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INTRODU~AO 

Jorge Miguel Pedreira 

Na segunda metade do seculo XVIII, quando os acontecimentos da 
Revoluc;;:ao Americana de 1776 ainda nao tinham tornado ab olutamente 
evidentes as dificuldades no relacionamento entre metr6poles e domi
nios ultramarinos, alguns autores abordavam ja a questao colonial em 
novos termos. Na sua perspectiva, as possess6es nao podiam continuar 
a ser consideradas simplesmente como mais uma entre as fontes da 
riqueza das nac;;:6es, depois da agricultura, das manufacturas, da pesca 
ou do comercio, como ate entao era frequente na literatura sobre temas 
econ6micos. Em alguns textos de Quesnay, e nas obras de Turgot, de 
Josiah Tucker e, principalmente, na Histoire Philosophique et Politique 
des etablissements et du commerce des Europeens dans !es deux lndes, 
do abade Rayna! l sao questionadas, ainda que de diferentes pontos de 
vista, as vantagens econ6micas da colonizac;;:ao e chega a ser posto em 
causa o pr6prio direito de colonizar 2. 

1 Francois Qu<' 'ay, no Tableau Economique (1758) e noutros escrito , contesta as 
vanr~gens do regime de exclusivo, associado a posse de col6nias; o mesmo fazia Turgot, 
no Eloge de Gournay (1759) . Esta argumenta~ao foi acolhida pelo abade Guillaume de 
Rayna! na sua Histoire Philosophique et Politique des etablissements et du commerce des 
Europeens dnas Les deux Jndes, 4 vols ., 1770, especialmente na segunda edi<;ao publicada 
em Genebra, em 1780. Tambem Josiah Tucker apreciara negativamente o sistema colonial 
do ponro de vista britanico em Considerations upon American Colonies (l 770) e The Trne 
Interest of Great Britain Set Forth with regard to Colonies (1774). 

2 Acerca das novas per pectivas sobre a questao colonial, v. Marcel Merle , 
L'Anticolionalisme europeen de Las Casas a Marx, Paris, 1969 e Michel Deveze, L'Eu.rope 
et le Monde ii la fin du XVIJle siecle, Paris, 1970, pp. 595-606; v. tambem Fernando 
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A revolu~ao que conduziu a independencia das treze col6nias 
inglesas da America do Norte e a forma~ao dos Estados Unidos, as pri
meiras revoltas separatistas em Nova Granada e no Brasil e a 
insurrei~ao na col6nia francesa de Sao Domingos (Haiti) vieram confe
rir uma extrema actualidade a questao colonial no ultimo quartel do 
seculo XVIII, tanto mais que - em virtude da sua conexao com o pro
blema da escravatura - acabava por estar no amago dos grandes 
debates filos6ficos e ideol6gicos do tempo, acerca da humanidade e 
dos direitos do homem. E neste momenta, em que o tratamento, nos 
pianos econ6rnico, politico e ideol6gico, dos vinculos entre metr6poles 
e col6nias reclamava, um pouco por toda a parte, a aten~ao dos gover
nantes, intelectuais, comerciantes e dos pr6prios habitantes das 
col6nias, que surgia, em Portugal, com a obra de Jose Joaquim da 
Cunha Azeredo Coutinho, a primeira reflexao geral, nos novos moldes, 
sobre o tema. E uma reflexao fundamentalmente econ6rnica, que, nao 
aderindo no essencial as propostas mais recentes, e permeada por elas, 
considera-as e critica-as. 

Desdobra-se, esta contribui~ao, por quatro trabalhos, publicados 
entre 1791 e 1804. A «Mem6ria sobre o pre~o do apkar» e o Ensaio 
Econ6mico sabre o Comercio de Portugal e suas Col6nias3 formam, 
com o Discurso sabre o estado actual das minas do Brasil e a Analise 
sabre a justifa do comercio do resgate dos escravos da costa de Africa4, 

o nucleo fundamental da obra de Azeredo Coutinho. Sao textos com 
estatutos diferentes: da mem6ria de pendor alvitrista ao panfleto justifi
cativo do trafico negreiro, passando pelo ensaio program;itico com 
prop6sitos politicos e analiticos mais gerais. Mantem, contudo, uma 
certa unidade, que !hes e atribu!da pelos temas - como pano de fundo, 
estao sempre as necessidades da econornia brasileira inserida no impe
rio colonial portugues -, pelas posi~6es, pelos argumentos, pelo 
pr6prio processo de elabora~ao. 0 Ensaio Econ6mico, que tera sido 

A. Novais, Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808), Sao Paulo, 
4• ed., 1986, pp. 144-158, em que se passam em revista as posi~oes econ6micas e filos6-
ficas do iluminismo setecentista, e em especial as de Rayna!, sobre o problema das 
col6nias. 

3 Nas tres edi~6es que conheceu em lingua portuguesa, o Ensaio Econ6mico foi sem
pre impresso com a Mem6ria sobre o pre(:O do afucar, que fora inicialmente incluida no 
terceiro volume das Mem6rias Econ6micas da Academia Real das Ciencias de Lisboa e 
que se acha, por isso, ja editada na Colec~ao de Obras Classicas do Pensamento 
Econ6mico Portugues. Optou-se, assim mesmo, por manter a tradi~ao de publicar os dois 
textos em conjunto. Adoptou-se como criterio de edi~ao nao introduzir a tradu~ao das 
longas cita~6es que Azeredo Coutinho faz, em nota, de obras francesas na lingua original 
por se entender que, uma vez que elas se destinam apenas a confirmar as posi~oes 
defendidas no texto, ta! nao se justificaria. 

4 Discurso sobre o estado actual das minas do Brasil, Lisboa, Impressao Regia, 1804 e 
Analise sobre a justifa do comercio do resgaste dos escravos da costa de Africa, Lisboa, 
1807, publicada inicialmente em frances, em Londres, sob o titulo Analyse sur la justice 
du commerce de racbat des esclaves de la cote d'Afrique, Baylis, Londres, 1798. 
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pelo menos em parte esboc;:ado antes da impressao da Mem6ria, esta
ria mesmo destinado a constituir com o Discurso um mesmo e (mico 
trabalhos. 

Este conjunto de livros e opusculos, em que se exprimem, sem vari
ac;:oes significativas, as concepc;:oes pol'iticas, sociais e econ6micas de 
Azeredo Coutinho, conheceu uma ampla divulgac;:ao em Portugal e no 
estrangeiro, suscitando, durante mais de trinta anos, controversias, 
debates e reflexoes. 0 Ensaio Econ6mico sobre o Comercio de Portugal 
e suas Col6nias estava destinado a tornar-se um dos textos em lingua 
portuguesa sabre temas econ6micos e politicos que maior difusao teve 
nos finais do seculo XVIII e no prindpio do seculo XIX. Para alem de 
tres edic;:oes portuguesas (de 1794, 1816 e 1828), foi publicado em 
ingles (em 1801, 1806 e 1807), alemao (em 1801 e 1808) e frances (em 
18036), e as teses que apresentou foram debatidas em algumas impor
tantes publicac;:oes peri6dicas da epoca 1 . 0 exito do Ensaio ficou a 
dever-se, naturalmente, a avidez com que, na Europa, os meios intelec
tuais recebiam novas contribuic;:oes para o debate sabre as questoes 
relativas as col6nias ou a escravatura, mas tern de explicar-se tambem 
pelas posic;:oes de notoriedade a que o autor ascendera e de onde era 
mais facil fazer-se ouvir. Para compreender a recepc;:ao dispensada ao 
trabalhos de Azeredo Coutinho nao se pode referir apenas uma conjun
tura intelectual, e necessario conhecer a posic;:ao institucional do seu 
au tor. 

Se e certo que os quatro trabalhos que constituem o essencial da 
sua obra politico-econ6mica estavam compostos ou pelo menos esbo
c;:ados antes de 1798, isto e, antes de ter assumido o exerdcio efectivo 
de func;:oes de bispo de Pernambuco (para que fora eleito em 1794), a 
verdade e que os seus creditos estavam ja firmados. Bacharel e depois 
licenciado em dinones, quando, em 1785,, lhe e oferecido 0 posto de 
deputado do Santo Oficio de Lisboa (pouco antes fora nomeado arcedi
ago da catedral do Rio Janeiro, posto que nao teve tempo de exercer) 
reconhecia-se-lhe ja uma vasta preparac;:ao intelectual, pois dele se dizia 

5 Exi te um manuscrito do Discurso na Biblioteca Municipal do Porto (C6dice 464) a 
que faltam a segunda e a terceira partes do texto publicado em 184. Um outro manuscrito 
da Biblioteca PC1blica de Evora, intitulado ·Epitome das vantagens que Portugal pode tirar 
das suas Col6nias do Brasil pela Liberdade do Commercio do Sal n'aquelle Continente•, 
reproduz longos trechos do Discurso e do Ensaio Econ6mico (v. Myriam Ellis, ·Um docu
mento an6nimo dos fms do seculo XVIII sobre as relacoes entre o Brasil e Porrugal·, 
Revista de Hist6ria, Sao Paulo, 1959 (38), pp. 383-418). 

6 Em apendice a traducao do relato de viagem de H. F. Link, Voyage en Portugal, 
depuis 1797 jusqu 'en 1799, Paris, 1803, t. II, pp. 223-395. 

7 A Decade Philosophique, Litteraire et Politique, editada por A. Duval, em Paris, 
desde 1794 e que depois de 1804 mudou de name para Revue Philosopbique, Litteraire et 
Po/itique e Ybe Montbly Review; or Literary journal, que comecou a publicar-se em 
Londres em 1749, clirigida por Ralph Griffiths, para alem de 0 I nvesligador Portugues em 
lnglaterra ou jornal /iteriirio, polftico, etc., influente peri6dico que se publicou em 
Londres descle 1811 ate 1819. 
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que era •pessoa de um talento, instruc;:ao e estudos de grande recomen
da~ao•8. 

Esse reconhecimento propiciou, alguns anos mais tarde, a sua elei
~ao para o circulo restrito dos s6cios da Academia Real das Ciencias de 
Lisboa, entiio a mais prestigiada institui~ao do campo intelectual portu
gues, uma sociedade de discurso9, que desempenhava papel de relevo 
na selec~ao dos sujeitos produtores de discursos, isto e, que empres
tava legitimidade e garantia audiencias aos autores. Oferecia-se-lhe, 
assim, a oportunidade de se fazer ouvir a partir de um lugar investido 
de autoridade e, de resto, os seus primeiros trabalhos foram publicados 
sob os auspicios da Academia: a ·Mem6ria sabre o pre~o do ap1car•, 
incluida em 1791 no terceiro volume das Mem6rias Econ6micas da 
Academia Real das Ciencias de Lisboa, e o Ensaio Econ6mico sabre o 
Comercio de Portugal e das suas Col6nias, em 1794. Depois, o desen
vol vimento da sua carreira na hierarquia politico-eclesiastica 
permitiu-lhe conservar posi~oes de autoridade. Bispo de Bragan~a e 
Miranda (cargo que nao chegou a ocupar), e depois de Elvas, abando
nou em 1817 a dignidade episcopal a seu pedido, e renunciou a 
diocese de Beja para que foi eleito. Seria entao nomeado Inquisidor
Mor, lugar que manteve ate a extin~ao do Santo-Oficio e, com a 
Revolu~ao de 1820 e a forma~ao das cortes constituintes, aceitou ser 
deputado em representa~ao do Rio de Janeiro. Faleceu, porem, nas ves
peras da abertura das cortes. 

II 

]. ]. da Cunha Azeredo Coutinho, pelas suas origens, parecia mais 
destinado a uma vida de abastado proprietario no Rio de Janeiro do 
que a Carreira politico-eclesiastica e de letrado que 0 tOfOOU 
conhecido w Nasceu em 1742, nos Campos de Goicatazes, provincia do 

8 Arquivo Nacional cla Torre do Tombo, Habilita~oes do Santo oficio, Jose, Ma~o 
160, n° 3077. 

9 Conceito cunhado por Michel Foucault, v. L 'ordre du discours, Paris, 1971 , • 
pp. 41-43 . 

IO Nao esta no horizonte deste ensaio introdut6rio seguir exaustivamente o percurso 
biogcifico de ]. ]. da Cunha Azeredo Coutinho, mencionamos aqui apenas os aspectos 
que nos ajudam a compreender a sua posi~ao enquanto autor. Os leitores interessados 
numa informa~ao mais pormenorizada sobre o seu trajecto poclerao consultar: J.M. 
Pereira da Silva, Os Varoes !lustres do Brazil durante os Tempos Coloniais, 3• ed., Rio de 
Janeiro e Paris, 1868, t. II, pp. 120-144,]. ]. Pedro Lopes, ·D. Jose cla Cunha de Azeredo 
Coutinho·, Revista Trimestral de Hist6ria e Geographia, VII (Abril), 1845 (reprodu~ao cla 
noticia saida na Gazeta Universal , n° 121, 1821; e reimpressa in Re-vista do Jnstituto 
Hist6rico e Geografico Brasileiro, 1945, t. 7, pp. 106-115). Heliodoro Pires, ·Azeredo 
Coutinho·, in I Congresso de Hist6ria Nacional, Revista do lnstituto Hist6rico e 
Geografico Brasileiro, 1915, pane !, pp. 781-810; Jose da Cunha Barbosa ·D. Jose 
Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho·, Revis/a Trimestral de Hist6ria e Geograpbia, I 
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Rio de Janeiro, cidade para onde muito cedo foi viver e onde comple
tou, com vinte anos de idade, os seus primeiros estudos, de gramatica, 
ret6rica, belas-letras e teologia. Fez entao, ao que parece por razoes de 
saude, uma viagem pelas capitanias de Minas Gerais e do Rio de 
Janeiro, em que teve ocasiao de conhecer de perto os problemas da 
sua terra e <las regioes mineiras do Brasil. A possibilidade de continuar 
os estudos, porem, s6 se lhe ofereceu mais tarde, pois a prematura 
morte do pai, senhor de engenho, obrigou-o, como primogenito, a 
tomar conta do patrim6nio familiar. 

Pertencia a uma ·<las principai familias· 11 da provincia do Rio de 
Janeiro, que havia duas ou tres gera\:6es se distinguia na pacifica\:ao 
dos Indios goitacazes e na administra\:aO local. Eram .. pessoas da princi
pal nobreza daquella terra, que viviao abundantemente da sua 
fazenda·» suficientemente ricas para viverem na cidade, com liga\:6es 
familiares nas elites portuguesas, designadamente na hierarquia eclesi
astica e na magistratura 12. Estas liga\:6es seriam particularmente uteis a 
Azeredo Coutinho, quando, ja com mais de trinta anos, se decidiu a 
ceder ao irmao a administra\:ao do morgadio familiar, para cruzar o 
Atlantico e ingressar na Universidade de Coimbra, a fim de prosseguir 
uma carreira como homem de Igreja. A sua matricula no curso de 
direito can6nico nao tera sido estranha, de facto, a influencia dos tios, 
o desembargador Joao Pereira Ramos e, principalmente, o conde de 
Arganil e bispo de Coimbra, entao reitor da Universidade. 

Este itinerario biografico condicionou, naturalmente, a sua posi\:ao 
enquamo autor. A selec\:ao das questoes, a perspectiva sob a qual as 
abordou, as propostas e as sugestoes que apresentou sao-lhe prescritas 
pelo seu trajecto individual. Embora nao tivesse voltado ao Brasil 
depois de 1802, as suas origens geograficas e sociais, de que nunca se 
separou e que sempre pretendeu cultivar - ~Discorrer sobre objectos da 
minha patria, ou que com ela tern rela\:ao, e um doce passatempo <la 
saudade, desta saudade inseparavel da patria•, escrevia ele em 1804 13 -, 

e a experiencia da primeira fase da sua vida no Rio de Janeiro marca
ram decisivamente as orienta\:6es da sua obra. Os estudos universitarios 
e a carreira eclesiastica nao serviram para o desviar de um conjunto de 
preocupa\:6es que mergulhavam nas suas raizes, dotaram-no apenas 
<las no\:6es e <las competencias que !he permitiram analisar, com um 

(Abril), 1839, reimpresso in Revista do fnstituto Hist6rico e Geograjlco Brasileiro, 1908, 
l. 1, pp. 272-271; Manuel Cardoso, ·Dom Jose Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, 
governador interino e Bispo de Pernambuco, 1798-1802., Revista do Instituto Hist6rico e 
Geografico Brasileiro, 1969, vol. 282, pp. 3-45; Sergio Buarque de Holanda , 
·~presenta~ao., in Obras Econ6micas de ff. da Cunha Azeredo Coutinho (1794-1804), 
Sao Paulo, 1966, pp. 13-53. 

11 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Habilita~oes do Santo oficio, Jose, Ma~o 
160, no 3077. 

12 Idem, ibid. 
13 Discurso sabre o estado actual das minas do Brasil, Impressao Regia , Lisboa, 1804. 
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nivel superior de elabora<;;:ao, os problemas com que desde cedo 
aprendera a conviver. Clerigo e academico, e como brasileiro e filho de 
senhor de engenho que escreve, e do ponto de vista dos interesses do 
Brasil, dos lavradores de cana e dos negociantes de a<;;:ucar que se situa. 
Supunha uma inquebravel associa<;;:ao e harmonia de interesses entre a 
lavoura e o comercio de ap1car, e ea este grupo de senhores de enge
nho e negociantes de grosso trato que procura dar voz 14, uma voz 
informada pela passagem pela universidade e pela frequencia de drcu
los intelectuais. 

III 

A ·Mem6ria sabre o pre<;;:o do a<;;:ucar· reage a um problema irne
diato e oferece uma solu<;;:ao. Sugere uma polltica e, nesse sentido, 
como outras mem6rias do seu tempo, segue ainda a tradi<;;:ao da litera
tura de cariz alvitrista. A questao que ocupa Azeredo Coutinho e a 
escalada dos pre<;;:os do a<;;:ucar, que fora desencadeada pelas perturba
<;;:6es na produ<;;:ao das Antilhas e principalmente pela revolta na col6nia 
francesa de Sao Domingos. Perante a carestia do a<;;:ucar, prefigurava-se 
uma interven<;;:ao do govemo, tabelando ou •taxando·, como enrao se 
dizia, os pre<;;:os, de forma a evitar que a subida atingisse a sua plena 
expressao. E contra essa previsivel interven<;;:ao que Azeredo Coutinho 
mobiliza varios argumentos: a manuten<;;:ao do curso dos pre<;;:os seria 
favoravel ao desenvolvimento da lavoura e do comercio, s6 remunera
ra<;;:oes elevadas poderiam restituir o neg6cio do a<;;:ucar a sua antiga 
prosperidade, e Portugal retomaria assim a posi<;;:ao dominante que 
tivera num trafico que o descobrirnento das minas de ouro e diamantes 
- uma miragem de riqueza facil - fizera declinar. Acabava por defender 
uma maior liberdade para os agricultores e para os negociantes: 
·Proiba-se o monop6lio, proiba-se a fraude, mas nao os lucros de um 
comercio lkito, que a todos e livre· (p. 126) 15. 

0 Ensaio Econ6mico, por seu lado, sem deixar de indicar solu<;;:6es 
para um ou outro problema mais irnediato, constitui uma pondera<;;:ao 

14 ao se nos afiguram correctas as interpreta.,6es que definem Azeredo Coutinho 
coma simples ·porta-voz• da ·classe senhorial· brasileira (v. Sergio Buarque de Holanda, 
·Apresenra.,aa., ob. cit. pp. 26-27, 30, 35, 50-53, Fernando A. Novais, Portugal e Brasil, ob. 
cit. e Jose Hon6rio Rodrigues, Hist6ria da Hist6ria do Brasil, I Parte, 1 listoriografia 
Colonial, 2• ed., ao Paulo, 1979, pp. 383-389, que chega a chamar-lhe • enhor de 
Engenho disfar.,ado em Bispo•). A associa.,ao de interesses entre senhores de engenho e 
negociantes, que sup6e e preconiza, colocam-no noutro piano. De resto, na sua pr6pria 
actuai;:ao como membro da junta do govemo e govemador interino da capitania de 
Pemambuco (cargos que exerceu enquanto ocupou a diocese pernambucana), procurou 
associar os interesses comerciais a sua politica de prorec.,ao c fomento do comercio (v. 
ergio Buarque de Holanda , ·Apresenta<;:ao•, ob. cit., p. 16). 

15 As paginas mencionadas entre parentesis referem-se ao presente volume. 
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geral do relacionamento de Portugal com as suas col6nias, apontando 
os caminhos para o seu progresso conjunto. A primeira parte do 
Ensaio, a mais longa (que ocupa 69 em 119 paginas), e inteiramente 
consagrada ao Brasil, as suas riquezas efectivas e virtuais, e ao tipo de 
rela\:6es comerciais que mantinha com Portugal no quadro do imperio 
colonial. Entre os dominios portugueses, o Brasil merecia, natural
mente, aten\:ao mais demorada, nao s6 porque era de todos o mais 
importante, mas porque era a patria de Azeredo Coutinho. 

Nesta primeira sec\:ao, para alem de uma prolongada digressao 
sabre a situa\:aO e o caracter dos Indios brasileiros, especialmente dos 
Goitacazes, e sabre os meios de os civilizar, sao apresentadas as fragili
dades do sistema de comercio luso-brasileiro: a troca de manufacturas 
de elevado valor por unidade de peso e volume, enviadas pela metr6-
pole, por generos coloniais de mais baixo valor unitario colocava serios 
embara\:OS a navega\:ao e constitufa, assim, um entrave ao avan\:O do 
comercio. Era necessario, por isso, criar condi\:oes para o desenvolvi
mento das produ\:6es brasileiras e encontrar um produto metropolitano 
de grande consumo que pudesse ser trocado pelos artigos das col6nias, 
onde nao havia dinheiro que permitisse regularizar eventuais saldos 
favoraveis a metr6pole. 0 sal correspondia as exigencias desse pro
duto, mas estava sujeito a um monop6lio comercial no Brasil. Entao, 
Azeredo Coutinho defende a aboli\:aO do estanco, que permitiria valori
zar as carnes abundantissimas nas provincias brasileiras . Preconiza 
tambem o fomento das pescarias, da marinha e da constru\:ao naval 
(por exemplo, atraves da liberaliza\:ao da importa\:ao de madeiras do 
Brasil em Portugal), como meios pr6prios para o desenvolvirnento do 
comercio luso-brasileiro. 

Na segunda parte do Ensaio, Azeredo Coutinho em:mera de forma 
sumaria os outros dominios portugueses e(ll Africa, na Asia e nas Ilhas 
Atlanticas, caracterizando brevemente a sua economia e encarecendo as 
riquezas que em cada um podiam ser exploradas com vantagem. 
Recomenda a intensifica\:aO das trocas com as Indias Orientais, mas 
detem-se especialmente na conserva\:ao das possessoes na costa oci
dental de Africa, indispensaveis para a economia brasileira, que nao 
podia viver sem o fornecimento de escravos . Conclui, tra\:ando as 
linhas mestras que definiam o quadro econ6mico em que deveria pro
cessar-se o desenvolvimento do comercio no imperio portugues. 
Sustenta que o triifego entre metr6pole e col6nias nao podia ser apre
ciado sem que, ao mesmo tempo, se considerassem os neg6cios com 
as na\:6es estrangeiras e que a contabilidade das rela\:oes comerciais 
teria de fazer-se tomando em conta esses dois eixos. Por isso, as col6-
nias devia dar-se a faculdade de produzirem todos os generos agricolas, 
?1esmo os que a metr6pole ja produzia: reduzir-se-iam, desse modo, as 
unporta\:6es de cereais estrangeiros. Nenhum ma! advinha tambem a 
Portugal de uma balan\:a comercial negativa nas suas trocas com as 
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col6nias, no fundo estava a dotar-se dos meios para, atraves das reex
porta\:6es de artigos coloniais, acumular excedentes nas permutas com 
as na\:6es estrangeiras. Assim, e enquanto se mantivesse a protec\:aO e 
a seguran\:a das col6nias, e estas fossem credoras da metr6pole, uma 
uniao fundada no interesse comum previniria o risco da desobediencia: 
·S6 teme, quern tern que perder; quern mais tern que perder mais teme; 
quern mais teme, mais obedece; e pois necessario que os interesses da 
Metr6pole sejam ligados com os das Col6nias, e que estas sejam trata
das sem rivalidade· (p. 102). 

Finalmente, a terceira e ultima parte define brevemente 0 Sistema 
de rela\:6es internacionais que servia de cenario ao desenvolvimento 
econ6mico de Portugal e do seu imperio. Consciente de que esse sis
tema se caracterizava pela rivalidade, pelas invejas e ciumes entre 
na~6es, Azeredo Coutinho tinha, contudo, uma perspectiva optimista da 
posi\:ao portuguesa - mesmo depois da desastrada interven\:ao na cam
panha do Rossilhao. Protegido pelas garantias dos tratados e pela sua 
posi\:iio geografica, Portugal podia tirar grandes vantagens dos equili
brios entre os maiores potentados do Ocidente europeu (Gra-Bretanha, 
Fran\:a e Espanha). Assim, desde que soubesse conservar a amizade das 
potencias maritimas, e em especial da Inglaterra, se conseguisse manter 
a sua neutralidade e explorar a competi\:ao entre as na\:6es, Portugal 
poderia desenvolver o seu comercio sem receio de excitar a hostilidade 
dos outros paises europeus. 

IV 

Existe no Ensaio Econ6mico um programa - ainda que nao muito ela
borado - para o desenvolvimento comercial do imperio portugues. As 
medidas e sugest6es em que esse programa se desdobra sao decantadas 
por ideias gerais acerca do modo como funcionam as economias e as 
sociedades. Se e certo que as proposi\:6es que, explicitamente, tern uma 
maior ambi~o de generaliza\:iiO se resumem a um pequeno conjunto de 
maximas, nao e menos certo que OS argumentos que Azeredo Coutinho 
mobiliza para sustentar as suas propostas acabam por evidenciar as suas 
concep\:6es mais profundas sabre a natureza da ac\:iiO econ6mica e 
ocial. Esses argumentos e concep\:OeS impregnam os seus trabalhos fun

damentais e conferem, como acima ficou dito, uma unidade a sua obra, 
que nem por isso deixa de ser atravessada por importantes tensoes. 

Uma interpreta\:ao simplista, baseada na observa\:ao de meras apa
rencias, podera tentar isolar tensoes entre o •pensamento econ6mico· -
de pendor mais liberal - e o •pensamento politico e social· - confessada
mente ab olutista - de Azeredo Coutinho. Mas essa interpreta\:ao nao 
resiste ao exame critico do vocabulario e dos raciocinios apresentados 
pelo prelado luso-brasileiro, pois alguns dos grandes debates do seu 
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tempo exprimem-se no interior dos seus textos de forma muito mais 
complexa. 

A violenta deniincia da Revolu\;ao Francesa e do ideario que lhe 
estava associado - a "seita filos6fica•, como Azeredo Coutinho gosta de 
o designar - surge apenas na dedicat6ria ao principe regente, inclulda 
na segunda edi\;ao do Ensaio Econ6mico e escrita em 1811, em plena 
guerra peninsular, nao aparecendo na primeira, de 1794, quando 0 

panorama editorial era justamente dominado pelas reaC\;Oes pollticas a 
Revolu\;ao 16. Seja como for, no piano politico e social, Azeredo 
Coutinho apropria-se de algumas ideias que o iluminismo setecentista 
se nao forjou, pelo menos divulgou. 0 tratamento do problema da civi
liza\;ao dos Indios do Brasil, que em parte toma a forma de uma 
entreposi\;ao, e especialmente elucidativo. 0 principio da unidade do 
genero humano, da ·ra\;a dos homens•, e acolhido sem hesita\;6es: dos 
Indios diz «tern virtudes, tern vicios, sao cheios de ambi\;ao como n6s; 
L · .] sao homens, e isto basta .. (p. 38) e, noutro passo, afirma: .. o homem 
e sempre o mesmo, em toda a pane do mundo· (p. 50). Esta ideia de 
humanidade nao prejudica, porem, o reconhecimento da singularidade 
do caracter dos povos, dos seus costumes e das suas paixoes, isto e, 
nao impede a afirma\;ao de um relativismo cultural: •a honra e um ente 
imaginario a que todos aspiram, mas nem todos o veem pela mesma 
face; aquilo que a um se representa como honra, a outros se representa 
como vileza. (p. 50). 

Do mesmo modo, a idealiza\;ao do homem selvagem, associada a 
visao idllica da natureza, que o iluminismo difundiu principalmente 
pelas vozes de Diderot e Rousseau, mas que ja nos seculos XVI e XVII 
alimentava toda uma vaga literaria, orienta a caracteriZa\;aO do modo de 
vida dos Indios brasileiros, mas nao exclui uma concep\;ao da hist6ria 
da humanidade baseada na oposi\;aO entre civiliza\:ao e barbariel 7, que 
em parte lhe serve para legitirnar o comercio 'de escravos. Em contraste, 
no tratamento da questao da escravatura, s6 usa o vocabulario e os 
argumentos que em termos gerais podemos filiar nas correntes iluminis
tas do seculo XVIII para os contraditar. No Ensaio Econ6mico, o 
problema merece apenas uma breve referenda e o resgate de escravos 
e justificado pela ·barbaridade de Africa· (p. 987 ), mas, noutro traba
lho, integraJmente dedicado a questao, e para 0 qua! a segunda edi\;aO 
do Ensaio ja remete, desenvolve toda uma alega\;aO sobre a justi\;a do 
trafego negreiro. 

