars Borealis.
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Já o segundo mapa (figura 2), Præ-
fecturæ Pernambucæ Pars Meridio-
nalrs, ilustra o "Distrito de Pernam-
buco na parte Meridional" (que cor-
responderia à parte do atual Estado
de Alagoas). Ao contrário do primeiro,
observa-se a representação de uma
quantidade muito menor de engen-
hos e de povoaçöes, É de notar, por
exemplo, que entre a regiåo das duas
lagoas (Alagoa do Nofte e Alagoa do
Su/, conforme a ilustração) e o Rio
de São Francisco há um vasto es-
paço sem nenhum sinal de ocupação,
algo que sugere ser esta uma zona
bem menos habitada do que a parte
"Boreal" da Capitania. A ilustração
do mapa, ao invés de um engenho,
representa um grupo de homens ves-
tidos (provavelmente cativos) a pes-
car com uma grande rede de malha
e alude ao potencial piscatório da
mesma região mas, principalmente, ao
papel das povoações do sul enquânto
abastecedoras do restante da Capi-
tania no período anterior à invasão.
A maior parte dos autores que se
debruçaram sobre a questão das
Capitanias-Donatarias (ou "Capita-
nias Hereditárias") no Brasildo século
XVI destaca Pernambuco e São Vi-
cente como exemplos de sucesso e,
nesse sentido, de exceção, em meio
ao malogro de todas as outras capi-
tanias que foram doadas a particu-
lares por D. Joäo lll. A permanência
da família dos capitães-donatários
é sublinhada como um aspecto
positivo, diante do absenteísmo da
maior parte dos outros agraciados
com capitanias, e que se refletiu no
estabelecimento de "sólidos" nú-
cleos de conquista e de colonização.
No caso de Pernambuco, entretanto,
é necessário lembrar que, em vida,
Duarte Coelho, seu primeiro Capitão-
-Donatário, só conseguiu estabelecer
dois núcleos populacionais (lgarassu
e Olinda) nas mais de sessenta lé-
guas de jurisdição que lhe foram
doadas em 1534. Foram necessá-
rios, na verdade, mais de oitenta anos
até que a Capitania tivesse uma dis-
tribuição razoavelmente uniforme de
assentamentos entre o rio de São
Francisco e o rio de Santa Cruz.
Mesmo assim, de acordo com os ma-
pas de Marcgrave, ao final de quase
cem anos, a imagem de prósperos
núcleos populacionais voltados à
atividade açucareira só corresponde
à parte norte da Capitania e, talvez,
possa representar a projeção de cer-
tas características predominantes na
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Figura 2. Præfecturæ Pernambucæ Pars Meridionalis,
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vila de Olinda e cercanias para a to-
talidade das outras povoações. Nesse
sentido, o objetivo deste ensaio se
centra em discorrer acerca do proces-
so de formação destes dois "Pernam-
bucos" no início do século XVll, tendo
por base as particularidades econômi-
cas de cada um dos espaços tratados.
De início, cabe perceber como os
intervalos de tempo entre as difer-
entes etapas de conquista do ter-
ritório da Capitania podem ter im-
primido características particulares
a cada um dos espaços locais.
Com algum risco e de maneira sinté-
tica, o movimento de conquista neste
período pode ser esboçado em três
fases distintas. Na primeíra, que ocor-
reu entre de 1535 e 1537, se deram os
primeiros embates entre os coloniza-
dores portugueses, os potiguares e os
caetés pela conquista do território das
vilas de lgarassu e Olinda (fundadas
em 1535 e1537, respectivamente). De
1537 até 1556, o movimento de con-
quista e as ações militares estiveram
focados em defender as duas povoa-
ções e suas adjacências dos ataques
dos Caetés, ficando a ocupação da
Capitania confinada a essas duas vilas.
Entre 1556 e 1572, após a morte de
Duarte Coelho, ocorreu a segunda
fase da conquista. Uma vez que Olin-
da crescia enquanto centro razoavel-
mente estabilizado, foi possível reunir
efetivos suficientes e contar com o
suporte bélico dos tabajaras, agora