Na Analise sabre a justira do comercio do resgate dos escravos da 
costa de Africa publicada inicialmente em frances, em Landres, no ano 

16 Joiio Luis Lisboa, Ciencia e Polftica. Ler nos/inais do Antigo Regime, Lisboa, 1991, 
pp. 162-163. 

17 Azeredo Coutinho, ao contrario das ideias mais correntes no seu tempo, nilo faz 
uma distirn;:ao entre povos selvagens e povos barbaros, e os tres estados da humanidade 
(selvagem, barbaro, civilizado) sao reduzidos a dois. 
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de 1798, e vertida para portugues com correq:oes em 1808, procura 
combater a ideia propugnada pela ·seita filos6fica" de que o trafico de 
escravos era contrario a razao natural, a liberdade e aos direitos do 
homem 18, mas no fundo acaba por par em causa estes mesmos concei
tos tal coma eram formulados pela filosofia das luzes. Em seu entender, 
tanto os direitos do homem - com a excep~ao do simples direito a exis
tencia - coma a liberdade nao eram absolutos, mas limitados pelas leis 
da sociedade, e a pr6pria razao natural era relativa as circunstancias, 
dependente dos costumes e das situa~oes. Azeredo Coutinho adopta 
assim uma no~ao de direito natural que vem de S. Tomas de Aquino 19 

e posiciona-se numa perspectiva relativista que lhe permite sustentar 
que, nas condi~oes de certas na~oes, o trafico de escravos, porque e 
socialmente necessario, e naturalmente justo: aos direitos do homem 
contrapunha os direitos <las sociedades - em que os homens por natu
reza viviam -, adoptando uma posi~ao anti-individualista. Como em 
estudo recente Valentim Alexandre teve ocasiao de verificar, esta via de 
argumenta~ao colocava-o numa posi~ao extrema, no debate sabre o 
tcifico de escravos, uma vez que a maioria dos que se manifestavam 
contra a aboli~ao do trafego nao discutiam no piano dos principios, 
pois aceitavam que era em si mesmo injusto, limitando-se a insistir em 
imperativos de ordem econ6mica , isto e, na sua indispensabilidade 
para a economia brasileira 20. 

Apesar de tas posi~ao mais radical, Azeredo Coutinho continuava a 
supor a necessidade de civilizar os povos selvagens e barbaros, e 
entendia que a missao civilizadora exigia o que podemos chamar uma 
atitude antropol6gica: era necessario conhecer de perto os costumes e 
paixoes <lesses povos, o que · OS escritores que do fundo dos seus gabi
netes presumem dar leis ao mundo· nao podiam fazer (p. 38) . 
Conhecidas essas paixoes, elas podiam ser mobilizadas para conduzir 
selvagens e barbaros a civiliza~ao : .o homem e sujeito a necessidades e 
a paixoes [. .. ]. A arte de par em ac~ao a maquina de cada individuo 
consiste em pesquisar qual e a sua paixao mais forte e dominante. 
Achada ela, pode-se dizer que esta descoberto o segredo e a mola real 
do seu movimento" (pp. 40, 41). 

Esta imagem do homem orientado por interesses e paixoes era cor
rente no pensamento politico e social pelo menos desde Santo 
Agostinho, mas encontrava-se, em geral, associada a um juizo moral 
que condenava as paixoes e proclamava a necessidade de as combater. 

18 Analise sabre a justifa do combcio do resgaste dos escravos da costa de Africa, 
Lisboa, 1808, p. 1. 

19 V. a este prop6sito Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis 0954), 
Londres, 1982, p. 109. 

20 Manuel Valentim Alexandre, Os Sentidos do lmperio, Questao Nacional e Questiio 
Colonial na Crise do Antigo Regime Portugues, disserta~iio de doutoramento inedita, apre
sentada na Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa , 
Lisboa, 1988, pp. 519-21. 
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Esta ideia ajudou a que, ao longo do tempo, se processasse uma dife
rencia<;ao entre as paixoes e os interesses, servindo estes, porque 
menos nefastos e mais submetidos a razao, para domesticar aquelas. 
Nesta linha de pensamento, hao-de desenvolver-se argumentos politi
cos favoraveis ao capitalismo, culminando na ideia de Montesquieu, 
Segundo a qua! OS interesses (ligados a esfera do comercio) haveriam 
de contrariar as paixoes (situadas na esfera do poder), de ta! modo 
que estas deixariam de trazer beneficios a quern as procurasse satisfa
zer21 . Na obra de Azeredo Coutinho, porem, nao se revela nem a 
condena<;ao das paixoes, nem a diferencia<;ao entre paixoes e interes
ses: o facto de os homens se guiarem por umas e outros na sua ac<;ao 
e registado com aparente neutralidade. Esta disposi<;ao propiciava a 
admissao da riqueza como um fim em si mesma: da abundancia proce
diam a paz e a virtude - nao era a virtude que criava a riqueza -, 
enquanto a pobreza gerava a revolta e a perdi<;ao. Como notou Sergio 
Buarque de Holanda: .. Segundo este ponto de vista [. .. ), o apetite dos 
bens de fortuna justifica-se por si, e nada tern, em verdade, de repro
vavel. :E inutil pretender modera-lo invocando, para isso, virtudes 
cristas, pois uma vez alcan<;ada a riqueza e abundancia, aquelas virtu
des serao concedidas em acrescimo .. 22 . Esta perspectiva, que Azeredo 
Coutinho revela professar mais pela omissao - pelas pausas e pelos 
silencios - do que pela afirma<;ao, postula uma independencia entre o 
funcionamento da economia e as regras morais, aproximando-se, por
tanto, das formula<;oes do fundador da economia classica, Adam 
Smith23_ 

Em nenhum dos seus trabalhos, porem, Azeredo Coutinho 
demonstrou ter incorporado o essencial da contribui<;ao do econo
mista escoces. Em certos passes, reconhecer-se-a, assim mesmo, o 
vocabu!ario e o raciodnio pr6prios das co11cep<;6es liberais e indivi
dualistas da actividade econ6mica 24. Declara que o interesse •e o 
mestre da ind(1strfa .. (p. 74) ou a .. alma do comercio" (p. 130) e que ·O 
meio de promover e adiantar a industria da na<;ao, e deixar a cada um 
a liberdade de tirar um maier interesse do seu trabalho .. (p. 129). 
Proclama - sem usar os conceitos - os beneficios do mercado e da 
concorrencia, as vantagens do concurso dos vendedores e mostra 
uma inclina<;ao pela liberdade do comercio que !he inspira a reco-

21 Sobre estas questoes, v. Albert O. Hirschmann, The Passions and the Interests. 
Political Arguments for Capitalism before ifs Triumph, Princeton, 1977. 22 Sergio Buarque de Holanda, •Apresenta~ao., ob. cit., p. 31. 23 Acerca do processo de individualizac;:iio do econ6mico em rela~iio do politico e 
~ moralidade, v. Louis Dumont, Homo aequlis. Genese et epanouissement de l'ideologie 
economique, Paris, 1977 e E.P. Thompson, Customs in Common, Londres, 1992, 
pp. 185-351. 

24 Como notaram Vitorino Magalhaes Godinho, em Estrutura da Antiga Sociedade 
Portuguesa, 3" ed., Lisboa , 1975 , p. 133 e Jose Luis Cardoso, em 0 Pensamento 
Econ6mico em Portugal nos finais do ecu/o XVIII, 1780 - 1808, Lisboa, 1989, pp. 82 e 96. 
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menda~ao de varias medidas 2s: a aboli~ao do monop6lio do comercio 
do sal no Brasil, a atribui~ao aos lavradores da prerrogativa de traba
lharem por conta pr6pria e de explorarem livremente a madeira nas 
suas terras, a isen~ao de direitos sobre a importa~ao de madeiras do 
Brasil, a concessao as col6nias da faculdade de produzirem quaisquer 
generos agricolas, mesmo os cereais, a redu~ao dos impostos sobre as 
manufacturas. 

Reclama, portanto, uma certa abertura do comercio colonial, mas, 
quando observa o relacionamento mercantil entre Portugal e o Brasil, 
nao 0 faz a luz da no~ao de Jiberdade de comercio: OS argumentOS com 
que esgrime sao retirados da teoria da balan~a do comercio, instru
mento de analise pr6prio do que se convencionou designar por 
mercantilismo. Nao levanta objec~oes de fundo ao regime do exclusivo 
ou do Pacto Colonial, que proibia a instala~ao de manufacturas nos 
dominios assim como o comercio directo entre eles e as na~oes estran
geiras. No seu juizo, estes eram sacrificios que as col6nias deviam 
s11oortar com naturalidade, enquanto as metr6poles continuassem a 
asse0 urar a sua protec~ao . Aquilo que o autor do Ensaio Econ6mico 
pede e simplesmente que as trocas com as col6nias nao sejam vi tas 
separadamente das rela~oes com as na~oes estrangeiras. E uma pers
pectiva inspirada pela sua concep~ao de balan~a do comercio que foi, 
segundo toda a probabilidade, retirada da obra de Fran~ois de 
Forbonnais 26 , mas provem de uma linhagem do pensamento econ6-
mico fundada pelo mercantilista ingles Thomas Mun, autor de 
England's Treasure by Foreign Trade (1664). Perfilhava, afinal, a ideia 
de que a balan~a comercial se compunha de varias balan~as particula
re e que o importante era que a balan~a global fosse vantajosa, 
independentemente dos saldos negativos que se verificassem em certas 
rela~oes bilaterais. Daqui procede a asser~ao segundo a qua! a metr6-
pole s6 tinha a beneficiar do defice que mantivesse no trafego com as 
col6nias, pois era um defice necessario a reexporta~ao dos generos 
coloniais, por meio da qua! se acumulariam excedentes superiores no 
comercio com os paises estrangeiros. 

A liberdade de comercio que reivindica para o Brasil, nao atacando 
o ceme do sistema colonial, era, portanto, uma liberdade muito miti
gada. 0 tradutor alemao, Karl Murhard, que se sit:ua ja na perspectiva 
da contribui~ao de Adam Smith, nos comentarios que faz, nas suas 
notas, as posi~oes de Azeredo Coutinho, teceu-lhe mesmo criticas seve
ras. A nova economia, que erigira a liberdade em p1incipio supremo, 
repugnavam todo os exclusivos, por isso, Murhard sustenta que o 

25 Fernando A. Nova is, Portugal e Brasil, ob. cit., p. 232. 
26 Franc;:ois Loui Veron-Duverger de Forbonnais, Elements de Commerce, 2 vols., 

Parise Leide, 1754; obra publicada anonimamente e que exerceu bastante influencia cm 
Portugal. Em 1766, foi cditada uma traduc;:iio livrc c condensada, em que se atribuia a 
autoria a Montesquieu. 
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monop6lio comercial da metr6pole era prejudicial tanto as col6nias -
que tinham de pagar as mercadorias estrangeiras por pres;os superiores 
e vender os seus produtos com menores ganhos - como a pr6pria a 
metr6pole, porque a liberdade e a vastidao dos mercados permitir-lhe
-iam obter os produtos aos melhores pres;os 27 . Esta conceps;ao e 
estranha a obra do prelado brasileiro que continuava a supor a harmo
nia de interesses entre o centro e a periferia do imperio, no quadro do 
pr6prio regime de exclusivo. 

Em 1794, quando o Ensaio Econ6mico sai pela primeira vez a 
publico, Azeredo Coutinho nao vislumbrava ainda a possibilidade de 
ruptura do Pacto Colonial, que as invasoes francesas e a fuga da familia 
real para o Brasil vieram precipitar. Na segunda edis;ao, pronta em 1811 
mas impressa apenas em 1816, refere-se, logo na dedicat6ria ao prin
cipe D. Joiio, aos •extraordinarios acontecimentos que todos estao 
vendo com pasmo e adrniras;ao mudaram a face do Mundo Politico· (p. 
10) e, ultrapassado pela hist6ria, ve-se obrigado a acrescentar uma 
nota, quando trata das relas;oes entre Portugal e o Brasil: ·A notavel 
mudans;a das coisas [. .. ] extinguiu o monop6lio da antiga Metr6pole de 
Portugal, mudou a sua politica, e fez comuns os interesses da patria 
mae com os das suas filhas e, em consequencia, abriu um campo 
imenso a industria dos portugueses para todo 0 genero de comercio, 
fabricas e manufacturas· (p. 100); podia, pois, preconizar a instalas;ao 
de manufacturas nas capitanias de Minas Gerais. Antes propugnara o 
desenvolvimento dos beneficios mtituOS sob O Sistema colonial, agora 
vinha atribuir a harmonia de interesses a extins;ao do regime do exclu
sivo que, afinal, tinha posto a nu as insanaveis contradis;oes entre os 
interesses de Portugal e do Brasil, mas parece nao ver oposis;ao entre o 
que adrnite no texto e o que sustenta em nota. Significativamente, nada 
diz acerca do comercio directo entre o Brasil e as nas;oes estrangeiras, 
questao controversa que dividia portuguese's e brasileiros, porem, a 
expressao •antiga Metr6pole de Portugal• deixa transparecer que, do 
seu ponto de vista, o que fora perrnitido desde 1808 como expediente 
transit6rio em tempo de guerra era, de facto, irreverslvel. 

0 tratamento dos vlnculos entre metr6pole e col6nias esta longe de 
ser o linico piano em que Azeredo Coutinho revela s6 incompleta
mente ter incorporado os postulados da econornia de matriz liberal, 
que acolhe mais pelas medidas que deles se podem deduzir para resol
ver certos problemas do que pela sua validade como prindpios 
universais. De resto, grande parte das proposis;oes gerais sobre o funci
onamemo das econornias que podem encontrar-se no Ensaio, e nao s6 
as relativas a questao da balans;a do comercio, inspiram-se no mercanti
lismo. A ideia fundamental do sistema mercantil - de que existe uma 

27 Ueber Brasilien und Portugals Handel mil seinen Kolonien, tradu~iio de karl 
Murhard , Hamburgo, 1808, pp . 29-30 citado po r Sergio Buarque de Holanda, 
•Apresema~ao·, ob. cit., p. 41. 
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quantidade finita de riqueza que e partilhada pelas nas;:6es rivais e que 
cada uma s6 se pode enriquecer a custa das outras - encontra plena 
aceitas;:ao no Ensaio Econ6mico: ·Tudo quanta uma Nas;:ao ganha de 
uma parte, diminui a potencia real, e relativa das suas rivais; e recipro
camente se aumenta de tudo quanta elas perdem• (p. 26). Este conceito 
exprime-se igualmente na obsessiva defesa da navegas;:ao nacional -
•Um povo que deixa fazer por outros uma navegas;:ao que ele poderia 
fazer, diminui outro tanto as suas fors;:as reais e relativas em favor das 
nas;:6es suas rivais" (p. 29) - e na recomendas;:ao de certos instrumentos 
de politica econ6rnica. 0 entendimento dos gastos do Estado como 
intrinsecamente beneficos, constituindo sempre um investimento, releva 
tambem da sua adesao as ideias gerais do sistema mercantil. 

Mas, no interior do pensamento de matriz mercantilista, Azeredo 
Coutinho nem sempre segue as conceps;:6es mais divulgadas. A versao 
da teoria da balan<;;a do comercio que adoptou, na linha que de 
Thomas Mun ha-de desembocar na pr6pria economia classica, sup6e 
um mecanismo de auto-ajustamento do comercio internacional, 
segundo o qua! constantes excedentes comerciais conduzem inexora
velmente a saldos negativos no futuro. Os excedentes, pelo excesso de 
moeda que criam, levam a elevas;:ao dos custos e dos pres;:os das produ
<;;6es nacionais, tornando, a prazo, as importas;:6es mais baratas. Em 
consequencia as manufacturas entram em decadencia e o excedente 
comercial transforma-se em defice. 

A persistencia de saldos positivos na balans;:a de comercio era, nos 
seus efeitos, semelhante a exploras;:ao de minas de ouro e prata e a 
ampla disponibilidade de metais preciosos, embora menos grave: •Se a 
balans;:a constantemente vantajosa, que uma Nas;:ao se procura pelo 
Comercio, destroi as manufacturas; aquela, que nao deixa de aumentar 
o seu numerario pelo socorro das rninas de ouro, ou de prata, promove 
muito mais rapidamente o momenta desta destrui<;;ao infalivel· (p. 105). 
Este julgamento das consequencias de uma balans;:a comercial favoravel 
e da abundancia de metal decorre de uma conceps;:ao da riqueza que 
e afasta do prindpio mercantilista mais difundido, nos termos do qua! 

ela residia nos metais preciosos. A veemente denuncia dos efeitos noci
vos da exploras;:ao das minas de ouro e diamantes no Brasil, que 
atravessa a sua obra desde a ·Mem6ria sabre o pres;:o do as;:ucar· ate ao 
Discurso sabre o Estado Actual das Minas do Brasil, passando pelo 
Ensaio Econ6mico, era incompativel com a aceitas;:ao do metalismo. 
Prefere, por isso, atribuir ao dinheiro o estatuto de simples sinal repre
sentativo das mercadorias e aos metais o caracter de •representas;:ao• ou 
•sombra• da verdadeira riqueza (p. 129). 

Todavia, a clara recusa do metalismo nao leva Azeredo Coutinho a 
aprovar o agrarismo que imperava na altura em Portugal, em particular 
na Academia Real <las Ciencias, nem a resignar-se a ideia de que na 
terra reside a (mica fonte de riqueza e que a agricultura constitui a 
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(mica actividade verdadeiramente produtiva. Se se serve dos beneficios 
da agricultura, enquanto produtora de riquezas efectivas, para os con
tras tar com os maleficios da minera~ao, criadora de riquezas 
imaginarias, a verdade e que , na sua defini~ao das "riquezas dos 
Estados", cabem tanto os .. fundos de terras" como os «efeitos m6veis-, 
isto e, «dinheiro, bilhetes, letras de cambios, ac~6es sobre as compa
nhias, navios, e todas as mercadorias" (pp. 29-30). Desta defini~ao 
decorre, naturalmente, uma avalia~ao da imporrancia relativa dos secto
res produtivos - agricultura, comercio, industria - que esta muito longe 
do agrarismo dorninante zs. 

Para alem de atribuir um papel de grande relevo, do ponto de vista 
da economia e da defesa, a navega~ao - "Portugal sendo um dos 
Estados mais pequenos da Europa , s6 pela marinha se fez grande· 
(p . 31) -, Azeredo Coutinho via no comercio externo um agente da 
prosperidade, que era necessario promover: ·De outra sorte, ou vivere
mos sempre na mediocridade ocultando os nossos tesouros, para que 
nao sirvam para n6s nem para os estrangeiros; ou viremos a morrer, 
e rebentar de fartos entre os bra~os da pregui~a, e da moleza,, (p. 107). 
0 desenvolvimento do comercio exigia que as exporta~6es fossem 
compensadas por irnporta~6es , pois nao era possivel supor uma siste
matica liquida~ao do seu valor em metal precioso. Assim, para 
~onseguir exportar mais era vantajoso manter abertas algumas vias de 
lffiporta~ao: ·deixar de prop6sito uma porta aberta, para por ela entra
rem as Na~6es industriosas a comerciar connosco• (p. 107). ao 
conviria, portanto, a Portugal promover manufacturas de luxo, cujos 
artigos podiam ser importados em troca da aquisi~ao pelos estrangeiros 
dos generos coloniais portugueses 29. 

Assim, Azeredo Coutinho comungava da ideia, corrente no seu 
tempo, de que em Portugal nao e deveriam patrocinar as manufacturas 
de luxo, que exigissem sofistica~ao tecnol6gica ou qualifica~6es espe
ciai~: •As de mero luxo porem, aquelas que s6 dependem do gosto, de 
mu1to engenho, e de muita arte, nao devem merecer muito cuidado a 
Portugal· (pp. 106-107). Contudo, a sua desconfian~a em rela~ao ao luxo 
e a sua breve chamada de aten~ao para as vantagens da poupan~a nao 
dao lugar a uma denuncia dos gastos sumptuarios tao vigorosa como 
no.u~ros textos coevos, preferindo salientar os riscos de uma produ~ao 
SUJe1ta a VOiubilidade das modas e dos gostOS. Alias, a ideia de que 
Portugal nao era terreno pr6prio para acolher fabricas de artigos de luxo 

28 Jorge Miguel Pedreira •Agrarismo, inclustrialismo, liberalismo. Algumas notas sobre 
0 pen amemo econ6mico portugues (1780-1820)., in Contribui~oes para a Hist6ria do 
Pensfc,mento Econ6mico em Portugal, Lisboa, 1988, p. 73. 

• . Como em outros passos, se bem que apresente os interesses da metr6pole e das 
colo~ias como inclissociavei e coloque as quest6es no piano dos beneficios conjuntos da 
metropole e das col6nias, sirua-se fundamentalmente do ponto de vista dos interesses 
hras1leiros. 
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nao se funda, no Ensaio Econ6mico, no postulado de uma preeminencia 
da agricultura. Advoga a promrn;:ao nao apenas de uma industria popu
lar, que os mais fervorosos agraristas tambem admitiam, mas de todas as 
manufacturas que respondessem a necessidades elementares, e enuncia 
claramente, 0 que e raro na epoca, a igualdade de estatutos entre agricul
tura e industria: «A agricultura e a industria sao a essencia: a sua uniao e 
tal, que se uma excede a outra, ambas se vem a destruir• (p. 26). 

v 

Em vao procuraremos, no Ensaio Econ6mico ou nas outras obras 
fundamentais do seu autor, uma contribui\:ao inovadora ou um desen
volvido esfor\:O analltico ou mesmo doutrinal no dominio econ6mico: as 
concep\:6es econ6micas gerais apresentam-se mais de forma implicita 
do que expllcita. Num ensaio que se diz econ6mico, sao escassas as 
fontes propriamente econ6micas, e as obras mais importantes do seu 
tempo - de Cantillon, dos fisiocratas, de Steuart e Smith - nao sao sequer 
mencionadas, contrastando com a profusao e a extrema actualiza\;ao das 
referencias tomadas da literatura de viagens30. Mesmo Montesquieu, que 
Azeredo Coutinho cita abundantemente, para desferir um violento ata
que a sua teoria da influencia dos climas sabre 0 caracter dos povos, 
pouco contribuiu para a forma\:ao do seu pensamento econ6mico. Na 
leitura de De !Esprit des Lois podera ter encontrado a ideia de que a 
moeda e um signo representative das mercadorias, mas esse mesmo 
conceito aparece nos Elements de Commerce de Forbonnais, de que 
reteve tambem a versao da teoria da balan\;a do comercio e que consti
tui, com as Institutions Politiques31 do Barao de Bielfeld, a principal 
inspira\;ao, em materia de economia, para Azeredo Coutinho. Da obra 
do politico e diplomata prnssiano, que e extensamente citada e mesmo 
plagiada, coma Sergio Buarque de Holanda teve ocasiao de demons
trar32, e que serviu para que tomasse contacto com outros trabalhos (par 
exemplo com o Essai Politique sur le Commerce de Jean-Fran\;ois 
Melon33, do qual reproduz o conceito de comercio e o elogio das des
pesas publicas), extraiu algumas nO\;Oes relativas a moeda, a politica 
econ6mica e as vantagens do comercio com as na\;6es estrangeiras. 

30 E impressionante o report6rio de relatos de viagem que Azeredo Coutinho cita, 
alguns do seculo XVI e outros com muito poucos anos, como os do celebre navegador 
ingles James Cook. Na advertencia ao leitor justifica as muitas •cita~6es de autores- que faz 
principalmente pela necessidade de comprovar pelo •testemunho de muitos sabios, ate 
mesmo estrangeiros• que as riquezas do Brasil eram verdadeiras e nao provinham apenas 
da imagina~ao de •um cego apaixonado pelo amor e delicias• da sua patria (p. 11). 

3l Institutions Politiques, 4 vols., Haia, 1760. 
32 Sergio Buarque de Holanda, ·Apresenta~ao., ob. cit., pp. 45-46. 
33 Jean-Fran\;ois Melon, Essai Politique sur le Commerce, Paris, 1738. Melon foi com

panheiro de Montesquieu. 
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Foi nos tratados de comerc10 e de politica que Azeredo Coutinho 
aprendeu a sua economia. Em qualquer caso nao assimilou a influencia 
dos grandes textos do seu tempo, e do mais importante de todos eles, 
The Wealth of Nations, de Adam Smith. S6 no Discurso sobre o estado 
actual das minas do Brasil citou Smith (de passagem e a partir da tradu
\:iiO francesa) em abono da sua concep\:aO de moeda, que no entanto 
poderia ter retirado de Montesquieu ou Forbonnais. Nao procurou 
nunca superar ou resolver as tensoes que atravessam o seu discurso e 
de que, em grande parte dos casos, parece nao se ter dado conta. 
Apropriava-se dos argumentos consoante a questao que discutia e, por 
isso, tanto podia invocar a liberdade do comercio como a razao de 
Estado. 0 mais importante era o seu projecto de desenvolvimento das 
produ\:6es coloniais e do comercio entre a metr6pole e os seus domi
nios, favorecendo principalmente os interesses dos proprietaries 
brasileiros e dos comerciantes. 

0 seu trabalho, enquanto autor e agente politico, foi norteado pela 
vontade de realizar esse programa. A sua ac\:aO enquanto bispo de 
Pernambuco testemunha-o amplamente. Nos escassos tres anos e meio 
em que esteve no Recife, Azeredo Coutinho nao se limitou a ocupar a 
cadeira episcopal, foi Director Geral dos Estudos, membro da Junta de 
governo da capitania de Pernambuco e depois seu governador interino 
e teve, por isso, oportunidade para imprimir a sua marca a adrninistra
\:iio da regiiio. No exerdcio destes cargos, para alem de algumas 
medidas de reorganiza\:ao fiscal e de protec\:ao ao comercio, distin
gu iu-se pelas suas realiza\:6es no dominio da instru\:ao publica: 
aumentou o numero de mestres de primeiras letras e fundou dois 
novos estabelecimentos de ensino, o Recolhimento de Nossa Senhora 
da Gloria, no Recife, ·onde se educavam meninas para maes de 
fam!Jia .. 34 , e o Seminario Episcopal de Olinda, <I mais importante escola 
de instru\:fo secundaria do Brasil, que viria a adquirir um papel de 
relevo na prepara\:fo da elite politica e intelectual brasileira. 

Formara o piano de estabelecer este colegio ainda antes de ter che
gado ao Brasil 35 e levara consigo da metr6pole alguns dos professores 
que, alem das tradicionais aulas de latim, filosofia moral, dogma e his
t6ria eclesiastica, leccionavam novas materias, como fisica, quimica, 
hist6ria natural, geometria, desenho, geografia, hist6ria universal e 
frances 36. 0 curriculum, que consagrava especial aten\:ao aos conheci
mentos de ciencias naturais, evidenciava quanto as concep\:6es filo-

34 Sergio Buarque de Holanda, •Apresenta~ao., ob. cit., p. 16. 
3
' Azeredo Coutinho foi designado bi ·po em 1794 mas s6 viajou para o Brasil em 

1798, no emanto, a ideia de estabelecer o seminario j:i estava amadurecida em 1796. v. J. 
J.. da Cunha Azcredo Coutinho, Estatutos do Seminario Episcopal de N. S. da Gra~a da 
cidade de Olinda, Academia das Ciencias, Lisboa, 1798. 

36 E. Bradford Bums ·The Role of Azeredo Coutinho in the Enlighrment of Brazil., 
Hispanic American Historical Review, vol. XI.IV, 1964 (2), p. 154. 
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s6ficas e pedag6gicas do prelado luso-brasileiro ficavam a <lever as 
ideias que tinham inspirado a reforma da Universidade de Coimbra. No 
projecto que concebera, supunha Azeredo Coutinho uma utilidade ime
diata: os parocos deviam ser instruidos nas ciencias naturais porque s6 
assim seria possivel descobrir e explorar os tesouros <la natureza, em 
beneficio da riqueza dos homens37 . Assim, como ja notou Sergio 
Buarque de Holanda, os seus trabalhos pedag6gicos encontravam-se 
·enla~ados• com os seu estudos econ6micos38, procedendo de uma 
mesma preocupa~ao. 

VI 

Azeredo Coutinho foi, em virtude das fun~oes que desempenhou, 
das posi~oes que tomou e do reconhecimento que mereceu, uma das 
mais influentes figuras nos campos politico e intelectual no Portugal do 
seu tempo39. Os seus trabalhos, para alem da ampla difusao editorial, 
tiveram repercussao nas pr6prias orienta~oes da governa~ao. Se a 
·Mem6ria sabre o pre~o do a~ucar• e a sua divulga~ao pela Academia 
poderao ter contribuido para que a previsivel fixa~ao do pre~o do a~u
car nao se tivesse chegado a verificar, o Ensaio Econ6mico esta 
clarameme na origem da aboli~ao dos monop6lios do comercio do sal 
e da pescaria das baleias no Brasil. A extin~ao dos dois estancos foi 
prevista, para o fim dos contratos em vigor, logo no ano seguinte a 
publica~ao do Ensaio e concretizou-se atraves do alvara de 24 de Abril 
de 1801. Esta disposi~ao foi inspirada por uma mem6ria de D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, entao secretario de Estado da Marinha e Ultramar, 
que acolhia de forma expllcita os argumentos desenvolvidos por 
Azeredo Coutinho, designadamente a importancia da liberdade de 
comercio do sal para o desenvolvimento da produ~ao e comercializa
~ao das cames 10. 

0 autor do Ensaio Econ6mico compartilhava, de resto, as concep
~oes gerais da politica colonial com Sousa Coutinho. Julgavam, ambos, 
que era necessaria uma maior abertura e uma maior liberdade na orga
niza~ao comercial do imperio portugues, mas nao concebiam a 
supressao do regime do exclusivo, a dissolu~ao do Pacto Colonial. 

r Discurso sabre o estado actual das mi1zas do Brasil, Lisboa, 1804, Cap. m. 
38 ergio Buarque de Holanda, ·Apresenta~ao., ob. cit., p. 42. 
39 Jorge Borges de Macedo, que qua e nao usa a sua obra, refere-se-lhe como •um 

dos pensadores de maier audiencia neste periodo· em Problema;, de Hist6ria da !nd1istria 
Ponuguesa noseculoXVTII, Lisboa, 1963, p. 217. 

10 Veja-se, a este prop6sito, Valentim Alexandre, Os Sentidos do lmperio, ob. cit., 
pp. 145-146 e Jose Luis Cardoso, O Pensamento Econ6mico, ob. cit., p. 195. 0 pr6prio 
Jose da ilva Lisboa, seu advcr ario politico, atribui a Azeredo Coutinho o merito de ter 
inspirado directamente a liquida~ao dos dois monop6lio , v. Hi t6ria dos Principais 
Sucessos do Imperio do Brasil, Parte I, Rio de Janeiro, 1826, p. 35. 
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0 ministro ia mesmo um pouco mais longe do que o prelado luso-bra
sileiro, admitindo a possibilidade de se estabelecerem manufacturas nos 
domlnios - adrnissao que logo moderava com a observa~ao de que a 
agricultura lhes deveria ser ainda por muitos seculos mais proveitosa 
do que as artes - e propondo a aboli~ao de direitos de entrada de mer
cadorias portuguesas no Brasil. Ja no que diz respeito a conserva~ao 
dos vinculos entre a metr6pole e as suas col6nias, a identidade de pon
tos de vista era perfeita, e Sousa Coutinho fazia questao de afastar os 
receios que a rebeliao das col6nias britanicas da America pudesse ter 
criado: ·a feliz posi~ao de Portugal na Europa [. .. ] faz que este enlace 
dos dorninios ultramarinos portugueses com a sua metr6pole seja tao 
natural, quao pouco o era o de outras col6nias, que se separaram da 
mae-patria.41. 

Azeredo Coutinho poderia ter subscrito esta concep~ao, pr6pria de 
uma corrente que, na esteira de Fernando Novais 42, poderfamos desig
nar por colonialismo ilustrado, em que a manuten~ao da uniao 
econ6mica e polltica e da preeminencia da metr6pole surge temperada 
pela defesa de uma maior liberdade de comercio. Porem, este seu posi
cionamento ideol6gico, que, no piano poHtico, se exprimia em op~6es 
declaradamente contra-revolucionarias e anti-liberais, nao impediu que 
a sua obra e a sua ac~ao fossem incorporadas no patrim6nio hist6rico 
da independencia do Brasil. Essa apropria~ao suscitou, e certo, alguma 
controversia, e nao deixaram de surgir vozes crlticas, que lhe aponta
vam o caracter timorato das propostas e mostravam quanto eram 
recuadas as suas posi~6es sobre o estatuto polltico-econ6mico do 
Brasil 43. No entanto, Azeredo Coutinho figura em lugar proerninente 
entre os patriarcas da emancipa~ao do Brasil, a ponto de um dos seus 
maiores historiadores, Francisco Adolfo Varnhagen, lhe ter atribuido 
maior importancia na difusao das ideias indepen'dentistas do que a Jose 
Bonifacio de Andrada e Silva 44 . 

Este facto tern de ser entendido a luz dos mecanismos de constru
~ao da mem6ria hist6rica, que sao, como se sabe, extremamente 
selectivos. A mem6ria nacional alimenta-se de mitos e her6is, e nao 
eram muitas as personalidades nos campos politico e intelectual, com 
c~editos ja firmados antes da pr6pria secessao, que pudessem ser rei
vmdicados pela hist6ria do Brasil como novo Estado independente. 

41 
D. Rodrigo de sousa Coutinho ·Mem6ria sobre o melhoramento dos dominios na 

America· 0797), in B1·asflia, vol. rv, Coimbra, 1949, p. 406. Sobre as posi~oes de Sousa 
Coutinho a este respeito, v. Fernando Novais, Portugal e Brasil, ob. cit., pp. 233-236, 
Valentim Alexandre, Os Sentidos do Jmperio, ob. cit., pp. 141-146, e Jose Luis Cardoso, 0 
pensa

2
mento Econ6mico, ob. cit., pp. 191-203. 

43 F. ~ova1s, Portugal e Brasil, ob. cit., p. 230. . . 
r Joao Francisco Lisboa , por exemplo, escreveu que Azere_do Coutinho pod1a ser 
econh:c1do como um grande patriota portugues, mas nunca bras1le1ro (v. Obras, vol. III, 

Sao ~is,_ 1865, p. 493). . 
Citado por Jose Hon6rio Rodrigues, Hist6ria da J Iist6ria do Brasil, ob. ell., p. 382. 

-
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Entre a elite brasileira em formas;:ao, a que a passagem pelas mesmas 
instituis;:oes (o Seminario de Olinda e a Universidade de Coimbra) con
feria uma certa unidade 45, nao sobravam as figuras de nomeada. Por 
isso, Azeredo Coutinho ombreia com Jose Bonifacio e Jose da Silva 
Lisboa que, eles sim, pugnaram declaradamente pela emancipas;:ao da 
sua patria . Por outro !ado, convem nao esquecer que o autor do Ensaio 
Econ6mico, para alem de ter conservado grande devos;:ao pela sua terra 
natal e de se ter batido sempre pelos seus interesses, foi uma <las pri
meiras autoridades, se nao a primeira, a propor - ainda que no interior 
do sistema colonial - uma maior abertura, uma mais ampla liberdade de 
comercio. 

Outros dois aspectos da vida e da personalidade de Azeredo 
Coutinho terao contribuido igualmente para aproprias;:ao que a mem6-
ria nacional brasileira dele fez . Em primeiro lugar, nunca se deixou 
prender muito a perspectiva decadentista que se pode encontrar em 
muitos escritos coevos. Professando embora, pelo menos aparente
mente, uma nos;:ao pre-moderna do tempo, marcada pela ciclicidade 46, 
Azeredo Coutinho exibe na sua obra uma confians;:a nas virtualidades 
da acs;:ao politica e na possibilidade de introduzir, atraves dela, modifi
cas;:oes na sociedade e na economia, que os revolucionarios certamente 
apreciavam. Por outro !ado, ocupando sempre posis;:oes superiores na 
hierarquia politico-eclesiastica , o prelado brasileiro cedo se mostrou 
uma figura inc6moda, dotado como era de um caracter voluntarioso e 
polemizador que a proximidade em relas;:ao ao poder nunca conseguiu 
sufocar. Numa polemica que o opos ao tribunal da Mesa da 
Consciencia e Ordens, em que defendia, contra a doutrina da Mesa, 
que as igrejas a sul do Bojador pertenciam ao padroado da coroa e nao 
estavam sujeitas a Ordem de Cristo, nem a proibis;:ao de um dos seus 
escritos e a sua redus;:ao ao silencio sobre a materia por ordem regia o 
fizeram mudar de opiniao, e chegou a aproveitar a ocupas;:ao francesa -
contra a qua! se bateu como bispo de Elvas - para fazer publicar um 
novo texto em que retomava os argumentos proscritos 47 . 

Os livros e opusculos de ]. ]. da Cunha Azeredo Coutinho formam, 
portanto, uma importante fonte hist6rica nao s6 para o estudo <las 
representas;:oes da economia e da sociedade em finais do seculo XVIII e 
comes;:os do seculo XIX, mas tambem para a investigas;:ao das pr6prias 

•5 Jose Murilo de Carvalho, A Constm~iio da Ordem. A elite politica imperial, Rio de 
Janeiro, 1980. 

46 A abrir a segunda edi~ao do Ensaio Econ6mico, na dedicat6ria ao Principe 
Regeme, afuma: ·Em todos os seculos o homem selvagem se avam;ara passo a passo para 
o eMado de civiliza~ao: o homem civilizado tomara para o seu estado primitivo• ( p.), 
desenvolvendo depois o argumento. Sobre a conce~ao modema do tempo, caracte ri
zada pela diferencia~ao emre passado e futuro, v. Niklas Luhmann, ·The future cannot 
begin:, in The Differentiation of Society, Nova Iorque, 1982, pp. 271 -288. 

4 obre este epis6dio, v. ergio Buarque de Holanda , •Apresenta~ao·, ob. ell ., 
pp. 18-25. 
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rela\:6es econ6micas e soc1a1s. Nao surpreende, por isso, que vanos 
autores tenham sublinhado a importancia da sua contribui\:ao para o 
pensamento econ6mico em Portugal e tenham feito uso, mais ou 
menos extensamente, dos seus trabalhos. Jose Frederico Laranjo dedi
cou-lhe um dos seus ensaios sabre os economistas portugueses, que 
Moses Bensabat Amzalak em parte reproduziu em Do Estudo e da 
Evolufao das Doutrinas Econ6micas em Portuga/48. Vitorino Magalhaes 
Godinho, no capltulo sabre .. Mercantilismo e industrializa\:ao .. de 
Estrutura da Antiga Sociedade Portuguesa, deteve-se no programa eco
n6mico enunciado pelo prelado49, e os historiadores brasileiros da 
liltima fase do periodo colonial, coma Jobson Arruda e principalmente 
Ferando Novais, elegeram os seus trabalhos coma uma fonte imprescin
divel 50 . A obra de ]. J da Cunha Azeredo Coutinho, podendo ser 
estudada de varias perspectivas, fornecendo respostas a problemas de 
hist6ria <las ideias, de sociologia e economia hist6ricas, constitui, pois, 
um lugar a que e sempre frutuoso regressar. 

48 
Jose Frederico Laranjo, Economistas Portugueses. Subsidios para a hist6ria das 

doutrmas econ6micas em Portugal (1881-4), 2• ed., Lisboa , 1976, pp. 35-44 e M. B. 
Amzalak, Do Estudo e da evoluyao das Doutrinas Econ6micas em Portugal, Lisboa, 1928, 
pp. l49-162 e do mesmo autor Economistas Brasileiros: D. Jose ]oaquim da Cunha 
Azerr~o Coutinho, Porto, 1942. 

50 
Est~utura da Antiga Sociedade Portuguesa, ob. cit., pp. 133-136. 
Jose Jobson de Andrade Arruda o Brasil no Comercio Colonial, Sao Paulo, 1980 e 

Fernando Novais, Portugal e Brasil, ob.' cit .. 
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ARTIGO EXTRAiDO DAS ACTAS 
DA ACADEMIA REAL DAS CIENCIAS 

DA SESSAO DE 17 DE MAR~O DE 1794 

Determina a Academia Real das Ciencias, que o Ensaio Econ6mico 
sobre o Comercio Portugues, que o seu socio Jose joaquim da Cunha 
de Azeredo Coutinho lhe apresentou, e que foi julgado mui digno da 
luz publica, seja impresso a custa da Academia, e debaixo do seu privi
legio. 

Jose Correia da Serra 
Secretdrio da Academia 
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JOZE JOAQUIM DA CUNHA DE AZEREDO COUTINHO. 
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Com /icensa da RedJ 1'.feza da Comislio Gerdl Jobre o 

Exame , t Censtlra dos Livros • 
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ARTIGO EXTRAIDO DAS ACTAS 
DA ACADEMIA REAL DAS CIBNCIAS 

DA SESSAO DO 1° DEJUNHO DE 1815 

Determina a Academia Real das Ciencias, que o Ensaio Econ6mico 
sobre o Comercio de Portugal e suas Col6nias, corrigido e aumentado 
pelo seu socio o Exm2 e Rm2 D. Jose Joaquim da Cunha de Azeredo 
Coutinho, Bispo de Elvas, e que foi julgado muito digno,da luz publica, 
se reimprima a custa da Academia, e debaixo do seu privilegio. 

Jose Bonifacio de Andrade e Silva 
Secretario da Academia 



SENHOR 

Uma obra ditada pelo mais puro zelo de seroir a Sua 
Majestade, ea coroa destes reinos, de que Vossa Alteza e 
herdeiro, nii.o deve sair ao publico senii.o inteiramente 
consagrada ao Augusto nome de Vossa Alteza, a cujos 
reais pes a poe 

Jose joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho 
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SEREN/SSIMO SENHQRa 

Em todos OS seculos o homem se/vagem se avanrara passo a passo 
Para o estado da civilizarao: o homem civilizado tornara para o seu 
estado primitivo. 0 Egipto depois deter civilizado a Grecia, retrocedeu 
Para o seu primeiro estado. A Grecia depois de ter civilizado a Italia, 
retrocedeu: a Italia civilizou a Franra, a Alemanha, a Espanha, e toda 
a Europa: a Europa principiou a civilizar a America: a America vai ja 
chegando a virilidade da sua civilizarao: a Europa retrocedera para o 
seu primitivo estado de barbaridade? a hist6ria dos nossos dias parece 
Ja decidir pela parte afirmativa. Os corpos morais tern uma certa ana
logia com os corpos fisicos: quando um corpo corre com um certo grau 
de velocidade, e se encontra com outro no estado de inercia; trocam-se 
os estados: o inerte corre; o que corria para, ou retrocede. 0 homem 
que pensa, rejl.ecte, e discorre sabre o estado do homem selvagem, e do 
civilizado, concluira que existe no interualo que os separa um ponto, 
em que reside o meio entre os extremos dos dois estados. Mas quem 
fi:x:ara este ponto? e se ele for fixado, qua/ sera a autoridade capaz de 
dirigir, e def azer parar o homem em um tal ponto? 

A injustira nunca Joi nem pode ser a base de alguma sociedade: um 
Povo, que se quisesse estabelecer sabre uma base tao absurda, teria sido 
ao mesmo tempo o mais cruel, e o mais infeliz de todos os povos. Inimigo 
declarado do genera humano, seria igualmente temivel pelos sentimen
tos que ele tivesse inspirado, e pelos que ele tivesse sofrido. Temido, e 
aborrecido de todos, ele nao deixaria jamais de aborrecer, e de temer. 
Todos se alegrariam com as infelicidades de um tal povo; todos eriam 

a Esta dedicat6ria ao Principe D. joao, futuro D. Joao VI, assim como a aclvertencia 
aos leitore , que se lhe segue, nao constavam eta P ecli~iio de 1794 e foram acrescentadas 
na 2• edi~ao, de 1816. 
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aflitos com a prosperidade dele: um dia viria, que o mesmo mat que ele 
tivesse feito sofrer a todos, os /aria unir, e animar de um s6 espirito, 
para 0 desterrarem do meio das naroes. 

E pelo contrii.rio quanta seria diferente o destino de um imperio Jun
dado na justira, e na virtude.I a agricultura, as artes, as ciencias, o 
comercio, animados a sombra da paz, apartariam do meio dele a ocio
sidade, a ignorancia, e a miseria. 0 soberano do Estado protegeria as 
diferentes ordens, e seria adorado. Ele teria conhecido que a/gum dos 
membros da sociedade niio poderia perder, sem que tambem perdesse o 
corpo inteiro; e que era necessii.rio ocupar-se da felicidade de todos. A 
imparcial equidade presidiria a observancia dos tratados, que eta tivesse 
ditado; a estabilidade das leis, que eta tivesse simplificado; a repartir;iio 
dos impostos, que eta tivesse proporcionado aos encargos publicos: tudo 
seria equilibrado. Todas as potencias, que tivessem relar;oes com um tat 
impeno, como interessadas na conservar;iio dele, ao menor perigo que o 
amearasse, se armariam em sua defesa; mas ainda na fa/ta de socorros 
estrangeiros, ele por si s6 poderia opor ao agressor injusto a barreira 
impenetrii.vel de um povo rico e numeroso; para o qua! a palavra pii.tria 
nao seria um nome viio: quanto um imperio mais se aproximar deste 
ponto central da justir;a e da virtude, tanto ele serii. mais firme e mais 
amado: quanto mais se af astar dele, tanto serii. mais cruel, mais tirano, 
e menos seguro. 

Hii. quase um seculo que principiou uma seita com a mania de civi
liza r a Africa, reformar a Europa, corrigir a Asia, e regenerar a 
Americab. Esta seita, inconsequente nos seus principios, e s6 conse
quente em destruir tudo o que acbou feito, para depois the dar uma 
nova Jorma, que eta diz ser a mais sublime, e a mais beta, que pode 
conceber o espirito bumano: para por em prii.tica a sua mania, eta, e os 
seus sectii.rios juraram uma guerra perpetua a todos os governos, e a 
todos os tronos, que niio seguissem os seus ditames; e tomaram por 
armas o ferro, o fogo, o veneno, a trair;iio, a intriga, e a perfidia; armas 
que conforme o seu Sistema da maior perfeir;iio, e do bem da bumani
dade, siio meios licitos, contanto que se consiga o seu Jim destruidor da 
ordem estabelecida entre as naroes. 

Mas conbecendo os da seita, que siio firmes e inabalii.veis os gover
nos, que siio sustentados por uma religiiio, que f alando no corar;iio dos 
homens, /bes manda que obeder;am aos que governam, passaram a pre
gar o ateismo por toda a parte; amaldir;oando a mesma religiiio de seus 
pais. 0 celebrado Mirabeau no meio de uma das suas infernais assem
bleias, querendo desterrar e extinguir, se the fosse passive/, a religiiio de 
Jesus Cristo, a cat6lica romana, entiio da Franra, the fez, sem o querer, 
o maior elogio, confessando que era impossivel reformar a Franr;a, 
como eles queriam, enquanto eta niio fosse descatoliquizada: a religiiio 

b Azeredo Coutinho refere-se naturalmente a doutrina liberal. 
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Joi atacada, o trono caiu por terra, a Franra precipitou-se na anarquia. 
Eis aqui o resultado do mais belo ideal, pelo qual tanto suspiraram os 
defensores da humanidade oprimida. Eis aqui a sorte que espera a todos 
os governos, que forem dirigidos por uma ta! seita. 

Suponha-se mesmo, para satisf azer a vontade destes bebedores de 
sangue, que todo o mundo ja esta reduzido a uma Franra, ou a uma 
Ilha de S. Domingosc; s eriio porventura os da seita os que hiio-de redu
zir as cousas a ordem, ou tira-las do estado destruidor a que eles as 
reduziram? new certamente: eles siio animais quadrimanos, que s6 tem 
forra para destruir, mas niio para construir: uma miio vira de ferro, 
que depois def azer calar a tantos entusiastas, os Jara aut6matos, que
brando uns contra os outros; ate que o tempo, e as mesmas desgraras 
das nafOeS, jazendo desmascarar estes monstrOS canibais, OS aparte dos 
conselhos dos governos, e da injluencia deles os inocentes povos: entiio a 
sabia providencia de um Deus Justo, e vingador, que tirando o mundo 
do nada depois o submergiu nas aguas, salvara do diluvio um homem, 
que observe as Leis de um Pai, que depois de castigar um filho desobedi
ente, o recebe arrependido nos seus braros. 

Ha mais de trinta anos que esta mesma seita principiou a espalhar a 
semente das revoluroes, para separar as col6nias das suas metr6poles, 
Principalmente as de Portugal, e Espanha, as mais ricas do novo 
rnundo: alguns deles, ou menos sanguinarios, ou jd horrorizados a vista 
dos frutos, que tinha produzido a sua chamada arvore da liberdade, 
Passaram a trarar novos pianos para que a separariio, qtte eles chama
vam emancipafiio necessaria para o bem da humanidade, fosse menos 
dolorosa, e menos violenta. fa as medidas estavam tomadas, e as ordens 
distribuidas para a execuriio do piano; os perfidos executores ja quase 
batiam as nossas portas; o ceu coberto de um negro manto, os ventos 
contrarios, o mar embravecido, os elementos mesmo pareciam de miios 
dadas concorrer com os tigres, para niio deixarem nem uma s6 porta, 
Por onde !he pudesse escapar a inocente presa. 

Mas quando ja tudo parecia desesperado, e sem algum socorro 
humano, o ceu em um instante apareceu alegre, e risonho; o vento do 
mar saltou para a terra, o mar sossegou a sua furia; as naus soltando 
as velas salvaram do perigo a Vossa Alteza, aos seus augustos pais, e a 
toda a familia real, para a felicidade dos fieis portugueses; a alma de 
Portugal voou a animar o corpo, que perfidas miios trabalhavam ja por 
separar da sua cabera; e as col6nias com os braros abertos receberam 
com jubilo o seu soberano. Eis aqui como Deus, quando quer salvar os 
seus escolhidos, zomba dos mais combinados pianos da fi losofia dos 
homens. Estes prodigios, que eu vi com os meus olhos, me fazem crer, 

c Azeredo Coutinho menciona a insurrei\:ao geral de escravos do Haiti de 1791 que, 
depois de uma guerra revolucionaria que durou mais de dez anos, haveria de levar a 
secessao daquela col6nia francesa clas Antilhas. 



8 ]. ]. Azeredo Coutinho 

que Deus salvou a Vossa Alteza para cousas grandes; que Portugal sera 
govemado pela justifa, e pela virtude, e que a minha patria vai a gozar 
das prerrogativas de primeiro imperio do novo mundo. 

Vossa Alteza em tao poucos anos tern ja vista em resumo os grandes 
acontecimentos da Hist6ria: tern ja experimentado as inconstancias da 
fortuna; a peifidia dos homens; as cores de que eles se revestem: tern ja 
sofrido os inc6modos, e os perigos do mar, as tempestades, e as incle
mencias do tempo; OS diversos c/imas, e OS seus temperamentos, desde a 
temperada ate os fins da zona t6rrida: ah Senhor! que beta escota para 
um principe, que Deus salvou para a felicidade dos homens! Que prin
cipe jamais teve um mestre tao sabio, que em tao pouco tempo the 
ensinasse tanto! a escola, e as viagens dos Tetemacos eram pintadas; as 
de Vossa Alteza tern sido verdadeiras, e praticadas no campo mesmo da 
batalha. 

Vossa Alteza para saber o quanta os seus Augustos Av6s foram gran
des, e do quanta foram, e silo capazes os portugueses de encher de pasmo 
e admirafiiO a todo o mundo, quando silo animados pelos seus sobera
nos, que os amam como filhos; niio precisa de perguntar a alguem nem 
de revolver grandes volumes: basta parar, e reflectir um pouco sabre a 
hist6ria dos seus dias. Vossa Alteza quando apenas principiava a ver um 
trono rodeado de delicias, e da grandeza da majestade, que the parecia 
inabalavel, viu de repente quase debaixo dos seus pes rebentar uma 
mina, que pouco fa/tou que niio seputtasse a todos nas suas ruinas, tal e 
a insconstancia das cousas humanas: aqueles semblantes, que pouco 
antes /he apareciam alegres, e animados, os viu depois tristes, palidos, e 
melanc6licos, sem saber acordar-se: no meio da confusao Joi Vossa 
Alteza conduzido a uma nau para salvar a sua preciosa vida. 

Neta veria Vossa Alteza um grande todo composto de partes diferen
tes, mas tao bem construidas, e ajustadas entre si, que todas se moviam 
com uniformidade ao mais pequeno impulso do seu leme, uma das 
mais pequenas partes de seu todo: tat e uma monarquia bem ordenada, 
quando cada uma das suas partes enche o Jim do seu destino; uma s6 
parte desarranjada destruiria toda a maquina; fora do seu tugar 0 

leme, a nau seria submergida. 
Vossa Alteza veria na sua nau, que o govemo, e os movimentos de/a 

niio eram dirigidos pelo acaso, nem por a/gum ignorante que primeiro 
se apresentava; mas sim por uma miio habit, prudente, e forte, reconhe
cida por uma experiencia tonga na grande arte do govemo. Ao sair da 
barra veria os insidiosos cachopos, que por baixo de agua ameafavam 
destruir a nau, e afogar nas ondas tudo quanta nela se conduzia: veria 
o como o prudente e experimentado piloto, por um canal estreito e tortu
oso, a conduzia direita ao largo mar. 

Fora dos cabos veria na sua nau uma pequena pedra, com uma 
forfa de atracfao como de um corpo animado, comunicando a sua vir
tude ao ferro, que dirigia a marcha da nau; uma pedra, cuja virtude 
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posto que ja antigamente fosse conhecida, contudo os portugueses desco
brindo nela uma tendencia para os polos, foram os primeiros que se 
aproveitaram dela, dispondo-a em uma linha de ferro paralela ao eixo 
dos polos; e do centro dela tiraram raios para todos os pontos da circun
ferencia: com este instrumento, s6 por eles inventado, desprezando a 
navegafao que ate entao s6 se fazia ao tango das costas, se lanfaram ao 
alto mar, e perdendo a terra de vista, voaram de um polo ao outro polo, e 
descobriram novas mares, novas terras, novas estrelas, novas mundos; as 
ciencias, as artes, o comercio tudo tomou uma nova face. 

Esta s6 descoberta, este primeiro atrevimento com que o homem se 
arrostou com a furia dos elementos, e com tudo quanta ha de medonho 
e de terrivel entre a vida e a morte, sem outro apoio mais do que o seu 
brafo, e a sua cabefa; despida da intriga, da perfidia, e da traifao, 
f azem sem duvida uma honra sem igual ao homem portugues: o seu 
name sera sempre ouvido com espanto, enquanto no mundo houverem 
navegantes, ciencias, artes, e comercio. Tantos factos her6icos e extraor
dinarios, se nao fossem atestados por todos os povos e naf6es das quatro 
partes do mundo, que primeiro viram os portugueses, seriam tidos por 
um sonho, ou por uma fabula dos gregos: aquelas mesmas naf6es, que 
hoje nos querem olhar com desprezo, nao podem deixar de confessar, 
que seus av6s vieram aprender dos nossos a ver o mundo, e tudo 
quanta nele ha de grande. 

Todos estes prodigios foram feitos pelos portugueses, animados por 
um principe protector dos sabios, das tetras, e do merecimento; por um 
Principe, cujo palacio era a aula, onde os mestres davam as suas lif6es 
aos portugueses seus educandos; e por um soberano, que apenas tendo 
feito uma sossegada viagem no verao de 1415, de pouco mais de cento e 
quarenta teguas, da barra de Lisboa a Ceuta, concebeu a ideia porten
tosa de ex ceder as forfas dos Hercules da f abulosa antiguidade: e de 
quantas ideias grandes, e sublimes nao se enchera Vossa Alteza depois 
de ter saido aos mares na forfa do Jnvemo de 180 7; e de ter atravessado 
mais de mil e duzentas leguas, muitas vezes ameafado de ser engolido 
Pelas ondas, e despedafado pela furia dos ventos? 

Faltarao porventura a Vossa Alteza aqueles antigos portugueses, 
Para as grandes empresas que meditar para o bem dos seus vassalos? 
Nao Senhor nadafalta· eles silo ainda coma Vossa Alteza, descenden
tes daquet~s homens ~xtraordinario;, que para executarem cousas 
grandes bastavam ter na sua frente um principe que os guiasse, e um 
soberano que !hes desse o exemplo: eles nao tern degenerado; e ainda 
quando passam a zona t6rrida, esta comunica a eles, e a seus filhos o 
fogo ardente do seu clima; este fogo, que arrebata os homens acima de 
si mesmos, e que os eleva ao heroismo. 

Os augustos predecessores de Vossa Alteza a respeito dos seus 
Estados, principalmente ultramarinos, nao tinham ideias muito claras: 
Eles s6 os conheciam por ouvir dizer; e talvez aqueles, que ou tambem os 
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nao conheciam, ou que s6 tinham visto uma pequena parte, e essa con
forme as suas vistas acostumadas ao estreito, e acanhado terreno da 
Europa portuguesa; e Vossa Aiteza em tao poucos anos tem ja nesta 
parte vista, e conhecido mais do que todos eles. E como e um dever do 
homem prudente, que entra em pais novo, perguntar ainda mesmo ao 
rude campones pelos caminhos, veredas, e atalhos; permita Vossa Aiteza 
que eu como campones, e natural do pais, tenha a honra de the apontar 
com o dedo, posto que de longe, as riquezas de um terreno, em que eu 
saitei, e corri na puericia, sem entao me poder lembrar, nem me vir a 
imaginafiio, que Vossa Alteza o veria um dia, e muito menos nos meus 
dias. 0 ensaio que tenho a honra de oferecer a Vossa Alteza, ja Joi dedi
cado ao Augusto Pai de Vossa Alteza no ano de 1794: contudo, coma os 
extraordinarios acontecimentos, que todos estao vendo com pasmo, e 
admirafiio, mudaram a face do mundo politico, Joi tambem necessario 
mudar eu a face do meu Ensaio, e faze-lo aparecer co mo uma obra 
nova. Eu conhefO que esta minha oferta e indigna de um Principe, a 
cujos olhos vivos, e penetrantes serao patentes os meus erros para minha 
vergonha eterna: mas eu s6 aspiro a deixar um testemunho fie/ do meu 
corafiio para com Vossa Alteza, e do desejo de servir a minha patria, 
ainda mesmo que de longe, e depois de morto. 