aliados, para uma nova expansão.
Nesse contexto, a morte do primeiro
Bispo do Brasil, D Pero Fernandes
Sardinha, atribuída aos povos caetés,
serviu de motivo suficiente para lhes
declarar a "guerra justa" e, assim,
fazer a conquista avançar em direçäo
ao sul da Capitania. As expedições
conquistaram por terra, as povoaçöes
do Cabo de Santo Agostinho e de Siri-
nhaém e, por mar, as proximidades
do Rio São Francisco, sem estabele-
cer-se ali uma povoação. De acordo
com Frei Vicente do Salvador (cro-
nista que escreveu a primeira "História
do Brasil") as vitórias obtidas pelos
colonizadores nesta campanha dei-
xaram "todo o gentio desta costa [do
Cabol até o rio de S. Francisco tão
atemorizado que se deixavam amar-
rar dos brancos como se fossem seus
carneiros e ovelhas". E, a partir de en-
tão, a parte sul da Capitania teria sido
ocupada por expediçöes menores.
Contudo, tal argumento não parece
convincente, pois o próprio FreiVicen-
te afirma que, em 1578, se lançou uma
nova "entrada" em direção ao Rio São
Francisco e que, no caminho, ocor-
reram embates com alguns grupos
indígenas. Esse episódio nos leva a
considerar uma terceira fase da
conquista nas últimas três déca-
das do século XVl, quando se deu
a conquista e colonização do ter-
ritório que vai do rio Una até o
rio São Francisco, e o estabele-
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cimento das povoaçöes de Porto Cal-
vo (c. 1590), Penedo (c. 1570-1575,
ou posteriormente a isso), Santa Ma-
ria Madalena (c. 1591-1611) e Santa
Luzia do Norte (1608-1610). É prováv-
el, entretanto, que esta última fase de
expansão não tenha sido marcada por
uma grande ofensiva, mas por peque-
nas expedições de aprisionamento
dos nativos. Tais expedições teriam
sido, ou não, seguidas da ereçäo
de novos espaços de colonização.
Com isso, no alvorecer do século
XVll, o povoamento da Capitania de
Pernambuco coRtava com nove nú-
cleos principais: as vilas de lgarassu e
Olinda, o "Povo", isto é, as imediações
do porto do Recife, e as povoações do
Cabo de Santo Agostinho, Sirinhaém,
Porto Calvo, Santa Maria Madalena,
Santa Luzia e Penedo (Figura 3). Os
intervalos de tempo entre as fases
de conquista condicionaram, natural-
mente, diferenças entre estes espaços.
Tendo os as suas cercanias razoavel-
mente estabilizadas ainda na década
de 1540, Olinda se desenvolveu en-
quanto um próspero núcleo de po-
voamento e de atração dos migran-
tes, grande parte deles interessada
em montar engenhos ou assumir
partidos de cana. Sendo a porta de
entrada para os recém chegados,
Olinda começou a oferecer múltiplas
comodidades de habitação e urbani-
dade, além do acesso ao porto mais
movimentado das Capitanias do Norte
(o "Povo", atual cidade do Recife).
A afluência de migrantes foi tama-
nha, a partir da década de 1560, que
Evaldo Cabral de Mello associa as
motivaçöes da expansão para o sul
com a necessidade de ampliaçäo da
oferta de terras adequadas ao cul-
tivo da cana, algo que pressupöe a
indisponibilidade de sítios nas pro-
ximidades de Olinda. Como destaca o
mesmo autor, a propriedade sobre a
terra, não representava seu aproveita-
mento imediato, especialmente se os
interesses do proprietário estivessem
voltados à montagem de um engenho
ou ao cultivo da cana, já que eram
necessários "os recursos para montar
fábrica e comprar mão de obra". Para
os proprietários com poucos recursos,
restavam, segundo ele, três alternati-
vas para o aproveitamento da terra:
o cultivo de gêneros de subsistên-
cia, o cultivo de cana para algum
engenho e o arrendamento da terra
para algum recém chegado ansioso
para encontrar um bom sítio para
plantar a cana ou levantar engenho.