Eu tenho a honra de ser com todo o respeito o seu muito obediente e 
fie! vassalo, e o mais indigno dos bispos 

D.]ose, Bispo d'Elvas 

Lisboa em 23 de Janeiro de 1811 



AQUEMLER 

Sendo o objecto deste ensaio nao 6 os interesses de Portugal, e de 
suas col6nias, mas tambem os das na\:6es, que com elas tern, ou quise
rem ter rela\:6es de comercio; e tendo-se demorado esta obra na 
impressao por algumas causas imprevistas, e ao mesmo tempo tendo-se 
mudado a face do mundo politico, e em muita parte a direc\:ao dos 
interesses das na\:6es; seria necessario, ou mudar a qda passo este 
ensaio; ou esperar que parasse a voluvel roda dos extraordinaries acon
tecimentos, que com pasmo, e admira\:aO estamos vendo; mas coma a 
velocidade de qualquer corpo e calculada pela for\:a do impulse dado, 
multiplicado pela sua massa; e a espantosa revolu\:ao de que ha pouco 
todo o mundo foi teatro, !he deu um impulse tao forte no giro da sua 
rvda, que ninguem podera calcular o fim do seu movimento; assim 
como a de um rochedo, que, despenhando-se do alto de uma monta
n~a, acelerando sempre o seu movimento em cont!nuos saltos, 
~nguem podera assinar o limite da sua queda; e entretanto os meus 
dias seriam acabados, eu me vi obrigado a ir acrescentando em notas, 
ao que ja tinha escrito, o que foi de nova acontecendo. 

Quanta as muitas cita\:6es de autores, que apresento no meu 
ensaio; e de alguns ate mesmo refiro as palavras; o que ainda que tal
vez aos olhos de algum critico pare\:a uma verdade pueril, ou uma 
especie de charlatanaria; contudo, s6 tiveram por causa a minha pr6: 
pr_ia desconfian\:a: porque tendo eu de exp6r ao meu soberano, e a 
~nha na\:ao as riquezas que possui, e de que e capaz a terra, que me 
Vtu nascer; terra em que parece que a natureza tendo-se ensaiado em 
todas as outras para formar uma deliciosa habita\:ao do homem, foi 
nela par o seu complemento; e que por isso eu seria talvez conside
rado coma um cego apaixonado pelo amor, e delicias da minha patria; 
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me vi tambem obrigado a valer-me do testemunho de muitos sabios ate 
mesmo estrangeiros, os quais, coma isentos de toda a suspeita de pai
xao, e que primeiro do que eu viram, e examinaram aquela parte do 
mundo, sao os mesmos que confessam ser ela a melhor, e a mais rica 
de codo ele considerada por todos os !ados: ela nao inveja as riquezas 
das outras; ela s6 espera pela industriosa mao do homem. 

Eu conhei;o que a minha obra vai cheia de mil imperfeii;6es, posto 
que algumas delas foram devidas as circunstancias; mas espero que se 
atenda que as muitas ocupai;6es da minha vida publica, as pesadas 
obrigai;oes do meu ofkio pastoral, o meu espirito sempre atribulado 
chamado muitas vezes para objectos entre si muito distantes, e mais 
que tudo ja no ultimo quartel da minha existencia, nao me deram lugar, 
nem descanso para limar a minha obra; o amor s6 da verdade e da 
minha patria seria capaz de obrigar-me a tanto excesso: eu ja nao 
espero ter a consolai;ao de a ver, nem de a abrai;ar; mas ainda que 
morra longe, eu sempre serei dela filho amante, fiel, e saudoso. 



PARTE I 

DOS INTERESSES QUE PORTUGAL PODE TIRAR 
DAS SUAS COLONIAS DO BRASIL 

CAPITULO I 

Da-se uma breve ideia da grande fertilidade do Brasil; do muito 
gado, principalmente vacum, que produzem aqueles campos, e 

da muita abundancia dos peixes daquelas costas 

§I 

A America e um terreno abundanti simo; o Brasil e o mais abun
dance da America: debaixo de um clima quente, mas dace, ameno, e 
temperado pelas chuvas, e pelos vento 1, esta sempre produzindo em 
um continua giro. A terra esta em todo o ano coberta de um 
alegre verde, e em uma Primavera continuada. As arvores e tao sempre 

1 Os climas das zonas t6rrida e Lemp rada se acham no Brasil tao perto um do outro, 
que pode um habitante em poucas horas mudar de temperatura de ar, pela simples 
mudan~a de lugar, mais ou, menos exposto aos ventos, e as vira~6es que siio constantes 
entre os tr6pico ; ou seja passando de um lugar mais baixo para um mais alto, e mais 
desafogado; como por exemplo na ciclacle do Rio de Janeiro, aindo do lugar afogado 
pelo monte do Castelo, para o lugar de Nossa enhora da Gl6ria, ou para o alto da Serra 
do· Orgaos, no lugar da Boa-Vista, onde o nome c de empenhado em toda a sua exten
sao; da mesma sorte em Pemambuco, mudando-se de vila do Recife para a cidade de 
Olinda da parte do mar: assim como se ve em Lisboa, mudando-se para Sintra no Verao, e 
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floridas, e em cada uma delas se ve ao mesmo tempo a flor, o fruto 
verde, e o sazonado 2. 

§ I1 

Os matos produzem imensos frutos silvestres, com os quais se nutre 
a imensa ca\:a grossa, e volatil, que vaga por todos aqueles sert6es: e 
enfim inumeravel a variedade de peixes, que se criam nos rios, lagos, e 
mares, que bordam aquele terreno delicioso 3 . 

da baixa, e afogada rua da Boa-Vista para o alto, e desafogado da rua do Moinho de 
Vento, ou de Buenos Aires; e pelo conrrario no Invemo mudando-se de Sintra para um 
lugar de Lisboa afogado, e abrigado dos ventos, e principalmente do norte, ou nordeste' 

2 Herrer., Descript. Nov Orb., part. 12, f. 71, vs. Brasilia inter duos jluvios sita est, 
Maragnon et de la Plata ... Regio tota in primis amoena est, coeli admodum jucunda, salu
brisque temperies: lenium quippe a pelago ventorum commodissimi flatus matutinos 
vapores, ac nebulas tempestive disjiciunt, solesque purissimos, ac nitidissimos reddunt. 
Scatet ea tota ferme plaga fontibus, ac sylvis, ac amnibus inclytis ... Terra partim in plani
liem soluta, partim in col/es clemente1· assurgens, felix praepinguibus glebis, et riguo solo, 
semperque vemante, credita semina multiplici reddit foenore; saccbari praescrtim est 
f era.x, quad celeste donum. Attica me/Ii mu/tis partibus praef erendum, proceris anmdini
bus condidit natura. Joann. tad., Histor. Brasil, part. 2, cap. 2. Brasilia per se ampla est 
regio, multas Barbaromm Nationes complectens, quae inter se linguis variant. Varia fera
ntm gebera nutrit. Jpsa conspectu est amoenissima: arbores enim perpetuo virent, nee Jere 
ullam cum nostris similitudinem babentb 

3 Barlaei, Histor. Brasil, pag. 132. Animalium silveslrium, et mansuetorum multitudo 
maxima: et pag. 133. jam et mare piscosissimum est, jluvii vario matantum genere 
celebres. Lery, Histor. Nal'igat. in Brasil, cap. 3. et 11. Histoire generate des Voyages, liv. 6, 
chap. 9, § 5. Histoire /'l'aturelle du Bresil, Pita, Hist6ria da America, liv. I, ng 49 e seguintes; 
ng 70 e seguintes. Vasconcelos, Cr6nica do F.stado do Brasil, liv. I, § 28 e seguintes; 99 e 
150; liv. 3, § 106 e seguintes. Vasconcelos, d. Vida do Padre Ancbieta, liv. I, cap. 3c_ 

• Ota acrescentada na 2• edi~ao, de 1816. 
b Azeredo Coutinho cita a versao latina da obra Description de las Jndias 

Occidentales, Madrid, 1601 , publicada em Arnsterdiio e Frankfurt em 1622 e 1624 sob o 
titulo Novus Orbis, sive Descriptio Jndiae Occidentalis. A obra e da autoria de Antonio de 
Herrera y Tordesillas (1559-1625), que foi cronista de Castela e das lndias. 

c Azeredo Coutinho refere aqui a obra Rerum per Octennium in Brasilia et alibi 
nuper gestamm, sub praefectum illuslrissimi comitis I. Maurissi Nassau, Amsterdiio, 1647, 
de Kaspar van Baerle (1584-1648) - tambem chamado Caspar Barlaei ou Gaspar Barloeus 
- medico, te6logo, fil6sofo, poeta e historiador que esteve em Pemambuco com Mauricio 
de Nassau e que foi o tradutor da obra de Antonio de Herrera y Tordesillas para latim. 
Cira tambem a Historia navigationis in Brasiliam, quae et America dicitur, s.I., 1586, tra
du~o latina de Histoire d 'un voyage fail en la terre du Bresil, autrement di/ Amertque, La 
Rochelle, 1578, de Jean de Lery (1534-1611), viajante frances e ministro protestame que, 
em 1555, participou numa expedi~ao francesa destinada a estabelecer uma col6nia no 
Brasil. Remete ainda para a Histoire generate des voyages, obra em 21 volumes, iniciada 
pelo abbe Prevost (1697-1763) e completada por Deleyre, Meusnier de Querlon e Surgy, 
que se publicou emre 1745 e 1770. Alem destas, cita as obras Historia da America 
Portugueza desde o anno de 1500 do seu descobrimento ate o de 1724, Lisboa, Of. Jo ·e 
Antonio da ilva. 1730, de Sebastiiio da Rocha Pita (166o-1738), coronel de ordenan~as 
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§m 

Ali o !ndio, aquele homem barbaro e selvagem, sem agricultura, 
nem industria, debaixo de um clima agradavel 4, e que o nao inco-

4 A cidade do Rio de Janeiro, no tempo da sua funda¢.io no lugar em que se acha, foi 
uma das mais regulares, e mais formosas cidades nao s6 do Brasil, mas tambem de Portugal: 
muito plana, bem assentada, as ruas muito direitas, cortadas pela maior parte em angulos 
rectos, bem cal~das, com grandes !ages largas de pedra de cantaria pelos !ados para pas
seio de pe, e pelo meio das ruas de pedra miuda para duas carruagens a par; muito 
asseadas, e muitas delas varridas quasi todos os dias, e sem que nelas se lan<;:asse nem um 
copo de agua, debaixo de pesadas multas para as despesas das obras publicas; as quais se 
arrendavam todos os anos publicamente a quern mais <lava por elas; e o rematante, ou ren
deiro, como interessado nas multas, era um fiscal inexocivel, que trabalhando pelo seu 
interesse, trabalhava pelo bem publico, e pela conserva¢.io, e asseio de toda a cidade. 

A vigilante policia do Senado da Camara dava todas as providencias, para que o 
publico fosse bem servido de todo o necessario: ela abundava de todos os viveres de pei
xes, cames frescas, e salgadas, e de cames de porco, em todo o ano, por pre<;:os muito 
c6modos: frutas, e ho1tali<;:as, com muita abundiincia: chafarizes com bastante agua para o 
provirnento da cidade: as estradas muito c6modas, e quasi sempre por planicies, e campi
nas em todas as direq;:oes da cidade, para qualquer parte, por mais de um dia de jomada, 
ate junto a Serra dos Orgiios, que quasi a cerca por todas as partes, dando saldas para as 
outras capitanias pelo meio de algumas gargantas, ou pequenas planicies por entre monta
nhas, o que contribui muito para a defesa da mesma cidade pela parte da terra. 

0 Rio de Janeiro esta situado como Lisboa a borda do mar, que entrando por uma 
barra estreita se pode fechar com uma cadeia, mas e muito funda, e sem algum perigo, 
nem cachopos; forma dentro uma enseada tres vezes maior que a do Tejo, capaz de nela 
ancorarem grandes armadas de guerra, abrigadas de todos os ventos, e com muitas ilhas 
pelo meio, povoadas de fazendas e quintas, que fazem a vista apr::l~ivel, e agradavel: a 
sua barra alem de ser defendida pela natureza, e-o tarnbem pela arte com oito grandes 
fortalezas guamecidas de grossa artilharia, alem de muitos fortes pelo interior daquela 
enseada de mais de 20 leguas de circunferencia. Da Serra dos Orgaos, e suas vizinhan<;:as 
descem para a mesma enseada muitos rios de fundo bastante para grandes barcos carre
gados, que todos os dias transportam muitos viveres e generos de comercio para as 
ribeiras, e mercados daquela cidade sempre muito abundante, os principais rios sao o de 
Gua.xitiba, o de Macacu, o de Guapi, o de Sttrubi, o de Mage, o de Iguap1, o de 
Sarapui, o de Meriti, o de Jraja, alem dos muitos portos, que e tao a borda da grande 
enseada, onde se acham sempre muitos barcos pronto para transportes. 

Aquela cidade porem tao dotada pela natureza para ser uma das primeiras do 
mundo, teve na sua funda<;:iio, e edifica<;:ao o defeito que sempre tern tido todas as cida
des antigas, assim como tambem as na<;:6es, que s6 o tempo, e as circunstancias as vao 
polindo, e aperfei<;:oando; e ate mesmo as grandes calamidades, acontecidas por um 
transtomo da natureza, ou pela perversidade dos homens, quando ha alguns que de tais 
desgra<;:as se saibam aproveitar, aprender a prever e acautelar o mal para o futuro: os 
grandes incendios, as inunda<;:oes, as guerras desoladoras, os terremotos sao muitas vezes 

dos privilegiados da Baia e membro da Academia Real de Hist6ria P rtuguesa, e os traba
lhos do P• Simao de Vasconcelos (1597-1691), jesuita, que foi lente de teologia, 
procurador da Companhia de Jesus em Roma e provincial da ordem no Brasil, Cr6nica 
da Companhia de Jesus do est ado do Brasil, e do que obraram seus filhos n 'esta parte do 
m1mdo .. ., Lisboa, Of. Henrique Valente de Oliveira, 1663 e Vida do Veneravel P. Jose 
Anchieta, da Compa11hia de Jesus, taumaturgo do novo-mundo, na provincia do Brasil, 
Lisboa, Of. Joao da Co ta, 1672. 
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grandes mestres. Lisboa por exemplo, antes do terremoto de 1755, apesar dos ricos dotes 
da natureza, devia a arte muito pouco, ela era em grande o que ainda hoje e em 
pequeno o Bairro de Alfama: a lei que estabeleceu os marcos em certas ruas para provi
denciar os encontros das carruagens, seges, e carros e um monumento, que atesta a falta 
da policia daqueles tempos. 

Os primeiros habitantes, e fundadores da cidade do Rio de Janeiro se foram estabele
cer sobre o alto monte hoje chamado do Castelo, quasi todo escarpado em roda, para 
dali se defenderem das incurs6es repentinas dos Indios Topin Imbas ou T amoyos, en tao 
senhores daquelas terras; os quais atirando as suas setas por elevai;:ao sobre as casas dos 
novos habitantes, ainda pouco reparadas e de palha, os matavam dentro; outras vezes, 
untando as flechas ou eta de re inas inflamaveis e ardendo, !has lani;:avam sobre as 
casas, e quando os pobres habitantes fugiam ao incendio na escuridao da noite, iam cair 
debaixo da foice, ou da grandes massuas dos barbaros anrrop6fagos seus inirnigos. 

Este repetido metodo de fazer a guerra daqueles barbaros ensinou aos novos habi
tantes a fazerem uma grande casa toda de pedra para se livrarem das setas, e dos fogos: 
este novo metodo de defesa nao so desanimou aqueles indios, mas ate os fez temer, e 
respeitar aos portugueses, vendo que as suas armas se tomavam inuteis contra as dos 
novos habitantes; aos quais eles com respeito, e admirai;:ao dali por diante principiaram a 
chamar Carib-oca, que vale o me mo que Brancos da casa de pedra, e hoje por corrup
~o do vocabulo Cariocas. Depois que os Indios se foram afugentando, ou fazendo-se 
mais domesticos, e tratiiveis com os seus novos hospedes, foram estes descendo do 
grande monre a situar-se na planicie, que lhe ficava por baixo imediatamente; talvez 
entao a unica terra, que por ali se achava descoberta, lavradia, e desalagada. Aqueles 
habiranres nao fizeram mais do que edificarem as suas casas em linha recta, e com ruas 
de uma largura suficiente, seguindo a planicie, sem darem bastante altura ao terreno para 
o escoamento das aguas, nem se lembrarem que haveria tempo em que codas as imundi
cie se lani;:ariam a rua; eles edificavam a seu arbitrio e fantasia, por ainda entao nao 
haver um que dirigisse o todo da edificai;:ao da cidade. 

Os primeiros povoadores do Rio de Janeiro, tratando s6 de se aproveitarem da plankie; 
nao advertiram que ficavam cercados de montes, e principalmente do grande do Castelo, da 
parte de barra, donde entra o vento da vira~o todos os dias, como e frequeme nas terras 
entre os tr6picos, vindo por isso a ficar o local da cidade muito abafado: a falta de respirai;:ao, 
que em outro tempo niio era tao sensivel, por ser a cidade mais pequena, e mais arejada, 
hoje pela ua grandeza se tern feito bastante penosa. Estes males sao remediaveis, sem que 
seja preciso esperar-se por um rerremoto (o que ainda nao consta que ali houvesse) nem por 
um incendio, nem por uma guerra devastadora; uma s6 palavra do soberano; aquela cidade 
sera a melhor do mundo: a natureza lhe tern dado tudo; a arte e a que lhe falta. 

0 grande monte do Ca telo, que serve de padrasto a aquela cidade, e que lhe impede 
qua i coda a virai;:ao do mar, tao necessaria debaixo da zona torrida, estii sobre o mar. pela 
parte da praia de S. Luzia, para onde pode ser lani;:ado, fazendo-se encostar toda a terra 
desmontada ao longo da me ma praia, seguindo para a de Nossa Senhora da Gloria, ate se 
fosse posslvel chegar a Fortaleza do Villegagnonl., e sobre todo o terreno, que ficasse do 
dito monte juntamente com o novo aterro, forrnado ao longo da praia, se poderia edificar 
uma cidade nova muito grande, e com codas as propori;:6es que se quisesse, d1spondo as 
ruas de sorte que recebessem a virai;:ao da barra; dando-se ao terreno novamente forrnado 
toda a altura necessaria para o escoamento das agua ; e poderia ficar abaulado uma parte 
fronteira a praia de . Domingos, e outra para a de Nossa Senhora da Gloria. 

d icolas Durand, chevalier de Villegagnon (1510-1571), almirante frances, que 
prop6s a Coligny a criai;:ao de uma colonia francesa no Brasil onde o protestantes 
poderiam praticar a ua fe. A expedii;:ao que chefiou e, que se realizou em 1555, tomou 
posse de uma ilha perto do Rio de Janeiro e permitiu a constitui<;:ao da projectada 
col6nia. Villegagnon envolveu-se, porem, em disputas religio as e, suspeito de here ia 
pelos cat61icos e de apostasia pelos protestantes, acabou por regressar a Fran<;:a em 1568. 
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moda S, soberbo e altivo com a fors;:a e robustez do seu bras;:o6, sem 
mais vestidos do que aquele, que lhe deu a natureza, vive e dorme 
descansado, sem jamais se lembrar donde lhe ha-de vir o sustento para 

Da parte fronteira a praia de Nossa Senhora da Gloria, e a terra firme se poderia fazer 
um canal, para dar passagem as aguas vertentes de Matacavalos, por baixo dos canos da 
Carioca, que corresponde aos canos das aguas livres de Lisboa, ate sair a praia junto do 
Seminirio da Senhora da Lapa, sempre encostado pela praia ate a barra do rio Catete, junco 
ao monte de Nossa Senhora da Gloria; em cuja barra se poderia fazer um clique, que rece
bendo a agua do rio por uma parte, lhe desse saida pela outra, para sempre se conservar 
lirnpo de lodo, e de areia, e com portas para se abrir, e fechar, e esgotar as aguas, quando 
dentro dele se quizesse trabalhar. Nao se poderia temer a que o rio, ou o canal da barra do 
Rio de Janeiro se entulhasse com uma ta! obra, por ser o fundo dela de pedra, e a corrente 
das mares tiio fortes naquele estreito, que nao deixam ali parar as areias. 

Para toda esta obra nao seria necessario que a Fazenda Real gastasse, nem que se 
pusesse algum tributo; bastaria que se mandassem avaliar todos os predios edificados sobre 
o dito monte do Castelo, e que uma companhia de negociantes se obrigasse a pagar aos 
proprietfuios dos ditos predios o valor da avalia<;iio, a pagamemos conforrne se ajustassem, 
ficando para os associados livre de direitos todo o ouro que se extraisse do dito monte 
(que diziam ter sinais de haver muito), e todo o terreno da base do dito nome, e o que eles 
pudessem estender ao longo da praia de Nossa Senhora da Gloria ate a fortaleza do 
Villegagnon, que poderia servir de castelo de defesa da cidade: e como, desmontado o 
monte do Castelo, ficaria gozando da melhor vista, e dos melhores ares de toda a cidade o 
monte de Santo Antonio que lhe flea fronteiro (que de presente suponho ainda sem algum 
edificio, ao meno nobre) se poderia dar a parte dele desocupada aos ditos associados, 
como parte da paga daquela obra, alem dos auxilios que mais se julgarem justos. 

A cidade velha se podera ir pouco a pouco reduzindo a quintas, e a grandes pra<;as de 
quern tern falta, dando-se-lhe a altura proporcionada para o escoamc;!pto das aguas pelos 
grandes canos, que de necessidade e deverao abrir; com um ta! beneficio, depois de livre 
do monte do Castelo, ficara com mais ar, e mais saudavel, e se podera reduzir a perfei<;iio; 
mas tudo isto o com o tempo se podera fazer, sabendo-se contudo aproveitar a ocasiiio•. 

5 Vasconcelos, liv. 2 das Notfcias curiosas do Brasil, n° 103r .• Por conclusiio deste 
livro, e descri<;ao do Brasil, em que temos escrito as qualidades da terra, o temperamento 
do clin1a, a frescura dos arvoredos, a variedade das plamas, e abundancia de frutos, as 
ervas medicinais, a diver idade de viventes, assin1 nas aguas, como na terra, e as aves tiio 
peregrinas, e mais prodigios da natureza, com que o autor dela enriqueceu este novo 
mundo, poderiamos fazer compara<;ao, ou semelhan<;a de alguma parte sua, com aquele 
paraiso da terra, cm que Deus nosso senhor como em jardim pos o nosso prirneiro pai. 

6 Herrer., d., part. 13, sect. 4, de Brasil, cap. 3. Brasilia est regio valde temperata, 
jucundum, et salubrem aerem habens. Jncolae vitam plenmque ad nonaginta, centu.m, et 
plu.res annos produ11cu11t. Nae aestus, nee f rigus est intensum. Stad., d ., part. et cap. 2. 
Agi/es sun/, et j11Sla membrorum proportinoe vafri, et malitiosi admodum, hostibus suis 
adeo infesti, ut extreme cos persequantur, el captos devorent. Lery, Hist. navigat. in Brasil, 
cap. 7. Ji corpus nee prodigiosum, nee monstrosum habent; sed no tro, qui in Europa vivi
m11S, persimile quod ad staturam spectat. Sunt quidem fortiores, robustiores, saniores, et 
minus obnoxii morbis. Pauci apud eos sunt claudi, pauci altero privato oculo: deformes 
Jere nu/Ii: lice! etian centeslmum ac vigesimum aetalis annum saepe a11ing1mt ... paucl 
tamen canescunl. Id uero regiones illius tempen·em indical, quae cum nullis frigoribttS, 
aut prinis torreatur, virides herbas, agms, et arbores semper babel: ipsi quoque mo/estiis, 
ac curls omnimo uacuijuuentutls in Jonte labra rigasse uidentur. 

e Nota acrescentada na 2• edi<;ao. 
f A referencia completa da obra do pe Simao de Vasconcelos e: Noticias curiosas e 

necessiirias das co11Sas do Brasil, Lisboa, jo;lo da Costa, 1668. 
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o outro dia. 0 area, e a flecha e toda a sua riqueza; e toda a sua indus
tria 7. Assim vivem milhares e milhares de homens 8, sem trabalharem 
para comer9, que parece nasceram s6 para gozar 10. A terra da promis
sao regada do mel11, e do leite ali se ve retratada 12. 

7 Herrer., d., part. 13, sect. 4, cap. 1, de Brasil. Haec gens, omnesque Incolae cujus
cunque prosapiae fuerint, nudi incedunt, nee ve/ minimum erusbescunt: imo tam honeste, 
ac modeste inter se conversantur, quasi adhunc in stallt innocentiae viverent. Lery, d., 
cap. 7. Caeten1m viri, foeminae, inf antes nudi prosus incedunt, nee u//as corporis partes 
unquam tegunt, nu/lo ejus nuditatis pudore. 

8 0 indio para ter lume nao precisa de pedra, nem de fuzil: com um peda\:o de pau 
de guaxima, ou de qualquer outro, seco, e duro, agu\:ado em uma ponta, esfregando 
com a maos com um fuzo, sobre outro pau seco, e brando, que ele prende com os pes, 
como se o quisesse furar, aparece logo fumo, e brasa; a qua! ele aplica um pouco de 
algodao, ou de folhas secas, em lugar da isca, para delas tirar todo o lume de que 
precisas. 

9 Herrer., d .. cap. l. Victum, et a/imentum suum plerunque ex eo sumunt terra 
sponte, et absque u//a satione profert. Stadius, d., part. 2, cap. 2. Sunt in ea regione fruges 
quuedam, et arbores etiam frugiferae, quae victum hominibus pariter, et animantibus 
pracbent: et cap. 3. Feras per deseta venatur, quas ingeniose admodum jaculis configere 
novit ... Vescitur me/le etiam apum silvestrium, quad iltic abudant. Norunt ... ferarum 
voces, et clamores, tum avium /inguas, et concentus ingeniose imitari, quo facilius illis 
imponant, et jacu/is etiam consequantur. Focum instruentes morere/iquorum scintillas ex 
lignis co//isis, seu sibi invicem atritis cliciunt. Condamine, Voyage de la Riviere des 
Amazones, pag. 159". La nature semb/e avoir favorise la paresse des indiens, et avoir ete 
au-devant de /eurs besoins: /es lacs et /es marais, qui se rencontrent a chaque pas sur /es 
bards de l'Amazone. et que/quefois bien avant dans /es terres, se remp/issent de poissons de 
toutes sortes, dans le terns des crues de la riviere: et lorsque /es eaux baissent, ils y demeu
rent renfermes dans des etangs, ou reservoirs naturels, oii on /es peche avec la plus grande 
facilite. 

10 No Brasil nao se conhece a peste tao frequente, como se ve na Europa, sem 
exceptuar Portugal. de que tantos estragos refere a nossa hist6ria, e a da Espanha, e 
modemamente se tern visto em Cadis, Malaga, e Cartagena: tambem nao se conhecem 
as febres amarelas, tiio conhecidas na America Setentrional; as bexigas, e os males, que 
ainda hoje conservam ali o seu nome, foram levados de presence aos selvagens daquela 
parte do mundo pelo que se diziam os mais civilizados da Europa. Vej. a Carta e crita 
do Rio de Janeiro por um frances companheiro de Vil/egagnon, em 8 de Maio de 1556 
copiada por Lery no ftm da sua obra Histor. Navigat. in Brasil, onde diz: Barban a nos
tro adventu pestilenti, et contagiosa febre correpti fuere, qua plures octingentis perierunt. 
Histor. Philos, tom. 3. !iv. 6. chap. 11, pag. 184 et chap. 22, pag. 253. Un grand nombre 
furent la victime des maladies honteuses, que leurs inhumains vainquers /eur avaient 

g Nota acrescentada na 2• edit;:ao. 
h Azeredo Coutinho cita de Joanne Stadius ou Johann van taden 0527-1579), 

Americae tertia pars. memorabi/em provinciae Brasiliae bistoriam continens, Francoforte, 
1592 (tradu\:iio latina do original alemao, saido em 1556) e Relation abregee d'im voyage 
fa!t dans /'i~terieur de l'Amerique mendionale depuis la cote de la mer du ·ud jusqu 'aux 
cotes du Bres1/ et da la Guycme. en descandant la riviere des Amazones. Paris, 1745 de 
Charle Marie La Condamine <1701-1774), viajante e matematico frances, que participou, 
com Godin e Bouguer, numa expedi\:i'iO organizada pela Academia da · Ciencias de 
Fran1;a ao Equador. que durou 10 anos. Durante esse tempo teve ocasiao de fazer a des
cida do Amazonas. 

J 
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portees. ;. Cook na sua Segunda Viagem as I/has do Mar do Su/i trata com individua\;ao 
deste objecto, quando cliz, que os Indios da Ilha do Otaheite se queixaram do ma!, que 
!hes fizeram alguns dos companheiros da sua primeira viagem aquela ilha. Mr. La Harpe, 
Histoire Generate des Voyages, tom. 20, pag. 7k. Le commerce des otahitiens avec /es habi
tants de /'Europe, /es a deja infectes de la maladie venerienne, ... et ce sont /es anglais ou 
/es franf:ais qui y ont porte cette maladie... nous fimes des recherches a cette occasion, et 
lorsque nous entendimes un peu la langue des insulaires, nous apprimes qu 'ifs en etaient 
redevables aux vaisseaux qui avaient mouille sur le cote oriental de l'ile, quinze mois 
avant notre arrivee. !ls la distinguaient par un mot qui revient d celui de pourriture, et 
auquel ils donnaient une signification beaucoup plus etendue; ils nous decrivirent, dans 
/es term.es !es plus pathetiques, Les souffrances des premiers in fortunes qui en f urent /es vic
times; ils ajouterent qu 'elle repandit parmi eux une terreur et une consternation 
universe/le; que Les malades etaient abandonnes par leurs plus proches parents, qui craig
naient que cette calamite ne se comuniquat par contagion, et qu 'on /es Laissait perir seuls 
dans des tourments qu 'ils n 'avaient jamais connus auparavant. Alguns sabios professores 
de medicina tern ja mostrado, que tais molestias eram conhecidas na Europa ainda antes 
da descoberta da America ('). Aos olhos de algum impostor, que s6 sabe ralhar, e repetir 
o que os outros disseram, esta nota parecera talvez ociosa: mas ela parece justa, e neces
saria ao que deseja saber a verdade; e ao que conhece, que o homem bem educado nao 
s6 deve defender a honra da sua patria; mas tambem a estima~ao, que merece o lugar do 
seu nascimento, pela salubridade dos seus ares. 

(') Vej. Dissertation sur l'origine de la maladie venerienne par M. Sanches: Paris, 
1752. Examen historique sur /'apparition de la maladie venerienne en Europe: Lisbonne, 
1774. Petr. Martyr ab Anglerica, Decad. America, Le do teur Hunter dans les Transactions 
Philosophiqu.es; e outros 1. 

11 Em Angola ha muita abundancia de abelhas da mesma especie das da Europa; e 
dali vai muita cera para o Brasil: seria muito util, que de Angola se transportasse tambem 
para la esta especie de abelhas; por ser a cera delas melhor, e mais clara do que a das 
abe!has do Brasil: elas serao de uma produ~ao imensa em um pals 01'\de as arvores estao 
sempre floridas; os frutos, as canas doces, e o a~ucar se acham ali em qualquer parte. 

; Azeredo Coutinho refere aqui a Histoire Philosophique et Politique des etablisse
ments et du commerce des Europeens dans Les deux lndes, 4 vols., 1770, do celebre 
escntor e historiador radical abade Guillaume de Rayna!, obra em cuja redaq:ao Diderot 
tera tambem participado. Nao cleixa de ser interessante que Azeredo Coutinho tenha 
recorrido a um Lrabalho que expressa - pelos seus incessantes ataques contra o poder 
temporal do Clero - valores e posi\;oes antag6nicas das suas. 

1 Referenda a Voyage dans /'Hemisphere Austral et au tour du man.de, fail sur Les vais
seau.x du roi L'Aventure et la Resolution en J 772, 1773, 1774 et 1775 e Observationsfaites 
faendant le second voyage de M. Cook ... sur la geographie, L'histoire naturelle et la phiLoso
P?fa morale, Paris, 1778, tradu\;iiO francesa do relato original da segunda viagem do 
celebre navegador e explorndor ingles, James Cook (1728-1779). 

k Azeredo Coutinho cita aqui a edi\;iio da Histoire generale des voyages, de Prevost, 
publicada em Paris, em 1780, com as correq:oes e aditamentos introduzidos por Jean
Fran~ois de L'l Harpe (1739-1803), escritor e critico frances, tradutor de Os lusfadas. 

1 Nota acrescentada na 2• ecli ao. Azeredo Coutinho cita: Dissertation sur l'origine de 
la maladie uenerlenne, Paris, 1752, Leide, 1777, c Examen historiqu.e sur /'apparition de 
la maladie uenenenne en Europe, Lisboa, 1772, do celebre meclico cstrangeirado Antonio 
Ribeiro Sanches; De Orbe Novo Decade, Sevilha, 1511 (edi ao completa em 1530), de 
Petro Martyr ab Anglerica ou Pietro Martyrc d'Anghiera (14'i5-1526), italiano que esteve 
cm contacLo, em Espanha, com os grandes navegadores da epoca e que narra na sua 
obra o inicio da hist6ria das descobcrtas. Refcre-se ainda uma contribui\ao para as 
Philosophical Transactfons da Royal Society de Londres de john Hunter 0728-1794), 
Clfllrgiao e anatomista ingles, au tor de Treatise on tbe venereal disease (1786). 
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§ IV 

Aguele precioso torrao produz imenso gado de toda a espec1e: o 
vacum e tanto, que a maior parte dele s6 se mata para se !he tirar a 
pele 13; os muitos milhares de coiros, que todos os anos vem daquele 
continente fazem ver esta verdade 14 : a abundancia do leite e em con
sequencia a propor~ao. As cames, que bastam para o consumo do 

As abelhas que actualmente ha, sao de tres especiesm, como diz Stad., d., cap. 35. 
Tria genera apum i/Jic proveniunt: primum Jere cum nostris conferri potest: alterum 
migrum est, et muscarum magnitudine: tertium minus est, nee culices superat. Hae omnes 
in arboribus exesis mellificantlpse cum Barbaris sapius met de triplicis bujus generis alvea
reis exemptum collegi; quad minimum vero earum genus confecerat ut olurimum 
praestabat: sed illae aculcos babent tam acres, atque nostrae. Labat, Voyage aux Isles 
d'Ambique, tom. 2, chap. 20". Les abeilles sont de moitie plus petites, que eel/es d'Europe; 
el/es son/ plus noires, et plus romies; ii ne parait pas qu 'el/es ayent d'aigui//on, ou si eltes en 
ant, ii faut qu 'ii soil si foible, qu 'i/ n 'ail pas la force de percer la peau ... Leur miel est tou
jours Liquide, et ne se fige jamais; ii est de couleur d'ambre, et de la consistence de l'buile 
d 'olive. II est extremement dou.x, et agreable. Lery, d. cap. 12, in fin. Quotiescunque novi 
illius orbis imago ob oculos observatur, aerisque temperiem, animantium multitudien, 
avium mrietatem. arborum. el plan/arum elegantiam, fructum denique bonitatem animo 
recolo, toties Propbetae ista Psalmi 104. exclamatio mibi in mentem venit: 

0 'quae vis fuit ilia, quae potestas! 
Quae prudentia multiplex, creandis 
Tot rebus simul, et simul regendis! 
Nam quacunque pate/ globosa tel/us, 
Vis quoque lmperii tui patescit. 
Buchanano no Poema da Es/era; 
..... .... .... .......... .Brasiliaque arva, 
Arva voluptati tenerae, blandisque dicata 
Deliciis; comu quae copia larga benigno 
Et veris genialis bonosfovet, aurea durate 
Mala fenmt silvae, ridet uestita co/ores 
Terra novos, odor ambrosius de sua ibus balat 
Floribu.s, ei mixtis volucrum strepet aura querelis. 
12 Educam L'OS ad terramjluentem lacte, et me/le, Exod. , 3, 17. 
13 Pita, Hist6ria da America, liv. 1, nQ 60 e seg. 
14 os sertoes do Brasil onse se criam muitos gados, e principalmenre no Rio 

Grande de S. Pedro do Sul, nao s6 ha muitos coiros de gado vacum, que podem ser de 
muita utilidade sendo curtidos, e os seus restos, ou garras reduzidos a cola ou grude; 
mas tambem ha outros muitos coiros, que se podem curtir com cabelo, como sao os das 
on(,:as, os <las lontras, ou cachorros de agua, cujos pelos serao tao bons, ou talvez 
melhores para os chapeus finos, do que o do castor; da mesma sorte o da pregui(,:a, cujo 
pelo recebe todas as tintas como o algodao, ou qualquer la, poderao ser de interesse 
para o comercio0 • 

m Este excerto foi acrescentado na 2• edi~ao. 
"Nouveau Voyc,ge aux lies de l'Amerique, 6 vols. Paris, 1722, de jean-Baptiste Labat 

0633-1738), missionano frances, que explorou as Antilhas. Adiante, Azeredo Coutinho 
evoca o poema latino De Spbaera, do mais dcstacado humanism esco es, George 
Buchanan ou Georgie Buchanano 0506-1582), publicado em 1555 

0 ota acrescentada na 2• cdi~ao. 
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pals, sao nada em compara\:aO <las que se desperdi\:am; as aves, as 
feras, os tigres sao os que se aproveitam deste superfluo: e todo este 
desperdicio se faz pela carestia do sal 1s. 

§V 

No continente das Minas, principalmente das Gerais, o sal e tao 
necessario ate para os alimentos, que dele precisam nao s6 os homens, 
mas tambem os gados, e todos os outros animais. Desde que se sobe a 
grande serra, do mar para as minas, e necessario dar sal principalmente 
as bestas, que muitas vezes nao querem comer sem ele. Os campos 
daquelas Minas, ainda que produzem muita erva, nao tern contudo 
todo o sal necessario para o gosto, e nutric;ao dos gados: e por isso ou 
se hao-de perder tantos campos, ou se ha-de dar sal aos gados, por um 
pre\:O muitas vezes mais caro, do que eles valem 16. 

§VI 

0 sal, este genero da primeira necessidade para a conserva\:ao 
das carnes 17 e dos pescados, e naqueles sertoes de uma carestia 

l5 No Brasil a natureza produz o sal naturalmente; na Bala junta a Cabo Frio, e na 
outra perto do Cabo de S. Roque e tanto, que podem-se carregar muitos navios. Veja-se 
Vasconcelos, liv. I das Noticias antecedentes do Brasil, n2 42 e n2 57; ma e proibido o 
comercio livre deste genero naquele pals; por ser um contrato regio neste reino. V. Pita, 
d., paf 124, n2 96, Liv. 2, sobre as grandes salinas de Cabo FrioP. 

1 E digno de notar-se, que em alguns outros campos, mais para o interior dos ser
t6es, ha rerras naturalmenre impregnadas de sal, a que chamam barreiros, em que se cria 
muito gado, ao qual a natureza ensinou, assim como a todos os outros animais, e ainda 
as aves daqueles contornos, a irem comer daquele barro. A concorrencia de tantos ani
mais tao diferentes, e tao variados nas suas cores, juntos em um s6 passo, apresenta o 
mais belo espectaculo ao olh conremplativo do fil6sofo; desafia a cruel pai:xao do ca~a
dor; e a trai~ao das aves, e das feras carniceiras, que muitas vezes 6 matam para beber o 
sangue das suas vitima 

17 E sabido, que as carnes se conservam muito bem em espirito de vinho; e como 
no Brasil ha, e pode haver muira abundancia de aguardentes, extraidas nao s6 das cana 
do a~ucar, e do mel, ou mela~o, mas tambem do milho, e das fruta , ainda mesmo sil
ve tres, do sape, e de muitos outros vegetai ; seriam de grandc ucilidade para a 
conserva~ao das carnes, ao menos das mesas de luxo, por serem mais saudaveis, e 

P 0 comercio do sal constitula, como o tabaco ou a pesca da baleia, um monop6lio 
reg10, que era arrematado em hasta publica, atraves de um contrato. Tratava-se de um 
neg6cio importante em que se interessavam alguns dos maiores negociantes e capitaliscas 
portugueses da epoca, como o Indio de Quintela. Ainda depois da independencia, 
quando se tratou de negociar um tratado de comercio entre Porrugal c Brasil, uma das 
principais pretensoes dos negociadores portugueses era a conccssao, pelo Brasil, do 
e;;clusivo do fornecimcnto do sal a Portugal. 

• 
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suma. 0 sal com que naqueles sertoes se salga um boi custa duas, e 
tres vezes mais, do que vale o mesmo boi; da mesma sorte o peixe. 
No Rio Grande custa um boi 700 reis, um cavalo 600 ate 800 reis, um 
macho, ou a melhor besta muar nao passa de 1600 reis: um queijo de 
9 arrateis 160 reis , um arrate de manteiga 40 reis, etc. 

§VII 

Para o Brasil e proibido o comercio do sal; s6 se concede este privi
legio a um arrematante, que paga anualmente a Fazenda Real 
48:000$000 reis. 0 arrematante deste privilegio tira do Brasil mais de 
96:000$000 reis; 48 para a Fazenda Real, e mais de 48 para ele, e seus 
s6cios, agemes, recebedores etc. alem do custo principal do sal, e seus 
fretes: e quanta mais para o interior dos sertoes, aonde ha mais gados, 
e par consequencias onde o sal e mais necessario, e tanto mais caro, 
quanta mais se multiplicam os fretes dos carretos em bestas, e pelo 
meio de serranias intrataveis. No Serro do Frio, quando o sal e mais 
barato, um prato nao custa menos de 225 reis. Naqueles sertoes enfim 
um prato de sal e um dos maiores presentes que se fazem 1s. 

§VIII 

Alem dos muitos cantos de reis, que se tiram todos os anos do 
Brasil para se enriquecer um homem, que remata o contra to do sal •; 

conservarem talvez melhor o gosto das carnes frescas, do que com o sal: o mel, ou 
melas;o, depois de fervido e de purificado, conserva frescas as frutas, os ovos, e as 
emenres por muiro rempo, sem corrups;ao, sendo mergulhadas, e bem tapadas, de sorte 

que !hes nao chegue o arq. 
18 Nos senoe das Minas Gerai ·, e principalmeme junto as margens do Rio de S. 

Francisco ha terras muito impregnadas de sal marinho, da quais se pocleria extrair 
muito pelo meio da refinas;ao, assim como tambem das aguas muito salgadas dos rios 
denominados o angrador, Frei.xas Grandes, Pirapitanga, na estrada que vai para Mato 
Grosso entre os dois rios Cuiaba, e Paraguai, rios salgados, que talvez tenham as suas 
origens em algumas minas de sal gema. Vej. o meu Discurso sobre as Minas do Brasil, 
cap. 4 , pag. 55: seria muito util, que ali se estabelecessem fabricas de refinas;ao do sal 
em vasos de barro, e nao de cobre, nem de outro metal, que possa ser prejudicial a 
saude'. 

q Nora acre:;centada na 2• edis;ao. 
' Nota acrescentada na 2• edis;ao. Azeredo Coutinho remcte para o seu Discurso 

sobre o Estado Actual das Minas do Brasil, Lisboa, lmpressilo Regia, 1804. 
s Como se as:.inalou acima, o contrato de explora('Jo do monop61io do comercio do sal 

con.~tituia um grande neg6cio para os seus arrematadores. 'o entanro, em 24 de Maio de 
1795, sinromattcamente no ano seguinte a publica(;iio da I" edi<;-Jo do Ensaio Econ6mico, 
um aviso do ministro Luis Pinto de Sousa vinha anunciar, para o tenno do contr.llo entao 
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perdem, ou deixam de lucrar os colonos, e todo o comercio de 
Portugal os interesses incalculaveis, que alias poderiam tirar da grande 
abundancia dos pescados, e das carnes salgadas, dos toucinhos, dos 
queijos, das manteigas, etc.; e o Erario Regio s6 por 48:000$000 reis, 
que recebe todos os anos, se priva de muitos 48 cantos, que necessari
amente deveriam produzir os direitos destes generos nas alfandegas, se 
a carestia do sal os nao fizesse impraticaveis. 

§IX 

Sem carnes, nem peixes salgados, a marinha de Portugal se reduzira 
sempre a coisa muito pouca; nao havera carga para muitos navios, nao 
haverao marinheiros, nem escola para eles. Os fretes serao sempre 
muito caros, e de necessidade hao-de carregar sabre os as;:ikares, e 
sabre os outros generos da agricultura das col6nias; e por consequen
cia nunca podera esta entrar em concorrencia com a dos e trangeiros, 
que navegam por um pre\:O mais c6modo'. 

§X 

Os sertoes, que mais abundam de gados, sao os menos habitados: 
um 6 homem e senhor de um grande terreno, coberto de muitas mil 
cabe\:as de gado: e coma o luxo cresce a propor\:ao da grandeza da 
povoa\:aO, vem o luxo de tais habitantes, por isso que sao poucos, a 
ser tambem muito pouco, em compara\:iiO do muito que eles possuem 
quasi sem trabalho; a natureza s6 e a que chama aqueles gados, para 
trabalharem em beneficio daqueles colonos criadores 19. 

I9 Um fazendeiro criador de gado em Pernambuco me disse, que enquanto ele 
pudesse vender um boi nas grnndes vilas e cidades pclo pre<;o que nelas se vende uma 
galinha, queria antes criar bois naqueles sen6es, do que galinbas, porque estas precisam 
de milho, e de quern as carregue para as feiras , e pr.11;:as publicas; e os bois viio por seus 
pes, e tern pastos em toda a pane". 

em vigor, a aboU¢.10 do monop6lio, acolhendo explicicamentc a argumcnta¢.io desenvolvida 
por Azeredo Coutinho. O estanco scria efectivamente extinto, juncameme com o da pcsca da 
baleia, pelo alvara de 24 de Abril de 1801. f: imponnnte as:.inalar a denuncia vigorosa que 
Azere<lo Coutinho faz de um monop6lio regio, instrumento tipico das politicas de fei~Jo 
m •rc:amilisca e <le manuten<;ao do sbtcmn colonial quc, noucros pontos, aceita. 

':Sa 11 edi<;ao ( 179·1): ·rna1s c6mo<lo, c mais bar.Ho· 
11 .Sota acrcstcntada na 2' cdi(ao. 
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§XI 

Um navio carregado das manufacturas da metr6pole para o Rio 
Grande, por exemplo, vestiria, e faria o luxo de todos os criadores 
daqueles campos: mas este s6 navio nao poderia trazer de uma vez 
todo o equivalente da sua carga: nao em dinheiro; porque o nao ha, 
nem o pode haver naquele sert6es, por isso mesmo que eles se consi
deram sem comercio: nao em generos; porque sao de mais peso, e de 
menos valor do que os da metr6pole; um covado de baeta no Rio 
Grande vale mai do que um boi, e contudo pesa muita vezes menos. 

§XII 

eria necessano, que o navio da metr6pole fosse uma vez carre
gado de manufacturas, e dua e tres vazio, fazendo despesas, e sem 
lucro , para trazer aquele generos ate preencher o equivalente da sua 
primeira carga; poi que de outra sorte o navio da metr6pole eria sem
pre credor, em nunca poder aldar a sua conta, nem realizar o seu 
principal: ou seria nece ario carregar os fretes, e despesas de duas, ou 
tres viagens obre o efeitos de uma s6; o que certamente eria cortar 
pela raiz as prodw;:oes da col6nia, e em consequencia o comercio da 
metr6pole: logo eria necessario navegar para aquela col6nia generos, 
que pouco mais ou menos e equivalam em peso, e valor. Eu nao sei 
que a metr6pole tenha algum outro genera, que melhor encha todas 
e tas ideias, do que o sal: s6 ele sera capaz de fazer a carga do navio 
da metr6pole, e de produzir o retorno do da col6nia '. 

§XIII 

Logo pois que ·eja Uvre o comercio do sal para o Brasil, o uperfluo 
daquele ert6es niio era para o tigres; nem o <laquela costa para os 
mon tro marinho :!O: o pe cador, o criador dos gados, o agricultor, o 

20 ·ao posso detxar de referir aqui o descuido dos moradores de Pernambuco, do 
Rio Grande, e principalmente de Cabo Frio, e dos proprietarios de terras daquela 
comarca; pois que. concorrendo ali todas as circunstancias necessarias para grandes 

v Azeredo Coutinho chama ju tificadamente a aten(;iio para um problcma que resul
tav_a da pr6pria natureza do comercio no quadro do sbtema colonial. O maior valor por 
umdade de peso da manufacturas - que a metr6pole exponava, ou reexportava - em 
rela\iio ao::. genero~ coloniai.s. exportados pelo Brasil, prejudicava o equillhrio entre os 
carregamem?~ e o~ retomos e difkultava a navcga(;iio. Mas esta era a estrutur.1 camcteris
uca do comerc10 no quadro dos imperios coloniais, a troca de producos manufacturados 
por generos alimentare-. e materias-primas. 
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comerciante dariio as maos entre si; ele virao logo sustentar a metr6pole 
de came 21 , peixe, pao, queijos, manteigas, e de todos os v!veres. 56 por 
esta po1ta entraram para o Erario Regio muitos 48 cantos de reis 22 : e 
Portugal ira descobrir tesouros inexauriveis, mais ricos que o Potosi. 

pescarias, de que podem tirar grandes utilidades, se nao sabem aproveitar de canto bem: 
ali o al se forma com muita abundiincia pela simples obra da natureza, por cuja causa 
ficaram i enta do contrato real do sal as ditas capitanias, como e expresso na condi~ao 
nona do me mo contrato, que diz assim; •OS moradores das ditas capitanias de 
Pernambuco, Cabo Frio, e Rio Grande, poderiio usar livre de todo o sal, que produz a 
natureza, e se jabrica nas ditas salinas; mas de nenhuma sorte nem eles, nem outra 
alguma pessoa, o poderao navegar para a Baia, Rio de Janeiro, e Santos, nem para outras 
capitanias, ou ilhas daqueles distritos.• Todo o peixe que corre em grande abundiincia 
por aquela costa do sul, de necessidade passa por aquele Cabo, ou seja indo, ou vindo: 
as praias, indispensaveis para as secas, e salga~6es dos peixes, (e que tern sido causa de 
grandes contesta~oes entre os ingleses, e os holandeses nas costas de Esc6cia) sao em 
cabo Frio muito amplas, e dilatadas, e sem contesta~ao que fa~a algum estrangeiro: nas 
vizinhan~as daquele Cabo ha a grande aldeia de S. Pedro, de Indios ja domesticados, que 
todos podem servir naquelas pescarias por pre~os muito m6dicos; e ate mesmo as 
mulheres, e os rapazes para escalar, salgar, estender, e recolher os peixes nas praias. Se 
ah se estabelecessem boas fabricas de pe carias, a imita~ao das do Algarve, Sines, 
Sesimbra, etc., seriam sem duvida de uma riqueza imensa para os proprietarios das rede , 
das salinas, das terras; e de um grande socorro ao menos para a sustenta~ao da marinha 
de comercio daquelas costas, e dos escravos, principalmente das lavoiras. 

21 Da muita abundancia de carnes daqueles sertoes se podem fazer pa tilha de 
geleia, que sendo de facil condu1,:ao, e conserva~ao, podem ser de muita utilidade para 
os doentes dos hospitaisw. 

22 ao digo contudo que o Erario Regio ceda em beneficio das col6nias os 
48:000$000 reis, que anualmente recebe d contrato do sal; s6 sim que seja livre para o 
Brasil o comercio do sal, pelos grandes interesses, que hao-de resultar muito em dobro 
ao me mo Erario, e aos povo : e que o tributo dos ditos 48:000$000 reis, se ponha em 
qualquer ourro genero, que nao seja tao prejudicial ao grande comercio, e interesses de 
todo o Estado: que tudo se pocleria conseguir mandando-se, que as dimaras daquele 
contmente rateassem a dita quantia entre si a propor1,:ao do sal, que do contraro gasta 
cada cidade, vila, ou comarca; e que ficasse livre as me mas dimaras, como mais bem 
in truidas dos seus interesses particulares, o poderem por aquele tributo, ou contribui~ao 
corre ponclente a sua parte, em alguns outros generos, que fossem menos pesados a 
cada reparti~ao. E quando, por ser evidente o prejuizo, que o contrato ou o monop6lio 
do sal causa aos interesses do Estado, parecesse a S. Alteza Real, que ele se deveria haver 
ja por extinto; como em tal ca o seria muito justo, que se desse ao actual conrrarador 
uma certa quanria durance o resto do tempo do seu contraro, pelos eus lucros cessantes, 
a que ele tern direito pela boa fe com que arremarou o dito monop6lio; parece-me que 
aquele povo · considerando bem nos seus interesses, de muito boa vontade, e pronta
menre contribuirao com mais 4, ou 5 cantos de reis anualmente para o dito contratador; e 
que acabado o seu comrato, ficassem para sempre e tes 4, ou 5 comos acumulados aos 
dito 48:000 000 reis, em utilidade do Eriiriox. Aqueles povos conheceriam sem d(1vida, 
que ainda desta sorte vinham eles a lu rar por uma parte os muitos contos de reis, que 
alias tiram dele os contratadores ou arrematantes do dito contrato, ao menos para pagar 
~os seus caixa , c agcmes; e por 'outra pa rte !hes ficaria aberta a porta para um comercio 
1menso de carnes, peixes salgados, manteigas ere.: e os mesmos proprierario das mari-

w ota acre -centada na 2• edi1,:iio. 
• A parte restante desta nota foi acrescentada na 21 edi1,:ao. 
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CAPITULO II 

Portugal pelo grande superfluo que tem, e pode ter das suas 
col6nias, deve necessariamente promover o comercio da 

navegar;ao 

§I 

A abundancia, e o superfluo, que sobeja do necessano de uma 
na\:aO, e que forma o objecto do seu comercio. A agricultura, e a indus
tria sao a essencia: a sua uniao e tal, que se uma excede a outra, ambas 
se vem a destruir por si mesmas. Sem a industria os frutos da teffa nao 
terao valor, e se a agricultura e desprezada, acabam-se as fontes da 
industria, e do comercioa; deste mar imenso, que anima e sustenta 
milhoes, e milhoes de bra\:OS no meio da abundancia, sem a qual tudo 
cai na languidez, no 6cio, no vicio, e na miseria. 

§II 

Um grande comercio pede uma grande navega~o: e como os provei
tos da navega~o procedem das somas dos proveitos da agricultura, e das 
manufacturas; segue-se, que a navega\:ao e um dobrado aumento de for
\:aS reais, e relativas de um corpo politico. Tudo quanto uma na~o ganha 
de uma parte, diminue a potencia real, e relativa das suas rivais; e recipro
camente se aumenta de tudo quanto elas perdemb. 

§III 

A politica distingue tres objectos diferentes na navega\:ao. I. A ocu
pa\:fo que ela da a gentes do mar, que fazem o trabalho dela. II. 

nhas fariam um maier comercio, pelo maier consume, que necessariamence se havia de 
fazer do seu genero: con umo, que por agora ou no estado do dito contrato, e faz 
impraticiveJ pela ua mesma carestia. 

a Esta ideia de que a economia e uma articula~ao, em piano de igualdade, dos sec
tores fundamentais coloca Azeredo Coutinho contra a corrence dominance do 
pensamento econ6mico em Portugal do periodo em que escreve. De facto, o discurso 
obre a economia revela nes a epoca um claro predominio de um agrarismo doutrinario. 

v. Jorge Miguel Pedreira, ·Agrarismo, indu trialismo, liberalismo. Algumas nocas sobre o 
pensamento econ6mico portugues (1780-1820)·, in Contribuiroes para a Hi t6ria do 
Pens~mento Econ6mico em Portugal, Lisboa, 1988, pp.70-75. 
. A ideia_ de que o ganho de um representa empre a perda de oucro, de que a 

nqueza po u1 , portanto, um car:'iccer fmico, constitui um dos axiomas do mercantilismo, 
a que Azeredo Coutinho adere ·em re ervas. 
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A construc;ao dos navios, que e necessano considerar como uma 
fabrica. III. A utilidade que ela procura ao comercio pelo transporte das 
prodrn;:oe , e das manufacturas; transporte, que alem da comodidade 
que ele da ao comercio, e ainda lucrative para o povo que o faz. Estes 
tres objectos merecem ser mais claramente desenvolvidos. 

§IV 

Um pals bem povoado, cujas provincias sao situadas junto ao mar, 
que tern costas de uma grande extensao, aonde os habitantes nascem 
com uma inclinac;ao decidida para a vida maritima; um tal pais pode 
ocupar na navegac;ao um muito grande numero de homens, que todos 
ganham muito mais neste mister, do que nao teriam feito trabalhando 
por dia na lavoira, rasgando a terra, ou aplicando-se a alguma outra 
profissao comum. E como as gentes do mar vivem quasi sempre a 
bordo dos seus navios, aonde eles nao podem fazer grandes despesas 
de luxo; trazem para a sua patria, ou para o seio da sua familia, aquilo 
que eles poupam dos seus salaries, ou que ganham em algum pequeno 
trafico. Todo este dinheiro e ganhado para o Estado, e aumenta a 
massa da suas riquezasc. 

§V 

Aqueles que tern visto construir, e equipar navios, sabem quantos 
obreiros de diferentes misteres sao neles empregados. Carpinteiro , 
calafates, mestres de velame, cordoeiro , teceloes, ferreiros, marcenei
ros, armeiros, pintores, torneiros, vidraceiros, e cultores, e uma 
infinidade de muitos outros arti tas concorrem a par um s6 navio em 
estado de air ao mar. Muitas produc;oes de um pais, como o ferro, o 
linho dinhamo 23, e todo o genera pr6prio para cordas, e amarras, a 

23 Alem do Jinho dinhamo, de que ha, e pode haver muita abundancia no Brasil, ha 
tambem o chamado linho da tcrra, que ali nasce naturalmente, o qual clepois de prepa
rado e muito mais fino, c mais macio do que o da Europa, assim como tambem ha outros 
muitos generos pr6prios para cordas, cabos, amarras etc. Vej . o meu Discurso sobre as 
Minas do Brasil, Cap. 4, pag. 65<l. 

c Como Sergio Buarque de llollanda fez notar, na apresenta~iio ii edi~iio que fez do 
Ensaio Econ6mico, e tes dois paragrafos traduzem ficlmente uma passagem do capitulo 
XV, do to mo I de Jnstilttlions Politiq11es (Haia, 1760), do Barao de Bielfeld, livro que, de 
resto, Azeredo Coutinho cita abundantemente; v. Obras Econ6micas de].]. da Cunha 
Azeredo CoL11i11bo, apre~cnta1,:<io de ·crgio Buarquc de Hollancla, Sao Paulo, 1966, 
pp.15-46. 

d 'ota acrcsccntada na 2• cdi~iio. 