Figura 3. Mapa das Povoações nas Capitanias do Norte (Século XVll).
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Assim, o cultivo das terras conquista-
das no segundo movimento de expan-
säo foi favorecido, de um lado, pelo
aumento da oferta de cativos indíge-
nas capturados durante (ou depois)
a guerra, e, de outro, pela adopção
das "moendas de três cilindros" ou
"molinotes" (um mecanismo mais ba-
rato e menos complexo em termos de
montagem da indústria açucareira).
Mas se o aproveitamento das terras
adquiridas com a segunda expan-
são foi favorecido por estes fatores,
a terceira fase foi sucedida por uma
conjuntura de retração no mercado
atlântico do açúca¡ algo que deve
ter atravancado o arranque da eco-
nomia açucareira nos espaços mais
distantes de Olinda. Além de uma
questão conjuntural, pode-se atribuir
algum peso a uma queståo estrutural,
isto é, a distância entre os espaços
meridionais e o principal centro da
Capitania. Na montagem de um com-
plexo produtivo açucareiro, não basta
levar em consideração a fertilidade
do solo, os recursos para instalaçäo
das "fábricas" e o acesso à mão de
obra, por parte dos proprietários, mas

também era preciso o acessofacilitado
aos portos e circuitos mercantis para
que se pudesse escoar a produção.
Nesse sentido, é também natural que
as terras mais próximas a Olinda fos-
sem mais visadas em termos de pos-
sibilidade de investimento e, com isso,
é provável que a parte sul tenha sido
vista como um espaço menos deseja-
do, por ser desfavorável, para a mon-
tagem da indústria açucareira. Assim,
a partir da tabela 1, baseada em da-
dos fornecidos por Evaldo Cabral de
Mello, é possível perceber uma difer-
ença sensível na distribuição espacial
dos engenhos na Capitania de Per-
nambuco por volta do ano de 1630.
A maior parte (39%) dos engenhos
da Capitania estava situada no termo
de Olinda (São Lourenço, Várzea,
Muribeca e Jaboatão) pois, não só a
fertilidade das terras da Várzea, mas
o enraizamento de quase um século
dos colonizadores, associado às co-
modidades decorrentes da proximi-
dade com o principal porto da Capita-
nia, devem ter contribuído para essa
diferente concentração. Pode-se
observar, da mesma forma, )))))
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acentuada concentraçäo de engenhos
entre o Cabo e lPojuca (26%), mas
também em Sirinhaém (14%) e alguns
em Porto Calvo. Por outro lado, a
povoação das Alagoas, em 1630,
somava apenas seis engenhos, o que

corresponde a apenas 5% do total de
118 da Capitania, e à mesma quan-
tidade da menor das freguesias de
Olinda, São Lourenço. A proPorçäo é
ínfima, quando comparada à da fre-
guesia do Cabo de Santo Agostinho,
que já contava com 16 engenhos
moendo nesse mesmo período, ou
à Vârzea, com seus 21 engenhos.
Além de poucos, esses seis enge-
nhos não possuíam uma moagem
constante, oscilando sempre entre a
inatividade e a baixa produção, con-
traste observado com os seis enge-
nhos da freguesia de Säo Lourenço
que, mesmo sendo poucos, Pos-
suíam uma produtividade elevada.
Dadas as questöes conjunturais e
estruturais apontadas, é Provável
que as povoações mais meridionais,
neste caso Alagoas do Sul e Penedo,
tivessem atraído colonizadores com
cabedais mais minguados do que os
que se estabeleceram na zona que
se estende entre Olinda e Porto Calvo
(isto é, a "parte norte", retratada no
mapa de Marcgrave). Se nas duas
povoações da "Alagoa" foram ergui-
dos seis engenhos (cinco dos quais
de pequeno porte) é certo que alguma
parcela tenha sido aproveitada para o
cultivo da cana-de-açúcar no sistema
de "partidos". Mas, em Penedo, as
cheias do rio São Francisco impediram
ou, ao menos, dificultaram o estabe-
lecimento de engenhos de açúcar.
Assim, com poucos recursos ou
condiçöes climáticas desfavoráveis,
como seriam, então, aproveitadas as
terras na "parte sul"? Antes mesmo de
haver qualquer ocupação portuguesa
nas Alagoas e no Rio São Francisco,
já se praticavam atividades pesquei-
ras e de "chacina" (isto é, salgamento
de carnes de caça para fins de comer-
cialização) conforme a informação que
nos dá o relatório de Diogo CamPos
Moreno, de 1602. Com o passar do
tempo, as principais atividades produ-
tivas nestas duas povoações se vol-
taram à produção de gêneros alimentí-
cios para o abastecimento do restante
da Capitania. O relatório que Adriaen
Verdonck (comerciante brabantino que
vivia em Pernambuco desde 1618)
apresentou ao Conselho Político da
Companhia das indias Ocidentais
em Pernambuco, no ano de 1630, é