-
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madeira, o alcatrao, o breu 24, etc. entram na fabrica de um navio; o que 
tudo aumenta o consumo geral de um modo muito vantajoso para o 
Estado: debaixo deste ponto de vista a navega\:iiO deve ser olhada 
como uma imensa manufactura, e como ta! merece as mesmas aten\:6es 
que as primeiras manufacturas do Estado. 

§VI 

Mas quando se trata do provimento para a viagem, entao se 
aumenta mais o consumo para completar as provisoes de boca, e de 
todas as necessidades imaginaveis, que os proprietarios do navios sao 
obrigados a fazer para uma tal viagem: e quanta mais a navega\:iiO e 
consideravel, tanto mais estas provisoes aumentam, e favorecem o giro 
do comercio; e re ulta daqui ainda uma outra vantagem importante 
para o Estado, em que todas estas provisoes, tendo sido feitas no porto 
donde sai o navio, o pals nao sofre alguma diminui\:iiO no consumo 
dos seus generos pela ausencia das genres do mar; o capitao, os ofici
ais, e o marinheiro , que formam a equipagem, tanto a bordo como 
em terra, sao vestido , e sustentado das produ\:6es, e manufacturas do 
eu pals. 

§VII 

A utilidade, que a navega\:iiO traz ao comercio pelo transporte das 
mercadorias, nao e menos palpavel. Quando um E tado nao tern nave
ga~ao, OU nao tern bastante a propor\:iiO das suas prodU\:OeS; OS 
negociantes e tao empre na necessidade de esperar a chegada dos 
navios estrangeiros, dos quais os nacionais nao sao enhores de os 
fazer ir, e vir quando eles quiserem. As mercadoria , que se querem 
enviar para fora, e a que se fazem vir do estrangeiro, ficam muitas 
vezes longo tempo nos armazens, onde se arruinam, ou recebem 
perda, e se con omem os interesses; e a ocasiao, ou o momenta pr6-
prio para a venda e perde muitas vezes sem remedio. 

2·1 No sertC>es, pnncipalmente de Pemambuco, do Rio Grande do orte, e do Ceara 
se acha breu destilado de alguma iirvores pelo simples calor do sol, as im como tambem 
outras muitas gomas, e resinas, e o cheiroso beijoim, que e tanto melhor, quanto ele se 
lira das arvores, ta! qua! o cria a natureza: nas igrejas de Pemambuco e faz um grande 
uso dele em lugar do incenso: porem erradamente para o limparem das partes estranhas, 
que se pegam nele, o fazem ferver, e o reduzem a paes para o venderem, e com e ta 
opera¢.io lhe fazem evaporar o 6leo essencial do seu cheiro suavissimo, e o deixam reclu
zido a parte terrea com muito pouco cheiro°. 

e ·ora acrescentada na 2• edi~o. 
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§VIII 

Mas isto ainda nao e tudo. A comodidade de uma pr6pria navega
~ao e tambem uma comodidade lucrativa; porque fazendo sempre as 
despesas do transporte parte do valor de uma mercadoria, e claro que 
os consurnidores estrangeiros de todas as mercadorias exportadas sao 
obrigados a pagar todas as despesas da navega~ao, que os vassalos da 
na~ao exportante tern ganhado. Da outra parte o valor das mercadorias 
importadas pelos mesmos diminui na balan~a geral do comercio tudo o 
que tern custado o seu frete, que tern sido ganhado pelos nossos conci
dadaos. Em um pals aonde se faz um grande comercio, esta dobrada 
vantagem e imensa. 

§IX 

Sabre estes princlpios incontestaveis e fundada a maxima politica, que 
todo o Estado que esra nas circunstancias de ter uma navega~ao, deve 
animar os seus vassalos par todos os meios posslveis: porque um povo 
que deixa fazer par outros uma navega~ao, que ele poderia fazer, dirninui 
outro tanto as suas for~as reais, e relativas em favor das na~oes suas rivais. 

§X 

Estes interesses respectivos obrigam as na~oes civilizadas a entreter 
com grandes despesas for~as navais, capazes nao s6 de proteger o 
superfluo da sua agricultura, e da sua industria ((micas ralzes destas for
~as) mas tambem de perturbar, ou mesmo de arruinar a industria dos 
seus inimigosr. E coma o comercio e o que poe estas for~as em movi
menro pela abundancia dos marinheiros, que ele tern nutrido, e 
formado no tempo da paz; e evidente que uma na~ao civilizada nao 
pode subsistir sem o comercio da navega~ao. 

§XI 

As riquezas dos Estados consistem ou em fundos de terras, ou em 
efeitos m6veis: os fundos de terra par isso que pedem mais a assistencia 

r Nesta passagem, Azeredo Coutinho revela novamente professar as concep~oes mer
cantiliscas, ao propor a ideia de que a promo~ao da industria de um pais passa pela ruina 
dos outros paises. No quadro do mercantilismo, o fim supremo c o poder do Estado, e a 
riqueza e um meio para esse fim. Sem ficar expressa, esta proposi~'io parece estar subja
cente a esca passagem do Ensaio. 
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e a vista de seus dona , sao ordinariamente po suidos pelos habitantes 
de cada pals, e constituem propriamente a riqueza de cada Estado em 
particular. Os efeitos m6veis, coma sao dinheiro, bilhetes, Jetras de 
dimbio, aq:6es sabre as companhias, navies, e todas as mercadorias, 
par isso que sao universais, e giram par toda a parte, pertencem ao 
mundo inteiro, que a e te respeito compoe um s6 todo, de que todas 
as outras sociedades, ou Estados sao membros. 0 povo que relativa
mente possui mais destes efeitos m6veis do universe, e o mais rico; 
porque entra proporcionalmente com um maior fundo, ou (explique
mos assim) com um maior numero de ac~oes na grande companhia do 
comercio universal. 

§XII 

Um Estado que tern poucos, ou nenhuns destes efeitos m6veis, ou 
nao deve comerciar com os outros Estados, ou ha-de viver sem liber
dade; pois que sendo, coma e, o fim do comercio aumentar as 
comodidades dos homens, fazendo das coisas superfluas uteis, e das 
uteis necessarias; aumentando um maior numero de necessidades a um 
povo, que s6 vive do fruto das suas terras, nunca jamais podera ter um 
superfluo tao abundante, que possa saldar, ou igualar o seu Juxo com o 
das outras na~oes comerciantes, sem que se va continuamente empo
brecendo par uma economia for~ada. 

§XIII 

Mas coma aquele que no comercio paga menos, vai recebendo 
meno 25, vira um tal E tado par essa progressao a acabar finalmente em 
uma pobreza uma; e a nao serem os seus habitantes mais que uns 
pobres, e miseraveis trabalhadores das outras na~oes. 

25 Interets des Nations de /'Europe, tom. 1, chap. 4, pag. 56R. C'est encore une ma:xime 
dont /'experience depuis longtemps a assure la verite, qu 'un pays, qui envoye toujours de 
marchandises, ou de denrees a l'etranger, qu 'i/ n 'en refoit, s 'appauvrit sans cesse. 

g Les Interets des Nations de /'Europe developpes re/ativement au commerce, 2 vols., 
Leide, 1766, 4 vols. Amsterc.liio, 1767, de ]o eph Accarias de Serionne (1709-1792), advo
gado, erudito e publicista france ·, que se ocupou de que t6e relativas a economia e em 
especial ao comercio. 



Ensaio Econ6mico, Parte I 31 

§XN 

Logo e necessario, que um ta! Estado OU nao tenha comercio com 
as outras nar;:oes, e por consequencia, que nao passe da sua infancia, 
que se conserve na sua primeira barbaridade, sem a1tes, sem luxo, s6 
contente com a simples produr;:ao do seu terreno; ou que a maior parte 
dos seus habitantes sejam escravos, que s6 vivam do absolutamente 
necessario para sustentar o luxo da pequena parte dos seus senhores. A 
hist6ria das viagens de todo o mundo nos faz ver constantemente, que 
os Estados que vivem reconcentrados 26, sem o comercio da navegar;:ao, 
ou sao totalmente barbaros, ou vivem na escravidao i. 

§XV 

E pelo contrario, Estados que pela sua natureza pareciam dever 
sempre ser pequenos, s6 o comercio da navegar;:ao os fez grandes. 
Portugal sendo um dos Estados mais pequenos da Europa, s6 pela sua 
marinha se fez grande; correio de um polo a outro polo, do oriente ao 
ocidente, dominou os mares, descobriu um novo mundo; foi enfim o 
primeiro que da Europa deu leis ao mesmo tempo a Africa, a Asia, e a 
America. 

§XVI 

A Holanda e um exemplo dos nossos dias: Inglaterra da mesma 
sorte se tern feito formidavel a todas as nar;:oes da Europa, ainda as 
maiores do que ela duas veze mais. Toda esta grandeza e o fruto do 
acto da navegar;:ao passado no Parlamento de Inglaterra em 23 de 
etembro de 1660, ao qua! os ingleses ainda hoje respeitam como seu 

26 No estado de liberdade em que jii se acha o comercio do Brasil, e de todas as 
col6nias de Portugal, nao s6 e de suma utilidade, mas ate de absoluca necessidade a 
introdu~ao, e concessao livre das feiras, principalmente no interior das terras, para se 
facilitar todo 0 genero de transportes por terra, e por agua em beneficio da agriculrura, 
do comercio, e da industria daqueles povosh. 

h Nota acrescentada na 2• edi~ao. 
' Neste paragrafo o Autor enuncia um conjunto de principios e dicotomias que 

informam e organizam o seu discurso. Por um lado, no quadro de uma imagem rradi
cional das idades das na~oes e da humanidade, estabelece a dicotomia entre 
barbaridade (infiincia) e civiliza~ao. Por outro lado, distingue entre o ·absolutamente 
necessario· e o superfluo (luxo). A civiliza~ao tern de contar com o superfluo e, por 
isso, o comercio constitui ao mesmo tempo um criterio de civiliza~ao e urn agente 
civilizador. A ideia de que o comercio constr6i a civiliza<;ao tera sido bebicla em 
Montesquieu. 
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Paladio27: ele e cheio de tanta sabedoria, e de tanta utilidade para ani
mar, e aumentar a marinha, e o comercio da navegac;ao, que pode bem 
servir de regra para todas as nac;oes maritimas. 

27 Essai sur /es interets du commerce maritime, pag. 174i, ·Traduction de l'Acte pour 
encourager et augmenter la Navigation, passe en Parlement, le 23 Septembre 1660.• 

Le seigneur ayant uoulu par une bonte particuliere pour l'Angleterre, que sa ricbesse, 
sa surete, et ses forces consistassent dans sa marine, le roi, /es seigneurs, et Jes communes, 
assembles en parlement, ont ordonne que pour /'augmentation de la marine et de la navi
gation, /'on obseruera dans tout le royaume le reglement suiuant. 

A commencer du premier jour de Decembre 1660, ii ne sera apporte ni emporte aucu
n es denrees ni marcbandises dans toutes Jes colonies appartenantes, ou qui 
appaniendront a Sa Majeste ou a ses successeurs, en Asie, Afrique, et Amen"que, que dans 
ses vaisseau:x: batis en pays de la domination d'Angleterre, ou qui appartiendront verita
blement et reellement aux sujets de Sa Majeste, et des uns et des autres de maitre et Jes trois 
quarts des matelots au mains seront anglais. (•) Les contrevenans seront punis par la saisie 
et confiscation de leurs uaisseaux et marcbandises, dont le tiers appartiendra au roi, 
l'autre au gouvemeur de la colonie ou se /era la saisie, et l'autre au juges et denoncia
teurs. Tous Jes amireux et o.fficiers ayant commission de Sa Majeste, pourront saisir Jes 
uaisseau.x contrevenans, partout ou ils Jes trouueront, et seront /es dits uaisseaux reputes 
prises f aites sur /es ennemis et partagees comme tel/es. La moitie de leur ua/eur appartien
dra au roi, et l'autre sera partagee entre le capitaine et /'equipage du vaisseau qui Les aura 
arretes. 

JI est encore ordonne qu 'aucune personne, nee hors des Etats de Sa Majeste, qui ne 
sera point naturalisee, ne pourra exercer apres le premier Fevn·er 1661, aucun commerce 
pour Jui ou pour /es autres dans Jes dites colonies, sous Jes peines ci-dessus portees. Les gou
verneurs des dites colonies seront tenus dorenauant de preter serment publiquement de 
faire observer /es Lois y mentionees, et ils seront deposes quand ii y aura preuve qu 'ils ayant 
neglige en aucune fa(:on de /es faire observer. 

JI est encore ordonne qu 'aucimes marcbandises du cru de l'Asie, de l'Afn"que, ou de 
l'Ambique, ne pourront etre apportees dans aucuns pays et terres de l'obeissance de Sa 
Majeste, que dans des vaisseaux tels que ceu:x: ci-dessus specifies, sous peine de saisie et de 
confiscation contre /es contrevenans. 

II est encore ordonne que Jes marcbandises et denrees d'Europe, ne pourront etre 
apportees en Angleterre, par dautres uaisseaux que par ceux qui sortiront des ports des 
pays ou se fabriquent /es marcbandises et croissent /es denrees, sous Jes peines ci-dessus 
exprimees. 

II est encore ordonne que le poisson de toute espece, et meme /es huiles et /anons de 
baleine, qui n 'auront pas ete pecbes par des uaisseaux anglois, et seront apportees en 
Angleterre, payeront la douane etrangere double. 

II est encore def endu a tous vaisseaux qui ne seront pas anglois et conformes aux 
reg/es ci-dessus exprimees, de charger quoi que ce soit dans un port d'Irlande ou 
d'Angleterre, pour le porter en aucun autre endroit des Etats de Sa Majeste; le commerce de 
pon en port n 'etant pennis qu 'aux seuls vaisseaux anglois, et ce, sous {es memes peines de 
saisie et de confiscation. 

IL est encore ordonne que tous vaisseux qui jouiront de routes Jes diminutions, f aites 
ou a faire sur fes droits de la douane, seront Les vaisseau:x: batis en Angleterre, ou ceu.x qui 
etant de construction etrangere, appartiendront aux anglois, Les uns et /es ail/res ayant au 
mains le maitre et Jes trois quarts de /'equipage anglois. S 'il se trouue a l'arriuee de 

i Essai sur /es interets du commerce maritime, Haia, 1754, publicado anonimamente, 
mas da autoria de Pierre Andre O'Heguerty (1700-1763), advogado e economista 
frances. 
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quelques vaisseaux que les matelots etrangers y soient en plus grand nombre que le quart 
de /'equipage, ii sera fait preuve que la mafadie ou /es ennemis auront: ete cause de /'alte
ration, et ce, par serment du maitre et des principaux o.fficiers du vaisseau. 

fl est encore ordonne qu 'aucune denree ni marchandises du cru ou manufactures de 
Moscovie, non plus que !es mats et autres bois, le set etranger, la poix, le goudron, la 
resine, le chanvre, le lin, /es raisins, /es figues, /es prunes, /es huiles d 'olive, toute sorte de 
bleds et de grains, le sucre, /es cendres ii savon, le vin, le vinaigre, /es eaux-de-vie, ne pour
ront apres le dix Avril 1661, etre apportes en Angleterre que dans des vaisseaux tels que 
ci-dessus. Le meme est ordonne pour /es raisins de Corinthe, et autres marchandises des 
E:tats du grand-seigneur, apres le 21Septembre1661. Nous exceptons seulement ceux des 
vaisseaux etrangers, qui sont batis dans /es lieux et pays ou croissent ces denrees, et ou se 
fabriquent ces marchandises, ou bien ou /'on a coutume de les embarquer; ii condition 
toutefois que le maitre et /es trois quarts de /'equipage seront naturels du pays d 'ou viendra 
le vaisseau, sans quoi ii seroit sujet ii saisie et confiscation. 

fl est encore ordonne que pour prevenir les f ausses declarations qui font les anglois, en 
decfarant que les marchandises qui sont ii des etrangers, leur appartiennent, que tous les 
vins de France et d'Allemagne qui seront apportes dans /es E:tats de Sa Majeste apres le 30 
Octobre 1660, sur d 'autres que des vaisseaux anglois tels qui ci-dessus, payeront les droits 
du roi, et ceux des villes et ports ou ces uins seront apportes, comme marchandises apparte
nantes ii des etrangers: et tous /es bois, set etranger, poix, goudron, resine, chanure, /in, 
vins d 'Espagne et de Portugal, et autres marchandises mentionnes ci-dessus, qui seront 
apportees en Angleterre apres le 10 Avril 1661, sur d 'autres vaisseaux que des vaisseaux 
anglois, et les raisins de Corinthe et autres marchandises du cru et manufactures des E:tats 
du grand-seigneur, apres le 10 Septembre 1661, seront reputes appartenir aux etrangers, et 
payeront comme tels. 

Et pour prevenir les fraudes dont on pourroit se servir en achetant et deguisant /es 
vaisseaux etrangers, ii est ordonne qu 'apres le 10 Avril 1661, aucun vaisseau de construc
tion etrangere ne sera repute anglois, et ne jouira des privileges ii eux accordes, jusqu 'ii ce 
que !es proprietaires des dits vaisseaux ayant fail apparoitre aux din1cteurs de fa douane, 
de leur demeure ou de la plus prochaine, sous leur serment, que /es dits vaisseaux leur 
appartiennent de bonne Joi; disant fa somme qu 'ils en auront payee, de qui ils les auront 
achetes, ainsi que le terns et /es lieux ou serafait /'achat, quels sont leur bourgeois, s'ils en 
ont, lesquels bourgeois seront tennus de comparoitre devant !es dits directeurs, et tous 
ensemble jureront que les etrangers n 'ont aucune part ni portion, directement; apres quoi 
l 'o.fficier de la douane leur donnera un certificat, moyennant lequel les dits vaisseaux 
seront reputes de construction angloise. Sera fait un duplicata, dont /es dits directeurs, qui 
seront en Angleterre, enverront le double ii Landres, et ceux qui sont en lrlande ii Dublin, 
pour y en etre tennu un bon et fidele registre. Tous /es o.ffciers qui auront contrevenu aux 
reglements enonces ci-dessus, apres le dix Avril 1661, perdront leurs places et gouverne
ments, ainsi que ceux qui auront permis aux vaisseaux etrangers /es commerces qui leur 
sont prohibes. 

fl sera permis cepedant aux vaisseaux anglois, tels que ci-dessus, d 'apporter dans tous 
les E:tats de Sa Majeste, !es denrees et marchandises du Levant, quoiqu 'ils ne /es ayent pas 
chargees dans le lieu ou el/es croissent, ou sont travaillees, quand /es dits vaisseaux /es 
auront embarques dans un autre port, qui sera dans la Mediterranee, au de/ii du Detroit 
de Gibraltar. 

La meme chose est pemiise aussi aux memes vaisseau:x, pour les marchandises et den
rees des !ndes Orienta/es, qui auront ete embarques dans un port situe au delii du Cap de 
Bonne-Esperance. 

fl sera encore permis aux dits vaisseaux, de charger en Espagne /es marchandises des 
Canaries et autres colonies d 'Bpagne; et en Portugal eel/es des Ayores, et autres colonies de 
Portugal. 

Le present acte ne s 'etendra point aux denrees ni marchandises qu 'ii apparoitra avoir 
etre prises sur !es ennemis de l'Angleterre, sans intelligence ni fraude, par /es vaisseaux 
anglois, tels qu.e ci-desus, et po1teurs d'une commission de Sa Majeste ou de ses successeurs. 
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CAPITULO III 

Portugal nao pode ter uma grande marinha, ou seja de guerra, 
ou de comercio, sem ter muitas pescarias 

§I 

De pouco ou nada serviria ter rios navegaveis, e bons portos, se se 
estivesse desprovido de marinheiros, e de gentes do mar. 0 ser mari
nheiro e um oficio, e um oficio penoso de aprender; e necessario 
mocidade, for\'.a, e robustez. Podem-se fazer recrutas de homens para 
soldados, mas nao para marinheiros, principalmente naquelas provin
cias onde os habitantes nunca viram o mar: porem nas provincias 
maritimas que tern costas de uma vasta extensao, o povo nasce com 
uma natural inclina~o para o mar, e facilmente se acostuma desde a 
sua infancia com este elemento sempre temivel. 

Le dit acte ne s 'etendra pas non plus aux vaisseaux de construction ecossoi.se, dont Les 
trois quarts de /'equipage seront ecossois, lesquels apporteront du poisson de leur peche en 
Angleterre, du bled ou du set d'Ecosse; Les dites marchandi.ses ne payeront pas Les droits de 
douane, comme appartenantes a des etrangers. L 'huile dite de Moscovie, qui sera apportee 
d'Ecosse par Les vaisseau:x angloi.s, tels que ci-dessus, jouira des memes avant ages. 

II est encore ordonne que tout vaisseaufranfoi.s, qui, apres le 20 Octobre 1660, abor
dera en quelque lieu que ce soil d'Angleterre et d'Jrlande, pour y embarquer ou debarquer 
des passagers et marchandi.ses, payera aux receveurs du roi cinq schelins du tonneau, et 
le port du dit vaisseau sera estime par l'o.fficier du roi: /es dits vaisseaux franfoi.s ne pour
ront sortir du port ou. Haure, avant de payer le dit imp6t, qui continuera, tant que /'import 
de 50 sols par tonneau. sera Leve en France sur Jes vaisseaux des su.jets du roi, et meme troi.s 
moi.s apres qu 'ii aura ete su.pprime. 

JI est encore ordonne qu'apres le premier Avril 1661 Les sucres, tabacs et autres mar
chandi.ses provenant du cru de nos colonies, n 'en pourront etre apportes en Europe, que 
dans Les lieux de l'obeissance de Sa Majeste, ou l'on sera oblige de debarquer /es dites mar
chandi.ses, sous peine de saisie et corifiscation. Les vaisseaux qui partiront des ports de Sa 
Majeste en Europe, pour Les colonies d'Asie, d'Afrique, et d'Amerique, seront tenm de don
ner caution clans le lieu de leur depart, de mille livres sterling, s'ils ne passent pas cent 
tonneuax, et de deux mitle livres sterling, si le vaisseau est d 'une plus grande charge, qu 'its 
apporteront leurs retours dans un port des Etats de Sa Majeste. Les dits vaisseau:x, en par
tant des colonies pour /'Europe, seront tennus de passer une declaration, contenant la 
quantile et qualite de leur chargement, par devant le gouvemeur, avec !'obligation de le 
debarquer en Angleterre, et Jes gouverneurs, apri!s le premier Janvier 1661, seront obliges 
d'envoyer des copies de ces declarations aux directeurs de la douane de Londres. Ne pour
ront aussi /es dits gouverneurs donner pratique a aucun vaisseau; qu 'ii n 'ail fa it 
apparoitre qu 'ii est angloi.s et confomie aux reglements, et produ1t ses congres expedites par 
Les olficiers de Sa Majeste. 

<'l Depuis on a dispense de cette clause, pour etendre la navigation . 
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§ II 

Um filho come\;'.a por seguir a seu pai a pescar ao longo da costa: 
habitua-se facilmente ao balan\;'.O, ao enjoo, e as molestias do mar; 
aprende quasi brincando a manobra, ensaia-se nas viagens de longa 
carreira, ate que enfim se faz um habil marinheiro, sem muitos 
esfor\;'.OS 28 . E pois necessario animar a pescaria por todos os meios pos
siveis•. 

§ III 

A coragem de atravessar os mares, e de os correr de um polo a 
outro polo nao tern sido o neg6cio de um dia: os homens s6 a tern 
adquirido a for\;'.a de muitas experiencias, pelas quais eles se tern famili
arizado com este elemento tao inconstante, e tao terrivel. A pescaria foi 
sem duvida a que tra\;'.OU as primeiras regras da arte: este ramo precioso 
da ocupa\;'.ao dos homens conserva ainda os seus direitos sabre a nave
ga\;'.aO; pois que a pescaria foi sempre o primeiro ber\;'.O, em que se 
criaram os marinheiros. 

§ IV 

0 benefico autor da natureza povoou o mar de uma infinidade de 
peixes, cujas especies inumeraveis variam ainda mesmo no gosto em 
toda as paragens, e sobre quasi todas as costas. 0 Mar do Norte, o 
Mar do Sul, o Mediterraneo, o Baltico, o Atlantico tern cada um seus 
peixes particulares, que diferem em qualidade, e sabor ainda sobre 
cada costa do mesmo mar: e como os gostos dos consumidores sao 

28 Seria muito (1til , que nos regulamentos para a gente do mar, se recomendasse, que 
alem do conhecimento necessario para o servi\:O da marinha, se niio admitisse algum, sem 
ser examinado da arte de nadar. Agora se acaba de fazer uma experiencia, que se diz ter 
pro<luzido born efeilo, saJvando os naufragantes de um navio, que da a costa: a experiencia 
consistiu em lan\:ar-se uma grande bomba para a terra , no maior aJcance possivel, levando 
consigo presa uma corda, para que depois sendo estendida, se possam pegar a ela os nau
fragantes, e conduzirem-se para a teffa, sem dependencia das embarca<:6es pequena , que 
muitas vezes, ou niio ha, ou a mesma tom1enta niio deixa sair ao marb. 

a Estes dois pariigrafos traduzem fielmente o paragrafo XV do capitulo XV, do tomo I 
de Institutions Politiques (Haia, 1760), do Bariio de Bielfeld; neste capitulo, a situa\:iiO 
repete-se com os pariigrafos IV e V (que reproduzem o paragrafo XV1 do mesmo capitulo 
das Institutions) e com os VJ e Vll (que silo vertidos do primeiro paragrafo, do capirulo 
XVI da obra do Barao de Bielfeld); v. Obras Econ6micas de jj. da Cunha Azeredo 
Coutinho, apresenta\:iiO de Sergio Buarque de Hollanda, Sao Paulo, 1966, p.46. 

b ota acrescentada na 2• edi\:iiO. 
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diferentes, sao tambem procurados com preferencia estes, ou aqueles 
peixes; e muitas vezes ate para variar de gosto, ou por economia, 
quando sao de um pres,:o mais barato, ou de uma maior duras,:ao para 
as viagens de longo tempo. 

§V 

Os holandeses pela s6 pesca do arenque ganham todos os anos 
milhoes de florins; os ingleses pela s6 pesca do bacalhau 29 ganham 
milhoes de libras esterlinas; eles s6 pela pescaria tern marinheiros, tern 
marinha, tern comercio, tern dinheiro. E pois necessario dar as provi
dencias, e facilitar todos os meios, para por os habitantes em estado de 
tirar todo o partido das vizinhans,:as do mar. 

§VI 

Uma nas,:ao que nao tern grandes pescarias 30, nao pode ter uma 
grande marinha, nem mesmo um grande comercio31• A maior parte das 
potencias maritimas tern pescarias nacionais, ou certos ramos exclusi
vos de comercio, que elas fazem servir de escolas para a marinha. Tais 
sao a pesca do arenque junto as ilhas Orcadas; a que se faz sobre as 
costas da Noruega, a do bacalhau da Terra Nova do grande banco, a cla 
baleia da Grone!anclia, a dos lobos marinhos no Estreito de Davis, e 
outras. 

29 Nas costas do Brasil, e especialmente na de Paranagud, e do Rio de Janeiro, cor
rendo para o sul, se diz haver bacalhau<. 

30 A pescaria das baleias, dos cachalotes, e de outros semelhantes peix:es se poderia 
fazer (Hi! nao s6 para os proprietiirios das fabricas, e arma~oes; mas rambem para o 
Erario Regio, mandando-se, que tais pescarias fossem livres para rodos, pagando o 
dizimo, ou a vintena do azeite ja fabricado, assim como se paga do a~ucar; e que esta 
vintena fosse, assim como a do a~ucar, rematada em pra~a publica a quern mais desse: o 
mesmo e poderia praticar a respeito do azeite das gorduras, e banhas dos peix:es das 
grandes fabricas de salga~6es nas costas do Brasil, cla Africa, e da ilhas de Cabo Verde, e 
de outrasd. 

3! Jnterets des Nations de /'Europe, tom. I, chap. 7. On trouvera dans cet etablissement 
le principe d'une puissante marine. Car c'est principalement de la negligence, OU de 
/'abandon de la pecbe, que provient la disette des matelots, et cette disette contribue infini
ment a la cberte du fret, dont on se plaint sans cesse en France, cberte qui a.ffecte toutes /es 
branches de commerce du royaume. 

c Nota acrescentada na 2• edi~ao. 
d Nota acrescentada na 2• edi~ao. 
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§vu 

0 transporte dos carvoes das minas de Esc6cia em Inglaterra tern 
produzido excelentes marinheiros. 0 grande, e intrepido capitao 
Cook, que tanta honra faz a sua na~ao, fazia gl6ria de confessar, que 
fez os primeiros estudos a bordo de um destes navios32. Em outras 
partes a cabotagem, ou a pequena navega~ao ao longo das costas, 
tern sido um socorro imenso para a marinha. Todas estas diferentes 
navega~oes sao muito pr6prias para formar homens do mar; e as 
na~oes que estao de posse delas, reconhecem muito bem o pre~o 
desta vantagem. Elas tern feito mais de uma vez a guerra para as con
servarem. 

§VIII 

Cartago enquanto conservou a superioridade das suas pescarias33, 
conservou tambem a superioridade do seu comercio, e disputou muito 
o imperio do mar a soberba Roma. No tratado que deu fim a primeira 
guerra punica se ve, que Cartago foi principalmente atenta a se conser
var o imperio do mar, e Roma o da terra. Hanon na negocia~ao com os 
romanos declarou, que os cartagineses nao sofreriam que os romanos 
lavassem as maos nos mares de Sicilia34, nem se lhes permitiu de nave
gar alem de certos cabos, ou promont6rios, e se lhes proibiu mesmo o 
comercio na Sicilia, na Sardenha, e na Africa; s6 sim em Cartago35. 

§IX 

Marselha logo que se foi adiantando nas pescarias, se foi tambem 
adiantando no comercio, e pretendeu mesmo entrar em concorrencia 
com Cartago; mas conhecendo que nao tinha bastantes for~as para 

32 Voyage dans /'Hemisphere Austral 1772, jusque 1775, Introduction general, tom. I, 
pag. XI.IV, ecrit par jacq. Cook. 

33 Justin, lib. 43, cap. 5•. 
34 Tit. Liv., Supplement de Freinshem, Decad. 3, liv. 6r. 
35 Polyb. , liv. 3R. 

e Azeredo Coutinho remete para a justini Historiarum Philippicaru.m, epitome da 
Historiae Philippicae et totiu mundi origines et terra situs de Pompeius Trogus, feita pelo 
historiador romano Marcus Junianus Justinus, que tera vivido nos finais do sec. II ou no 
seculo III d.C. 

r Traduc;:ao francesa, publ icada em 1769-72, dos Anais da Hist6ria de Roma, de Tito 
Livio, com o suplementos inrroduzidos por Johan Freinsheim (1608-1660): Vetus Romana 
Historia, sive, Supplementornm Livianorum Libri Sexaginta. 

8 Remissao para as Hist6rias, de Polibio. 
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resistir, se juntou aos romanos, que atacando por mar, e por terra com 
forc;;as muito superiores, conseguiram enfim destruir a sua rival; que 
contudo nao foi sem o perigo de ficar subjugada a mesma Roma: e tal
vez que se ela nao tivesse a marinha da sua aliada, ainda que pequena, 
sofreria condi<=6es mais duras do que a do seu primeiro tratado. 

CAPITULO IV 

As pescarias silo o meio mais pr6prio para civilizar os indios do 
Brasil, principalmente OS que habitam junta as margens dos 

grandes rios, ou do mar 

§I 

Os escritores que do fundo dos seus gabinetes presumem dar leis ao 
mundo, sem muitas vezes tratarem de perto os povos de que falam, nem 
conhecerem os seus costumes, nem as suas paixoes; dizem, que e neces
sario introduzir arnbi<=ao nos indios da America, para os fazer entrar no 
comercio das genres. Isto e supor, que eles nao tern ambi<=ao: e um 
engano. Eles tern virtudes, tern vicios, sao cheios de ambi<=ao como n6s, 
ou esta se entenda pelo excessivo desejo da gl6ria, e da honra, ou pelo 
nimio desejo dos bens. Eles enfim sao homens, e isto basta. 

§II 

Pelo que pertence aos bens: suposto aqueles indios necessitam de 
poucas coisas, contudo essas de que eles necessitam, assim como facas, 
machados, comas de vidro, e de outras bagatelas de que ja fazem o seu 
luxo, eles procuram com ranta diligencia como os povos civilizados; 
por onde se faz evidente, que eles conservam, assim como n6s, o ger
men das paixoes, e da ambi<=ao. Nada mais falta do que a arte de fazer 
fermentar aquele germen, e de dar calor as suas paixoes para as desen
volver do embriao em que ainda se conservam. Isto e o que ate agora 
nao tenho visro tratado por algum escritor. E mais facil dar regras 
gerais, do que sabe-las aplicar as circunstancias. 

§III 

Para se civilizarem os Indios do Brasil se tern ja feito algumas ten
tativas, mas ate agora debalde; talvez pelo pouco conhecimento que 
se tern daqueles povos. Um dos meios de que se tern usado foi o de 
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reduzir as suas pobres aldeias em vilas, e tirar do meio deles os vere
adores, os almotaces etc. e fazer que eles governem uns aos outros. 
Isto e querer principiar por onde as na~oes civilizadas acabam: a 
arte de bem governar e a mais sublime de quantas OS homens tern 
inventado. 

§IV 

0 indio selvagem criado sempre no meio de uma liberdade abso
luta, sem mais necessidade do que aquelas que ele em poucas horas 
satisfaz com o seu bra~o, educado sem alguma dependencia uns dos 
outros, e que por isso se tratam todos de igual a igual 36, nao se aco
moda tao de repente com as ideias de obedecer ao seu semelhante, e 
este nao tern mesmo a coragem de o mandar. E necessario aprender da 
natureza, que nao faz as suas obras por salto; ela produz maravilhas 
por um progresso infinito. 

§V 

0 outro meio de que se tern usado, ainda parece pior do que o 
primeiro. Da-se um chamado director a uma povoa~ao de indios 
dispersos, sem ideias algumas de utilidades relativas: -a estes povos, 
aos quais se deveria dar por mestre da sua educa~ao um sabio de 
uma sa filosofia, e de uma medita~ao profunda; se da pela maior 
parte um homem inabil, que de nada serve na sociedade civilizada; 
e que s6 se vai aproveitar da substancia daqueles miseraveis, aos 
quais trata como verdadeiro despota, e os faz trabalhar como bestas 
de carga . 

§VI 

Outros directores ainda que mais habeis, nao obram contudo 
melhor; principiam logo a educa-los nas ciencias, e nas artes pr6prias 
dos povos civilizados; mas como nem os filhos , nem ainda os pais 

36 Lery, d. , cap. 17. Ad politiam Barbarorum quod attinet, vix credibile est, quam 
pulcbre inter eos sofa Naturae luce ductos conueniat. Nee referri istud potest, nisi summo 
eorum pudore, qui divinis, et bumanis sunt instructi Legibus ... Siquae tamen contentio 
inter quosdam apud eos exoriatur (quad rarissime accidit), spectatores !item componere 
minime cu rant: sed eos pro Libidine agere, oculos Licet sibi mutu.o sint confossuri, simunt. 
At si alter alteri vu/nus iriflixeril, comprehendique possit, vu/nus ei eadem in corporis parte 
ab vulnerati cognatis infligitur. Imo siforte vu/nus mors consequatur, ab mortui cognatis 
de media tollitur bomicida. Denique vitam pro vita, oculum pro oculo, dentem pro dente 
npendunt. 
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percebem o fim, e as utilidades para que os querem levar, nem tern 
ao redor de si objectos, que lhes excitem a curiosidade, e o desejo de 
saber; aumentam a sua moleza, e inercia mais aquele grau de fastio , e 
de aborrecimento, que naturalmente ataca um principiante, quando 
nao e dirigido por uma mao habil, e prudente. 

§VII 

Aqueles indios olhando para si , e vendo que vivem, e que exis
tem, sem dependencia daquelas ciencias, ou se per uadem que e 
uma loucura, e extravagancia das nas;:oes civilizadas, ou que e mais 
um tormento inventado por elas, para OS oprimir, e flageJar: eles sao 
os mesmos, que persuadem a seus filhos que fujam, que nao apren
dam. 

§VIII 

Conhes;:o que algumas vezes do meio daqueles filhos saem alguns 
muito habeis , e que aprendem com facilidade aquilo, que se !hes 
ensina. Mas isto s6 prova, que eles sao capazes de uma boa educas;:ao; 
mas nao que o metodo ate agora praticado tenha sido o melhor, e o 
mais pr6prio: o estado da infancia, em que ainda se acham aqueles 
povos ha mais de dois seculos, faz ver esta verdade. 

§IX 

Um director lutando sempre com a repugnancia dos filhos, e dos 
pais, necessariamente ha-de ir pouco a pouco afrouxando, e perdendo 
aquela primeira actividade, que o pos nas esperans;:as de poder conse
guir deles alguma coisa. 56 o amor terno de uma mae, e a constancia 
de um pai cheios daquele fogo abrasador, que s6 a natureza sabe 
gerar, e que OS pode fazer incansaveis em procurar 0 bem, e a felici
ade de seus filhos: e necessario principiar primeiro pela educas;:ao dos 
pa is. 

§X 

0 homem e sujeito a necessidades, e a paixoes: e tas sao maiores, 
ou menores, a propors;:ao das ideias provenientes dos objectos que o 
cercam, ou da que adquire pela educas;:ao. Entre estes afectos, ou pai
x6es, ha sempre alguma, ou algumas que sobressaem, e excedem as 
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outras com mais fors;:a, e actividade: estas sao as que formam, e consti
tuem o caracter pr6prio do sujeito, assim coma tambem o particular 
das nas;:oes. 

§XI 

A arte de p6r em acs;:ao a maquina de cada individuo, consiste 
em pesquisar qual e a sua paixao mais forte, e dominante. Achada 
ela, pode se dizer, que esta descoberto o segredo, e a mola real do 
seu movimento. Aguele que tiver a vista aguda, e penetrante, e um 
tacto fino, e delicado para distinguir as paixoes dos homens, os 
podera conduzir sem duvida por cima das maiores dificuldades . 0 
homem, e ainda o bruto, levado por fors;:a, esta sempre em uma con
tinua luta, e resistencia: levado porem pelo caminho da sua paixao, 
ele segue voluntariamente, e muitas vezes corre mesmo adiante 
daquele que o conduz, sem jamais temer, nem ainda os horrores da 
morte•. 

§ XII 

0 Indio selvagem entre a ras;:a dos homens parece anfibio, parece 
feito para as aguas37; e naturalmente inclinado a pes~a por necessi
dade, e por gosto. Esta e a sua paixao dominante, e por consequencia 
a mola real do seu movimento: e por esta parte que se deve fazer 
trabalhar a sua maquina em beneficio comum dele, e de toda a socie
dade. 

37 Lery, d., cap. 12". Notandum est non modo viros, et mulieres, sed etiam puerulos 
natandi peritissimos esse. Illi praedam matando more barbatulorum canum in mediis 
petunt aquis: hi simul ac ambulare didicerunt, in jlumina maiisque litus se conjiciunt, 
atque anatum more hue illue aberrant ... Caeteri vero, qui instar piscium plactdissime 
natabanl ... eos suum marinorum morefalntes videbamus. 

a Azeredo Coutinho aclopta aqui a icleia de que as paixoes humanas - que sao geral
mente julgaclas perniciosas - nao clevern tamo ser reprimidas quanto clomesticadas ou 
instrumentalizadas para a obten~ao de fins desejaveis e positivos (por isso a ambi~ao -
paixao que os indios tambem conhecem - pocle ser um instrumento da sua civiliza\ao). 
Esta assen;ao tern uma longa tracli~ao no pensamento ocidental, poclendo, nas suas pri
meiras formulas, fazer-se remontar a Santo Agostinho. No eculo XVIII , haveria de 
culminar na propo i~ao segunclo a qua! das paix5es indivicluais se atinge o bem-comum, 
claramente cxpressa por Montesquieu: v. Albert 0. Hirschmann, The Passions and the 
Interests. Political Arguments for Capitalism before its Triumph, Princeton, 1977. 

" a I" edic;ao (1794): ·Cap. 11·. 
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§XIII 

0 1ndio apesar da sua inclinac,::ao pela pesca, encontra contudo uma 
certa dificuldade em saciar a sua paixao: o metodo vagaroso, e tardio, 
com que ele pela falta de industria faz a sua pesca 38, o aparta muitas 
vezes daquilo mesmo de que ele gosta, apenas contente com o pouco 
de que se nutre. 

§XIV 

Mas logo que ele vir a facilidade, com que o homem industrioso arma 
redes, forma lac,::os , e que de uma vez colhe milhares de peixes; este 
espectaculo maravilhoso, que de um s6 golpe de vista cai debaixo da sua 
rude compreensao, o enchera de alegria e de entusiasmo: ele ira, mesmo 
sem ser rogado, lam;:ar-se no meio da colheita, e da abundancia39. 

§XV 

Este arrebatamento de gosto o ira insensivelmente atraindo, e con
vidando a viver, e comunicar-se com os homens daquela profissao, que 
para ele se representa extraordinaria. Esta comunicac,::ao !he fara ver a 
diferenc,::a do homem selvagem, e a do civilizado: pouco a pouco se ira 
domesticando, e conhecendo, que o homem e capaz de mais, e mais 
comodidades. 

§XVI 

Logo que ele vir que aquele superfluo, que ele ate entao lanc,::ava as 
aves, e as feras, pelo beneficio do sal se con erva, e !he serve de meio 
para adquirir as comodidades, de que ele for gostando; a sua paixao ira 
crescendo, e a proporc,::ao obrigando-o a fazer-se mais, e rnais habil: ele 
ja nao querera ser um simples marinheiro, querera logo ser um mestre, 
e senhor de uma rede. 

38 Lery, d ., cap. 11. Barbari eos (pisces) ubi vident telis petunt, ac non nunquam tam 
certa manu, U/ duos, tresve uno jacru figant; transfixos natantes quaestitum eunt Barbari, 
ut qui mergi nequeant ... prisco etiam suo more Spinas in bamontm modum componunt; 
lineamque berba quadam, quam illi Tucum vacant, conficiunt, quibus piscantur. 

39 Lery, cap. 21 <. Barbari nostri (Brasilienses)non modo mire delectabantur retium 
nostromm, quibus piscabamur, conspectu; sed et ipsi nos adjuvabant: atque adeo, si per 
nos licebat. perite ipsi piscabantur. 

c Na 1 • edi~o: ·Cap. 11•. 
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§XVII 

Ele querera saber quanta toca a cada um dos companheiros, e por 
consequencia se vera na necessidade de aprender a aritmetica 40, para 
com toda a facilidade saber dividir: quanta ele for adiantando o seu 
comercio, tanto ha-de ir aumentando a sua comunica\:i'iO, nao s6 com 
as pessoas presentes, mas tambem com as ausentes. Daqui vira logo a 
necessidade de saber !er, e escrever; e quando ele ja nao esteja em 
idade de aprender, ele fara que seus filhos supram a sua falta. Da 
mesma sorte a camisa, o chapeu, a vestia, o cal\:i'iO, o sapato, que ele 
ate entao desprezava, coma coisas superfluas, e mesmo coma um fardo 
pesado, e enfadonho para com ele romper os matos, e as brenhas, se 
lhe irao fazendo uteis, e necessarios; ja nao Sera preciso que OS pais 
presuadam estas utilidades a seus filhos , bastara que os filhos olhem 
para seus pais. 

§XVIII 

Esta concorrencia de necessidades, e de utilidades relativas, os ira 
gradualmente ensinando a obedecer, e a mandar; entao eles encherao 
as ideias daqueles, que ate agora tern inutilmente trabalhado para os 
civilizar. A experiencia !hes fara ver, que a mesma conserva\:ao do 
indiv:iduo , e as comodidades da vida sao incompat:iveis com uma 
liberdade absoluta, e com uma independencia sem limites. Eles 
conhecerao que e necessario perder alguma parte da liberdade abso
luta , para gozar de outras muitas partes de uma maior liberdade 
relativa . 

§XIX 

Destes povos civilizados pela pescaria, sa1rao marinheiros habeis 
para a navega\:ao daquela costa, e do comercio reciproco de umas 
para outras col6nias. Nas pequenas embarca\:6es daquele comercio se 
formarao marinheiros intrepidos, e atrevidos, capazes de arrostar-se 
com as maiores tormentas: eles formarao enfim uma marinhagem 
escolhida. 

40 Eu tive um cozinheiro natural da Galiza , que sabia a aritmetica , e para dar as suas 
contas fo rmava os algari mos sofrivelmente: e nao sabia !er, nem escreverd. 

d Nota acrescentada na 2' edi~ao. 
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§XX 

Os :indios do Brasil sao muito habeis principalmente para tudo o que 
e de imita\;ao, ou de manufactura; e ainda mesmo para tudo o que pede 
for\;a, e agilidade 41 : para a agricultura porem, ou para o trabalho conti
nua de rasgar a terra, parecem ter os :indios uma repugnancia invencivel. 
A natureza por uma parte subministrando-lhes com mao larga o de que 
eles necessitam; e pela outra a inconstancia dos tempos, e das esta\;6es, 
o vagar que consigo traz a agricultura desde a sua planta\;aO ate a sua 
colheita, os lan\:a mesmo na indolencia, e na pregui\:a. 

§XXI 

Eles nao tern a pac1encia de esperar, querem logo do trabalho do 
dia colher o fruto a noite, e por isso a pescaria 42 , e a marinha sera para 
eles uma manufactura imensa 43. Deles alem dos habeis marinheiros e 
pilotos, sairam muitos artifices para o servi\;O da marinha, carpinteiros, 
calafates, ferreiros, etc., e desta sorte aquele indio selvagem, que ate 
agora nem para si prestava, atravessara os mares, vira um dia beijar 
aquela benefica mao, que o tirou da indigencia, que por meio do sal o 
fez pescador, marinheiro, mestre, piloto, artifice, comerciante; em uma 
palavra, um cidadao e um membro util a sociedade 44 . 

41 Os indios siio excelentes falquejadores, e serradores de madeiras, e deitam abaixo 
grandes arvores, e matos com muita presteza, e vigilil.ncia , de sorte que niio e facil cair 
sobre eles algum madeiro, como muitas vezes acontece sobre os pretos, que pela maior 
parte niio siio tao ligeiros como eles, nem tao vigilantes, e por isso mais arriscados no tra
balho de cortar os matos. 

42 as costas de Pemambuco, e em algumas outras, ainda que ha muito peixe, nao 
se pode contudo fazer muito uso das grandes redes de arrastar, por causa de muitos reci
fes, e pedras debaixo de agua: seria muito util que se estabelecessem por aquelas costas 
redes permanentes nos lugare , onde houvesse mais comodidade, assim como vi na costa 
de Sines, e se pratica em algumas outras de Portugal; e que tivessem viveiros ambulantes, 
ou embarcac;:6es sem estopa, e na sua coberta um alc;:apiio fechado com sua fechadura 
para se tirar o peixe, quando se quiser, e serem levadas a reboque para o porto da ven
dagem, como se pratica na Italia, e em outras partes; para das redes se passar logo para 
eles o peixe, e se con ervar vivo, para se ir tirando dos viveiros ii proporc;:ao que se for 
gastando nos mercados publicose. 

13 Alguns indios do interior daqueles sertoes, ainda que niio siio tao grandes nadado
re como os rnoradores da beira mar, ou das margens dos grandes rios, sao contudo 
excelentes pe6es, muito de tros na arte de lac;:ar, e de trabalhar aquele gaclos: eles siio 
de um grande socorro para aqueles criadores, ou seja em apanhar, recolher e conduzir os 
gados para as cidades, e grandes povoac;:oes, ou seja na manufactura, e preparac;:ao das 
cames secas, e salgadas. 

14 Como os Indios ja aldeiados, e domesticados vivem nas sua aldeias, ou vilas em 
uma e pecie de tutela, debaixo da inspecc;:ao dos seus directores, me parece, que seria 

e Nota acrescentada na 2• edic;:ao. 
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§ XXII 

Os pretos, aqueles bra\=OS feitos mais para um trabalho continua no 
meio dos ardores do sol, do que para o frio das aguas, e que ate agora 
serviam na marinhagem como perdidos para a lavoira, irao aumentar os 
produtos da agricultura 45. Esta multiplicada massa de produtos pedira 
logo um maior numero de navios para o seu transporte. 

§ XXIII 

A agricultura, a pescaria, a marinha dando as maos entre si, ele
varao a Portugal a uma for\=a, e a uma riqueza imensa. A pescaria, e 

iitil mandar-se, que a respeito dos 6rfaos e menores se praticassem as providencias da lei 
do reino a respeito dos 6rfaos, fazendo-os alugar as pessoas, que precisassem dos seus ser
vi~os , ou que os quiserem ter por aprendizes dos seus oficios, ajustando-os com seus pais 
na presen~a dos seus directores, e dos seus parocos, fazendo-se de tudo assento em um 
livro para isso autenticado, para em todo o tempo se saber o destino, que se lhes liver 
dado: a respeito porem dos indios maiores, ja feitos , e costumados ao trabalho da lavoira, 
nao se deverao emancipar de repente, nem tir:l.-los todos de uma vez das suas vilas, ou 
aldeias; mas sirn ate um certo niimero em cada ano, e progressivamente: l g para que os 
moradores, e vizinhos, que os alugavam, debaixo da inspec~ao dos seus directores, se ajus
tem com ele por um certo, e determinado tempo, enquanto ou nao tiverem escravos, ou 
nao derem as suas providencias para nao ficarem de repente sem bra~os para as suas lavoi
ras: '2" para que os novos emancipados das tutelas se vao pouco a po'uco acostumando a 
trabalhar, e a viver no meio da grande sociedade da na~ao civilizada, misturando-se, e con
fundindo-se com ela insensivelmente, sem lhe servir de peso: uma repentina aluviao de 
novatos, e de aprendizes, que ainda nao sabem fazer um born uso dos seus bra~os, nem 
dirigir bem as suas ac~6es, ao menos com respeito ao novo estado de civiliza~o, seria um 
peso insuportavel para o mesmo Estado: as mudan~as repentinas sempre sao perigosas, 
elas nos corpos morais produzem os mesmos efeitos que nos corpos fisicos produz uma 
concussao geral, ou um choque repentino de todas as suas partes: isto mesmo, guardadas 
as propor~6es, se podera praticar a respeito dos pretos escravos pelo decurso do tempo: 
uma geral transforrna~ao de condi~6es nao e o neg6cio de um dia, e talvez nem de um 
seculo. Vej. a minha Analise sobre a justir;a do Comercio de Resgate dos Escravos, § ssr. 

·i5 Seria born ate que se pusesse uma certa contribui~ao sobre cada escravo pesca
dor, ou marinheiro, e que se desse algum premio, ou privilegio a cada dono de uma 
rede, ou de um navio, cujos marinheiros fossem todos Indios domesticados. 

r ota acrescentada na 2• edi~ao. Azeredo Coutinho remete para o seu livro. Analise 
sobre a justir;a do comercio do resgate de escravos da costa de Africa, novamente resvista e 
acrescentada por seu autor, Lisboa, Nova Oficina de Joao Rodrigues Neves, 1808, inicial
mente publicado em 1798 em Londres, em frances, sob o titulo Analyse sur la justice du 
commerce de rachat des esc/aves de la cote d'Af rique, em que clefencle a legitimidade do 
trafico de escravos, considerando que nao havia uma igualdade entre a ·barbaridade da 
Africa• e a -civiliza~ao actual da Europa· e que o escravos eram condenados a morte 
pelos seus povos, constituindo, por isso, a escmvatura um destino melhor para eles. A 
este prop6sito, v. adiante, p. 87 e Manuel Valentim Alexandre, Os Sentidos do Imperio, 
disserta~ao de doutoramento inedita, Faculclade de Ciencias Sociais e Humanas da 
l'niversidade Nova de Li boa, 1988, pp. 519-521. 
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a marinha ainda que nenhum lucro dessem a Portugal, se deve
riam contudo promover por todos os modos possiveis, s6 porque sao 
o meio de aproveitar tantos milhares de bra<;os, que alias sao perdi
dos. 

CAPITULOV 

Os indios do Brasil siio muito capazes de servir niio s6 na 
marinha de comercio, mas tambem na de guerra 

§I 

No capitulo antecedente mostrei, que os indios do Brasil sao muito 
capazes para todo o ministerio, e servi<;o do mar; porem como 
Montesquieu, e outros muitos, que seguem o sistema dos climas, esta
belecem como regra geral, que 0 homem do pais quente e fraco, e 
pusilanime, e que por consequencia o 1ndio da zona t6rrida e inabil 
para a marinha principalmente de guerra; se me faz indispensavel anali
sar o fundamento, em que se estriba esta opiniao tao geral, e da qua! 
se tern deduzido consequencias nao s6 absurdas, mas tambem injurio
sas aos povos dos paises quentes, e ainda mesmo as na<;6es 
meridionais da Europa 46. 

§II 

Diz Montesquieu, que o homem do pals quente e frouxo, fraco, 
medroso, ate mesmo sem esp1rito 47 ; porque, diz ele, tern as fibras 
muito frouxas: e para dar uma prova desta sua afirma<;ao, diz que 
se meta um homem em um lugar quente, e fechado , e se vera 
que ele cai em um muito grande abatimento de cora<;ao48: eis aqui 
toda a forp do argumento de Montesquieu, e dos sectarios do 
sistema dos climas; sistema com o qua! se pretende dar leis as 
nat;6es, religiao aos homens, e decidir da for<;a, e da coragem de 

46 Montesquieu, Esprit des Lois, liv. 14, art. 2 et 14•. 
47 Montesquieu , Espn·t des Lois, liv. 14, art. 2 et 14b. 
48 Montesquieu ate e esqueceu de que as artes, as ciencias, e sobretudo a geome

tria , e a astronornia tiveram o seu prindpio nos climas abrasados do meio dia. 

a De /'Esprit des Lois, 2 vols, Genebra, 1748. 
b Noca acrescentada na 2• edic;ao. Neste Lugar, na 1' edic;ao (1794), entrava a nota 

seguinte e assim sucessivamente neste paragrafo; e a nota 50 que encra em lugar em que 
nao havia rernissao para qualquer nota. 
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cada um 49: parece incrivel, que homens sensatos tenham caido em 
tanta puerilidade5o. 

§III 

O erro de Montesquieu, e dos sectarios dos climas, ainda e mais 
grosseiro, do que o daqueles, que diziam, que a zona t6rrida era inabi
tavel. Aqueles antigos fil6sofos depois de suporem, que aquela zona 
era verdadeiramente t6rrida, e abrasada, e que ali nao haviam ventos, 
nem chuvas, nem muitos orvalhos na for~a do calor mais intenso, 
coma ordinariamente acontece debaixo da zona temperada; para 
serem consequentes deveriam afirmar, que se nao podia ali viver por 
muito tempo, nem habitar-se em um semelhante pais: mas depois de 
saber-se, que a zona t6rrida e com efeito habitada; e que e um facto 
constante da hist6ria geral das viagens, que os homens ali chegam a 
uma idade muito avan~ada51, e muitas vezes mais de 90, e de 100 

49 Montesquieu, d., liv. 14, art. 2. Mettez un homme dans um lieu chaud, et enferme, 
ii souffrira par /es raisons, que je viens de dire, (!'air chaud re/ache /es extremites des 
fibres, et !es allonge) une def aillance de coeur tres-grande. Si dans cette circonstance on 
va ltti proposer une action hardie, je crois qu 'on l y trouvera tres peu dispose; sa f aiblesse 
presente mettra un decouragement dans son time, ii craindra tout, parce qu 'ii sentira qu 'ii 
ne peut n·en. Les peuples des pays chauds sont timides comme !es veilla1·ds le sont ... Dans 
/es pays du nord une machine saine, et bien constituee, mais lourde, trouve ses plaisirs 
dans tout ce qui peut remettre les esprits en mouvement, la chasse, /es voyages, le vin. Vous 
trouverez dans /es climats du nord des peuples qui ont peu de vices, asses de vertus; beau
coup de sincerite, et de franchise . Approchez des pays du Midi, vous croirez vous eloigner 
de la morale meme, des passions plus vives multiplieront !es crimes; chacun cherchera a 
prendre sur !es autres tous /es avantages qui peuvent favoriser ces memes passions ... La 
chaleur du climat peut etre excessive que le corps y sera absolument sans force. Pour !ors 
!'abatement passera a /'esprit meme, aucune curiosite, aucune noble entreprise, aucun 
sentiment genereux, /es inclinations y seront toutes passives, la paresse y sera le bonheur; 
la plupart des chatiments y seront moins dijficiles a soutenir que /'action de l'ame, et la 
servitude mains insuportable que la force d'esprit, qui est necessaire pour se conduire soi
-meme. 

so Montesquieu , d., !iv. 24, art. 3, Le gouvernement modere convient mieux a la reli
gion chretienne, et le despotique a la mahometane. d. , art. 5, La religion catholique 
convient mieux a une monarchie, et la protestante s'accomode mieux d 'une republique. 
d., art. 22, Lois de religions locales. d., art. 23, Inconvenient du transport d 'une religion 
d 'un pays a un autre. d. , liv. 19, art. 13, L'empire du climat est le premie1· de tous !es 
empires. 