l6 AMPHoRA AExpansãoUltramar¡naPortuguesa

particularmente interessante para se
perceber as especificidades econômi-
cas do sul, já que o autortraz uma breve
caracterização de cada uma das Po-
voações no momento exato da invasão.
Descrevendo a povoação do Cabo
de Santo Agostinho, uma das mais
prósperas da parte norte, Verdonck
afirma que "há ali alguns engenhos
excelentes que fabricam muito e bom
açúcar" e "quanto aos cereais, fari-
nha, fumo, gado e peixe, quase nada
vem dali, porquanto os habitantes
apenas plantam, fabricam criam e
pescam para seu consumo, dedican-
do-se, principalmente, à cultura da
cana". Sirinhaém, da mesma forma,
era tida como "um grande povoado"
mesmo que "pobre de gado porque os
moradores alise ocupam de preferên-
cia na cultura de canas". E a mesma
descriçäo pode ser encontrada para
lpojuca e para os arrabaldes de Olin-
da, onde habitava "muita gente rica".
A partir de Porto Calvo, entretanto, já
se começam a notar diferenças em
termos de povoamento e de aProvei-
tamento da terra, pois, segundo Ver-
donck, o povoado "conta com poucos
habitantes" que se ocupam, principal-
mente, do "gado, principal riqueza de
seus moradores", juntamente com a
plantação de "muito fumo, bastante
farinha" e pescaria de "muitos peixes,
na maior parte tainhas" que "trazidos
para Pernambuco [nesse asPecto,
Olinda ou Recifel são logo vendidos",
no entanto, na mesma Povoação,
existem alguns engenhos que fazem
"um pouco de açúcar". Por estar no
limite entre a "parte norte" e a "parte
sul" da Capitania, Porto Calvo parece
ter elementos de ambas e é bem
provável que seus habitantes concilias-
sem diferentes atividades produtivas,
quer o cultivo de cana e de mandioca,
quer a criaçäo de gado com tudo isto.
Na povoação das Alagoas, a
descriçãoéquaseamesma.

O povoado teria 'poucos habitantes"
e, nas imediações, "cinco ou seis
engenhos que fazem pouco açúcar, e
anos há que alguns não moem", com
isso, é provável que os proprietários
não tivessem os recursos necessários
para manter a produção açucareira.
É de se imaginar, por exemplo, que
o acesso aos implementos agrícolas
e à compra de cativos dependesse
do comércio de cabotagem com
Olinda e, portanto, seria mais encare-
cido dado o custo do transporte. Por
outro lado, o gado continua a ser
apontadocomo"a principal riqueza"dos
habitantes e sua "melhor mercadoria",
por conta dos excelentes pastos e da
rápida multiplicação dos rebanhos.
Da mesma forma, Alagoas se desta-
caria pela grande produção de farinha
e de peixe que era trazido até Olinda
e, segundo Verdonck, "Prontamente
vendido". Além disso, ali "Produz a
terra muitos outros gêneros alimentí-
cios, sem os quais dificilmente se
poderiam manter-se os seus habi-
tantes, tanto os da cidade como os
de fora". Nesse sentido, o aproveita-
mento da terra seria quase todo vol-
tado à criação de gado, Pescarias e
cultivo de gêneros de subsistência
sendo, entretanto, almejado, apesar
de dificultoso, o projeto açucareiro.
Em Penedo, no Rio de São Francisco,
povoação mais distante de Olinda,
nem sequer é mencionada a produção
de açúcar, pois "os poucos habitantes,
quase todos pastores, vivem unica-
mente de bois e vacas, Para a criação
dos quais a terra muito se presta". O
gado, juntamente à farinha, Peixe e
fumo produzidos localmente, era todo
"trazido anualmente de uma vez Para
Pernambuco", algo que indica con-
tatos ainda mais remotos, Pois que
anuais, com o centro da CaPitania.

PovoaËâo 1\I'de tngenhos F*pressividade {ã,ra)

Slurd¿ e cerçcn¡e¡ 4É

Ig*ço 1t *\'l'¡

Cabo e lpojuca '? fì ¿I}'-'¡

Si¡inhaety¡-Lìn¿ 1ú, t¡ll ¡,

Forto Cal'.'o 1t 81';

ålagoas t6

Fe¡¡edo

I õtãl 11S 10ú':'i

Tabela 1. D¡str¡buição Geográfica dos Engenhos de Açúcar na Capitania de Pernambuco
(1630).
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Em resumo, a esta altura já Parece
claro que, nas primeiras três décadas
do século XVll, existiam, na verdade,
dois "pernambucos", um ao "norte", ra-

zoavelmente povoado e predominan-

temente açucareiro, e outro ao "sul",

pouco povoado e predominantemente
pecuário-abastecedor. A imagem con-
struída pelos autores tradicionais de
que Pernambuco se constituiu, no
período anterior à invasão holandesa,
como uma donataria próspera, bem
povoada, monocultora e açucareira
talvez corresponda a apenas uma
parte da Capitania, nomeadamente
à "parte Boreal" que, em grande me-
dida, seguiu os parâmetros de colo-
nização que se podem constatar em
Olinda e cercanias. Talvez seja, en-
tåo, didaticamente interessante partir
de uma visäo mais alargada, consi-
derando um "Pernambuco mais vasto"

e a totalidade da circunscrição juris-
dicional da Capitania, e não só o seu
centro, percebendo aí as especifici-
dades econômicas de cada espaço.
Nesse sentido, cabe refletir sobre a
utilidade de se continuar a reduzir a
complexidade econômica desta parte
do Estado do Brasil a uma zona pre-
dominantemente "latifundiária, mono-
cultora de cana de açúcar e escravista"
com um mercado totalmente voltado à
exportação e passar, em contraparti-
da, a dar mais evidência ao dinamis-
mo de um espaço que, já no início de
sua colonizaçäo, desenvolvia circuitos
comerciais internos plenamente inte-
grados em diversos pontos. Ressal-
tar as especificidades das estruturas
produtivas no Sul de Pernambuco
pode, inclusive, abrir espaço para re-
flexões mais aprofundadas acerca do
tipo de sociedade aí formado, bem

como suas próprias especificidades
culturais e até mesmo políticas. Sabe-
-se, por exemplo, que os cativos que
fugiam das propriedades rurais em
toda a Capitania se aproveitaram de
un espaço menos habitado e, por-
tanto, menos vigiado, para formar
uma formidável cadeia de Mocam-
bos, cujo centro ficou conhecido pela
historiografia como o "Quilombo dos
Palmares". Além disso, uma vez que
os proprietários da parte sul tinham,
provavelmente, menos recursos que
os da parte norte, é provável que a es-
cravidão indígena tenha sobrevivido
naquelas paragens por mais tempo ou
que outras relaçöes de trabalho pos-
sam ter sido desenvolvidas, incidindo,
assim, em dinâmicas diferenciadas
de mestiçagem. Tratam-se, todavia,
de questões que, por hora, perma-
necem em aberto para exploraçào. lll

* Doutorando PIUDH-6a Edição - Bolseiro Capes - Doutoramento Pleno no Exterior.

Nota: O artigo foi escrito respeitando a ortografia do Brasil.
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