SI Eu conheci no Brasil muitos velhos centenarios em muiro boa disposic;:ao: em 
Pemambuco vi o coronel Luis Nogueira de mais de noventa anos, mandando na frente do 
seu regimento na prac;:a da vila do Recife: eu tenho em meu pocler um clocumento 
extraido de uns autos de justificac;:ao, processados na vila de S. Salvador dos Campos dos 
Ouetacazes no ano de 1780, escrivao Jose Baiao da Mota, sobre factos muito notaveis 
acontecidos naquela vila no ano de 1748, nos quais se ve o juramento do alferes Jeronimo 
da Silva Tavares no anode 1780, quando ele contava 91 anos, como declarou no seu jun
mento: ou os seus ditos em 23 artigos cla dita ju tificac;:iio sao tao especificaclos, e com 
tanta clareza, como se ele estivesse no vigor dos seus 32 anos de idacle, quanclo presen-
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anos52: nao sei como se possa nem ainda considerar, que aqueles cor
pos em um estado violento (como supoe Montesquieu) durem por 
tanto tempo, e talvez mais do que aqueles, que se dizem debaixo de 
um clima temperado! S6 estas consequencias bastam para fazer ver, 
que Montesquieu, e os sectarios do Sistema dos climas, nunca estive
ram debaixo do clima da zona t6rrida, e que discorreram sobre 
objectos, de que nao tinham ideias muito claras53. 

§IV 

Montesquieu contudo nao mostra I. que os graus de calor da atmos
fera deste, ou daquele pais quente, e ainda da zona t6rrida seja igual 
ao dessa estufa, ou lugar quente e fechado, que ele estabeleceu como 
principio para dele deduzir os seus argumentos: II. que um certo grau 
de calor produza no meio da atmosfera os mesmos efeitos, que produz 
em um lugar fechado. Mas supondo que produziria os mesmos, seria 
necessario supor ainda o absurdo, que o criador do universo s6 soube 
criar fibras pr6prias para os climas frios, ou temperados, mas nao para 
o da zona t6rrida. Deixemos porem que Montesquieu, e os sectarios 
dos climas discorram sobre as hip6teses que quiserem: vamos a exami
nar a natureza daqueles indios pelos seus mesmos factos. 

§V 

Se bem se reflectir na hist6ria dos indios da zona t6rrida, se vera 
que eles (falo dos barbaros, e selvagens, que ainda conservam todo o 
seu caracter) apesar da disparidade <las armas de fogo, contudo nao 

ciou, e viu todos os factos, e circunstancias de um tumulto popular, em que ele foi ferido 
mortalmente; rumulto causado pela violencia, que se fez aquele povo, que pedia, que se 
pusesse na presen\;ll do seu soberano o seu requerirnento, antes que contra ele se execu
tasse uma ordem do mesmo soberano enganado; e de alguns dos ditos factos se faz 
menc;:ao adiante na nota 62 § 10 deste cap. e no cap. 6, § 2 e seguintes<. 

52 V. a noca 6 ao § III, cap. I. 
53 Montesquieu, ainda que foi a Alemanha, Italia, Holanda, Inglaterra; contudo, nao 

passou para la do Elba, nem para ca dos Pireneus: e tudo quanta di se a respeito dos cli
mas copiou do Metbode d 'etudier l'Histoire, de Bodin, e do Traite de la Sagesse, de 
Charron; e tendo citado uma infinidade de escritores, nao citou estesd. 

c Nota acrescentada na 2• edi~ao, de 1816. 
d Azeredo Coutinho refere-se a Metbodus ad facilem biston·arum cognitionem, Paris, 

1566, de Jean Bodin (1530-1596) e ao Traite de la Sagesse (1595), do fi16sofo e te6logo 
Pierre Charron (1541-1603). A observa~ao de Azeredo Coutinho e judiciosa, designada
mente no que diz respeito a obra de Bodin ter servido de inspira~ao a teoria dos climas 
de Montesquieu. 
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cederam, nem se deixaram veneer por serem fracos, e pusilanimes 54; s6 
sim, ou por falta de industria contra um novo metodo de fazer a guerra, 
ou por se ter fomentado a disc6rdia entre eles, protegendo uma na~ao 
contra a outra. 

§VI 

A conquista da capitania de S. Vicente no Brasil, foi devida ao 
famoso indio Tebiresa 55; a da Baia ao valente Tabira 56; a de 
Pernambuco ao forte Itagiba (que vale o mesmo que bra~o de ferro), e 
ao grande Piragiba, que pelas fa~anhas, que obrou em defesa dos por
tugueses, mereceu ser premiado com habito de Cristo, e Ten~as7 . A do 
Para, e Maranhao ao celebre Tomagica58, e outros, que ate serviram aos 

54 Joan. Stadius, Histor. Brasil, part. I, cap. 19 et 42. Lery, Histor. navigation in Bras., 
cap. 13. Ad manus autem ubi ventttm est, longe in peius res ruere: tanta enim sggitarum 
nubes est utrinque emissa, ut muscas volantes multitudine imi/arentur. Saucii vero non 
pauci strenue tela a corpore avellebant, quae rabidorum mom canum mordebant, nee 
tamen propterea praelio abstinebant. Haec enim gens adeo fera est, et truculenta, ut tan
tisper dum virium vel tantillum restat, continua dimicent, fugamque munquam 
capessant. Quad a natura illis inditum esse rear. Etenim a nobili quodam accepi viro 
Gallo, qui militiam colit, bellorum civilium nostrorum tempore, in Legionibus Gallicis 
Americanos milites duos fuisse, qui strenue, et fortiber se gercbant: quapropter a 
Centurionibus plurimi fiebant. Joiio Staden alemao esteve no servic;9 de Portugal pelo 
anos de 1553, fez a fortaleza da Brikioca na barra de Santos: por entre milhares de fle
cha , bala de mosquetaria, e de artilharia o levaram cativo os Indios Topin Imbas, ou 
Tamoyos, entre os quais esteve nove meses, e escapou de ser devorado por eles por um 
milagre da proviclencia: em toclo aquele tempo acompanhou aos Indios seus senhores, e 
se achou em muitas batalhas, que eles cleram por mar, e por terra contra os portugueses, 
e os inclio Tupin Ikinsios seus aliados; viu a for<;a , e desespera<;ao, com que eles peleja
vam, e barbaridade, com que matavam, e devoravam os seus cativos; e a coragem com 
que estes ja presos, e acados desafiavam, e insultavam os seus venceclores ate ao ultimo 
instance de vida. V. d., Staci., cap. 1, 16 et 18. joao Lery frances protestante, e compa
nheiro de icolau Villegagnon esteve no Rio de Janeiro pelos anos de 1557 mais de 11 
meses, tratou muito em particular com os indios Tamoyos, e se achou em uma batalha, 
que eles deram, em que ficaram vencedores. V. d., Lery in praefat. et cap 5 et 6. Muito 
sangue custou aos portugueses a batalha do dia 20 de Janeiro de 1567, em que comaram 
a capital do Bra ii aos Tamoyos: entre os que com gl6ria imortal morreram com as arrnas 
na miio foi o capitao de mar e guerra Gaspar Barbosa, e o capitao mor, e governador 
Estacio de a. Va concelos, Hist6ria do Brasil, liv. 3, n° 101 e seg., pag. 357. 

55 Va concelos, d., liv. 2, n° 81, 131 ate 139. 
56 Vasconcelos, d., liv. 1, n° 101, 102. 
57 Vasconcelos, d., liv 1, n° 103. 
58 Berredo, Anais Hist6ricos do Estado do Maranhiio, liv. 6, n° 534<. 

e Annaes Historicos do estado do Maranhiio, em que se da noticia do seu descobri
mento, e tudo o mais que n 'elle tern sucedido desde o ano em que Joi descobe1to ate o de 
1718, Lisboa, Of. de Francisco Luis Amcno, 1749, de Bernardo Pereira de Berredo, cor.
selheiro de Estado de D. joao V, governador do Estado do Maranhiio e depois da pra<;a 
de Mazagao. 
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portugueses nas guerras contra os holandeses, assim como o invenclvel 
Camarao, que se fez imortal na guerra da restaurac;ao de Pemambuco 
contra os mesmos holandeses 59. 

§ VII 

Os conquistadores do Mexico, e do Peru seguiram o mesmo estrata
gema; Cortes nao seria tao celebrado na hist6ria, ou teria sido pasto 
daquelas feras, se nao tivesse em seu favor os valerosos indios tlascalte
cas, inirnigos jurados dos mexicanos60. 

§ VIII 

0 homem e sempre o mesmo em toda e qualquer parte do mundo; 
e naturalmente ambicioso, amigo da honra, e da gl6ria: este fermento, 
de que a natureza formou a sua massa, e que o faz obrar com forc;a, e 
actividade: a honra e um ente imaginario, a que todos aspiram, mas 
nem todos o veem pela mesma face; aquilo que a um se representa 
como honra, a outros se representa como vileza; e um idolo enfim a 
que cada um prodigaliza incenses a seu modo. 0 homem bruto, e sel
vagem adora a tirania, e a crueldade; o homem polido, e sociavel adora 
a beneficencia, ea humanidadeh. 

59 Fr. Rafael de Jesus, Castriot. Lusitan.f part. 1, Liv. 3, n° 12, 53, 54, 122, 123, 127. 
Pita, America Portuguesa, liv. 5, n° 94, 95. 

60 Herrer. , Hist. general de las Ind. Occid., Decad. 3, Liv. 1, cap. 19, 20, 21. Solis, Hist. 
da la conquist. del Mexic., lib. 4, cap. 2, lib. 5, cap. 1, 2, 188. 

f Castrioto Lusitano; Parte I. Enterpreza e restaurafiio de Pernambuco, e das capita
nias confinantes ... o.fferecidos a joiio Fernandes Vieira, Castrioto Lusitano, Lisboa, Of. 
Ant6nio Craesbeck de Mello, 1679, de Frei Rafael de Jesus (1614-1693), monge benedi
tino, procurador geral e abade em varios mosteiros da sua ordem, cronista-mor do Reino 
desde 1681. 

8 Historia de la Conquista de Mexico (1684), de Antonio de Solis y Rivadeneyra 
(1610-1686), cronista-mor <las Indias de Espanha. 

h Neste paragrafo, Azeredo Coutinho exprime o conceito de humanidade, de uni
dade do homem e da natureza humana . As paixoes [v. nota (a) ao capitulo anterior), a 
ambi~o, constituem um elemento dessa narureza humana comum. Mas os homens, no 
interior dessa unidade, sao diferentes, representam as coisas de diferentes modos. 
Insinua-se aqui um certo relativismo cultural, um humanismo universalista, que nao 
impede a distin~ao entre o homem bruto ou selvagem e o homem polido ou civilizado. 
Porem, as capacidades do homem, as suas paixoes, podem perrnitir-lhe passar do estado 
selvagem a civiliza~o (v. tambem supra pp. 38, 40-41). 
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§IX 

Os Indios do Brasil fazem ostenta~ao da for~a, e da crueldade: esta 
e a sua honra, este e o seu idolo, que eles adoram em sumo grau: 
ainda quando estao pr6ximos a serem mortos, e devorados pelos seus 
inimigos, os insultam, e desafiam com desprezo, significando desta 
sorte, que ainda que !hes despeda~em os corpos, nao poderao jamais 
abater o valor, e a coragem de um s6 da sua na~ao: eles morrem como 
her6is61. 

§X 

Os Indios, que deram o nome a celebre provincia 62 dos Campos 
dos Ouetacazesi, uma das mais ferteis e ricas da capitania do Rio de 
Janeiro 63, sao tao valentes, que e mais facil mata-los, do que vence-los. 

6t Scad., d., part. 2, cap. 29. Lery, cap. 14. At vero num putas propterea eum caput 
demittere, ut solent hie sontes? minime vero id quidem. Quin contra incredibilis audacia 
res suas gestas, apud eos, a quibus constrictus detinetur, enumerat bis verbis: Ego, ego ipse 
fortissimus, sic vestros olim cognatos vinxi. Tum se laudibus magis, ac magis evebens, 
modo in bane modo in illam conversus partem alium quidem ita compellat: Heus tu, 
patrem tuum ego voravi. Alium vero: O' bone, frutres tuos mactavi, et boucanavi: tot deni
que viros, faeminas, puerulosque, ex vobis Tououpinambaultiis hello a me captos devoravi, 
ut numen.tm assequi non passim. Caeterum ne ignorate; populares meos Margaiates tot in 
posterum mactaturos esse, quot e vobis intercipere poterunt: atque ita mortem ulciscentur 
meam. 

62 Esta riquissima provincia esteve quasi de todo arruinada pelos anos de 1748, por 
causa de algumas desordens, que houveram entre aqueles moradores, sobre a posse, que 
e pretendeu tomar da donataria daquela provincia: e continuando mais e mais desor

dens, e perturba~oes do povo, veio a esta corte pelos anos 1750, meu pai, Sebastiao da 
Cunha Coutinho Rangel , e expondo ao augustissimo senhor rei D. Jose de saudosa 
mem6ria, e sempre adorado por aqueles povos, o grande desejo que eles tinham de vive
rem sujeitos imediatamente a Sua Majestade, e nao aos donatarios, conseguiu do mesmo 
senhor, pelos anos de 1754, um perdao geral para todos os que se achavam complicados 
naquele neg6cio; e que se comprasse, como se comprou, para a coroa, nao 6 a dita 
donataria, mas tambem todas as outras, que ainda havia no Brasil. 

63 Vasconcelos, d. liv. 1, <las Notfcias antecedentes das cousas do Brasil, ng 49. 
Gabavam mais os Indios a bondade dos arredores de outro rio chamado Paraiba; cuja 
corrente desce de mui longe <las montanhas de Piratininga (hoje S. Paulo) da banda do 
sercao; como acha o impedimento de muitos montes, atravessando mais de 90 leguas do 
sercao, vem desembocar ao mar onde a natureza !he concedeu saida em altura de 21 gr. 
3/4. Faz grande numero de ilhas de massape finissimo, cobertas de arvoredo, que sobe 
ao ceu. Podera daquela barra pam dentro fundar-se um reino, a ser ele capaz de embar
Cafoes maiores ... habitavam Cos Indios Ouetacazes, ou Goitacazes) um as campinas 
chamadas do seu nome, e poderao chamar-se campos Elisios na formo ura, grandeza, e 
fertilidadel. 

' Actualmente usa-se em geral a forma ·Goicatiis•. 
i A parte restante desta nota foi acrescentada na 2• edi~ao . 
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Da fertilidade das terras da capitania dos Campos dos Goitacazes s6 pode ter 
uma ideia clara o que as tern visto, e experimentado: elas estao situadas ao norte 
do Rio de Janeiro mais de 60 leguas, e formam uma planicie muito dilatada na mar
gem direira do rio Paraiba do Sul, por mais de 400 leguas quadradas paralelas ao 
mar, ate ao rio Macache, que lhe fica ao sul: toda esta planicie e cortada de varios 
rios , e lagoas, cujas aguas correm umas para o rio Paraiba, outras para o rio 
Macache, e pelo meio de toda aquela planicie se pode fazer um canal de comunica
~ao desde os nascentes dos dois rios Ururai, e Mocabu, que nascendo da grande 
serra do mar, vao entrar na famosa lagoa Feia, que por um bra~o se estende para o 
Jago de Quisamam, e deste para as lagoas de Carapebus, ate entrar no dito 
Ma cache. 

Este rio, ainda que estreito, e de pouco fundo ate ii sua foz, contudo saindo a uma 
grande enseada entre a terra firme, e as famosas ilhas de Santa Ana ao norte de Cabo 
Frio, forma um ancoradouro seguro para muitas naus de linha: as ditas ilhas ainda que 
sao muito cobertas de pedras, e muito altas, contudo tern muita agua doce, e boa, e 
estao muito vizinhas da terra firme, donde podem ser providas de todos os viveres, e 
elas mesmas abundam de muito peixe excelente em todas as suas costas: e de ab oluta 
necessidade, que sejam bem fortificadas aquelas ilhas, nao s6 para defesa daquela 
costa, mas tambem para que ali se niio acolham contrabandisras, nem corsarios inimi
gos. 

0 dito rio Parruoa, que lhe fica ao norte, e muito largo, fundo, e caudaloso, e da 
uma excelente navega~ao de mais de 40 leguas desde a serra do mar ate ii sua foz, e 
pelas suas muitas aguas se pode fazer ainda mais navegavel da dita serra para cima, ate 
quasi ao seu nascente, desde as serras entre o Rio de Janeiro, S. Paulo, e Minas Gerais. 
Vej. o meu Discurso sobre as Minas do Brasil, cap. 4, pag. 57 ·Da mesma Serra do Mar·; 
mas e necessario facilitar-lhe a passagem por entre algumas pedras, ou cachoeiras: este 
grande, e tao caudaloso rio vai sair a uma costa brava de areia, muito exposta aos ven
tos do mar, e principalmente do sul, que movendo as areias de uma para outra parte 
forma bancos mudaveis, e incertos, e muitas vezes perigosos, e que apenas dao passa
gem a alguns iates: seria precise fazer-se-lhe uma barra artificial de pedra, como a de 
Aveiro. 

Todas estas despesas, e outras deste genero se podem fazer sem maior dispendio 
da Fazenda Real, concedendo-se, que alguns associados se ajustassem para abrir, ou 
facilitar a navega~ao daquele, ou de qualquer outro rio, pagando-se ii sociedade um 
certo imposto moderado sobre os generos transponados, e por um ceno numero de 
anos, conforme se ajusrassem, ficando depois o imposto para a Fazenda Real. 

Se houver descuido em se providenciar a barra do rio Paraiba do Sul, aquelas plani
cies tao dilaradas, e tiio ferteis, tornarao ao seu primitive esrado de afogadas por aquele 
grande rio; pois que aquelas mesmas planicies, e a sua fertilidade estao mostrando ao 
observador inteligente, que foram sedimentos, que deixaram aquelas aguas quando se 
foram ajuntando, e formando aquele tao grande, e caudaloso rio, e os seus vizinhos, 
ainda que mais pequenos; e os mesmos encanamentos daquelas grandes lagoas, e dos 
pauis, brejos, e pantanos, que se estendem pelas suas vizinhan~as descobrirao terras 
imensas, de uma produ~o ainda mais prodigiosa, e de fiicil condu~ao ate ao mar pelos 
seus mesmos canais. 

Pelo que pertence as cachoeiras do dito rio Paraiba, ou de qualquer outro, que des
cendo do interior daquelas terras nao tern navega~ao, ou se acha embara~ada a sua 
passagem por causa dos bancos de pedras, se podera tambem conceder um imposto por 
certo numero de anos nos generos, que por tais cachoeiras passarem, em favor dos 
associados que as fizerem desembara~ar: e como as terras naqueles sertC>es ii margem de 
tais rios sem navega~ao sao quasi como perdidas para o grande comercio de exporta~o 
(e ate mesmo serao a ultimas a se povoarem enquanto houverem outras de rnais facil 
expona~ao dos seus generos), se poderao dar de sesmaria aos associados que facilita
rem a navega~ao de tais rios, na fonna em que ja a respeito das datas da sesmarias 
expus a Sua Alteza Real em 4 de Novembre de 1801. Vejam-se as pe~as justificativas da 
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Eles tern horror a um s6 instante de vida debaixo da escravidao: 
nenhuma na~ao brasiliense, nem europeia, pode ate agora cantar a 
gl6ria de os ter vencido 64 . Eles ainda se conservam livres, e indepen
dentes. 

§XI 

Eis aqui os homens, a que os apaixonados pelo decantado sistema 
dos climas chamam fracos, pusilanimes, e de fibra frouxa: e necessario 
nao ter nem ao menos lido a hist6ria daqueles Indios, para cair em 
tantos erros de factos; basta s6 reflectir-se um pouco sobre a boa 
ordem, e perfei~ao da natureza, para se ver, que o homem nascido e 
criado no meio dos ardores do sol, necessariamente ha-de ser tao 
forte , e tao agil no seu clima, como e no seu o nascido e criado no 
meio dos gelos. Mas contudo o clima houvesse de influir alguma 
cousa, seria mais a favor do homem do pals quente, do que do 
homem do pals frio. 

minha Defesak N. 13, pag. 102 e seguintes: concedendo-se-Jhes a escolha do lugar, e do 
numero de bra~as de terra junto a margem do mesmo rio, pela parte de cima da cacho
eira, nao s6 para mais e mais se interessarem no melhoramento ~a dita passagem, e 
navega~ao, mas tambem para convidar a outros a habitarem aquelas terras, e darem 
valor a todas elas; nao se concedendo sesmarias para a parte debaixo das cachoeiras, 
enquanto estas nao estiverem desembara~ada . 

0 projecto de facilitar a navega~ao dos grandes rios sem despesas do Erario Regio, e 
s6 sirn a custa dos que recebem a utilidade da navega~ao (por um impasto moderado 
nos generos transponados por um ceno numero de anos, pago a uma associa~ao, ou 
companhia de negociantes ricos, debaixo de certas condi~6es e seguran~as) aparece 
agora proposto a Sua Majestade cat6lica para a navega~ao do rio Guadalquivir (•): um 
semelhante projecto me parece muito cligno de se adoptar. 

(•) Veja-se a Gazeta de Lisboa de 28 de Dezembro de 1814 no artigo de Espanha. 
64 Lery, d., cap. 5. Planiciem sumus conspicati, amplitudine triginta milliarium: 

bane incolunt Ouetacates homines adeo Jeri, ut neque pacem inter se co/ant, et cum finiti
mis omnibus advenisque bellum gerant. Cum vero ab hostibus premuntur, a quibus tamen 
nunquam jugum accepere, mira pernicitate morti se eripiunt. Denique efferati 
Ouetacates.. inter Occidentalis Indiae populos immanitate, ac saevitia insignes merito 
censendi esse videantur. Caeterum. quad nullum cum Callis, Hispanis, Lusitanisque com.
mercium habeant, aliisque transmarinis, carenl nostris mercibus. Et cap. 15. Populi 
(Ouetacates) sunt non mu/tum ab eis (Toucupinambaultiis) remoti, quibuscum inimici
tias perpetuas gerunt, quos etiam superare nunquam potuerunt. Vasconcelos, cl., !iv. 1, 
n2 125 e Vida do Padre Ancbieta, !iv. 5. cap. 10, n2 1 e 2. 

k Refere-se Azeredo Coutinho a Defesa de D. Jose joaquim da Cunha de Azeredo 
Coutinho, Bispo de Elvas, em outro tempo de Pernambuco, e eleito de Braganr;:a e 
Miranda .. ., que publicou em Lisboa, 1808, e em que defende a sua acrua~ao enquanto 
membro da junta do govemo de Pernambuco, perante os ataques que lhe eram clirigiclos, 
designadamente quanto a chamada inconfidencia de Pernambuco de 1801. 
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§XII 

Porque se a coragem e aquele entusiasmo, aquele fogo abrasador, 
que arrebata o homem acima de si mesmo, e que constitui o 
hernismo; por isso que nenhum cora\;ao e mais facil de abrasar-se do 
que o nascido e criado debaixo da zona t6rrida, como diz o mesmo 
Montesquieu 65; necessariamente o homem nascido debaixo da zona 
t6rrida ha-de ter ao menos muito mais coragem, do que o homem 
nascido e criado debaixo dos gelos, dadas as mesmas circunstan
cias 66. 

65 Montesquieu, !iv. 14, art. 3. La nature ... leur a donne (a ces peuples des pays 
chauds) aussi une imagination si vive, que tout /es frappe a l'exces. Cette meme delicatesse 
d 'organes, qui leur fait craindre la mart, sert aussi a leur faire redouter mi/le choses plus 
que la mart; c 'est la meme sensibilite, qui leur fail fuir taus /es perils, et /es leur fait tous 
braver. 

66 0 autor da Histor. Philos., tom. 5, liv. 11, cap. 31, pag. 316 tratando dos filhos 
dos europeus nascidos debaixo da zona t6rrida, aos quais chamam creolos, e o mesmo 
que diz: Leur intrepidite s'est signale a la guerre par une continuite d 'actions brillan
tes. II n '.Y auroit pas de meilleurs soldats, s'ils etoient plus capables de discipline. 
L'histoire ne leur reproche aucune de ces lachetes, de ces trahisons, de ces bassesses, qui 
souillent les annales de tous /es peuples. A peine citeroit-on un crime honteux, qu 'ait 
commis un creole. Tous /es etrangers sans exception, trouvent dans /es isles une hospi
talite prevenante, et genereuse. Cette utile vertu se pratique avec une ostentation qui 
prouve au mains l'honneur qu 'on y attache. Ce penchant nature/ a la bienfaisance 
exclut /'avarice: /es creoles son faciles en ajf aires. La dissimulation, les mses, /es soup
~ons n 'en/rent jamais dans leur ame. Glorieux de leur franchise, /'opinion, qu 'ils ont 
d 'eux-memes, et leur extreme vivacite ecartent de leur commerce ces mysteres, et ces 
reserves, qui etoujfent la bonte du caractere, eteignent /'esprit social, et retrecissent la 
sensibilite. Une imagination ardente, qui ne peut souffrir aucune contrainte, /es rend 
independants, et inconstants dans leurs gouts. Elle les enlraine au plaisir avec une 
impetuosite toujours nouvelle, a laquelle ils sacrifient, et leur fortune, et tout leur etre. 
Une penetration singuliere, une prompte f acilite a saisir toutes /es idees, et a Jes rendre 
avec feu; la force de combiner, jointe au talent d 'observer; un melange heureux de tou
tes les qua/ites de /'esprit, et du caractere, qui rendent l'homme capable des plus 
grandes choses, leur feront tout oser, quand !'oppression les y aura forces. Os holande
ses nascidos e criados nos climas frios , e que ha mais de um seculo assustavam a 
Europa, e a um dos mais poderosos soberanos daquele tempo, foram lan~ados fora de 
Pemambuco pelos habitantes daquele pais debaixo da zona t6rrida, sem socorro de 
alguma na~ao dos climas frios, nem ainda dos portugueses europeus; e ate se lhes 
mandaram ordens expre sas da corte para que se sujeitassem aos holandeses, com o 
fundamento de que S. Majestade queria antes perder uma provincia do que todo o 
reino; ao que responderam aqueles valerosos, honrados, e fieis vassalos ·Se o rei esti
vesse bem instruido do nosso zelo, dos seus verdadeiros interesses, e dos nossos 
sucessos; em lugar de nos mandar largar as armas, ele nos animaria a seguir a nossa 
empresa.• Vej, Hist6ria da Filosofia, tom. 4, !iv. 9, § 10, pag. 271. Eles tinham razao; se 
Pemambuco ficasse no dominio da I-Jolanda, o Brasil ja nao seria hoje de Portugal 1• 

1 Nota acrescentada na 2a edi~ao. 
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§XIII 

Mas deixando de parte as hip6teses, que de nada valem contra a 
verdade dos factos, e necessario comparar o homem do pals frio com o 
homem do pals quente, despidos ambos do artificio da educa~ao, e do 
luxo, para se ver quanta um excede ao outro. Compare-se, por exem
plo, um Indio Ouetaca, nascido e criado debaixo da zona t6rrida no 
Brasil junta as margens do rio Paralba do Sul, com um Indio esquim6, 
nascido e criado no meio do rio de S. Louren~o: ver-se-a aquele guer
reiro, e invencivel, cheio de for~a e de coragem67; este miseravel, fraco, 
e pusilanirne68. 

§XIV 

Compare-se um Indio ow-hy-e, nascido e criado debaixo da zona 
t6rrida, nas ilhas do mar do Sul, com um kamschatchadal, coberto de 
neve nos fins da Asia: ver-se-a este medroso, e fugitivo69; aquele pelo 
meio <las baionetas, e das balas da infantaria, e da artilharia inglesa, 
fazendo em pastas, e devorando o desgra~ado Cook 70 . Compare-se 
um preto dos sertoes do Senegal na Africa, nascido e criado debaixo 
de um ceu abrasador, com um lap6nio dos fins da Europa junta as 
margens do mar glacial: ver-se-a aquele cara a cara ,atacando, e Ian-

67 Staci., d., part. 1, cap. 19 et 42, et part. 2, cap. 4. Lery, d., cap. 5. Vasconcelos, d. 
das Noticias antecedentes do Brasil, liv. 1, n2 125 e Vida do Padre Anchieta, !iv. 5, cap. 
10. , n2 1 e 2. 

68 Histoire Philosophique et politique, !iv. 17, chap. 32. Climat de la baye d'Hudson ... 
Tout sy ressent de la sterilite de la nature. Les hommes y sont en petit nombre, et d 'une 
taille, qui n 'excede guere quatre pieds. Comme les en/ants, ils ont la tiite enorme a propor
tion de leur corp. La. petitesse de leurs pieds rend leur marche vacillante, et mat assuree. De 
petites mains, une bouche ronde, qui seroient un agrement en Europe, sont presque une 
def/ ormite chez ce peuple, parce qu 'on n '.Y voit que l 'ejfet d 'une / aiblesse d 'organisation, 
d'un froid qui resserre, et contraint l'essor de la croissance, les progres de la vie animate et 
vegetable .. . Tels sont les eskimaux. Os pexeveis, que Cook descreve, e que sao habitantes 
da terra do fogo, dao ainda exemplo mais evidente desta verdade. 

69 journal d 'une expedition faite dans la mer pacifique du Sud, et du Nord em 1776, 
1778, 79 e 80, pag. 475m. 

70 d. journal, pag. 415. Le combat devint general; /'artillerie des vaisseaux, la mous
queterie des soldats de marine, et de nos gens qui etoient dans la chaloupe, pres de la cote, 
firent un massacre epouvantable des naturels; les boulets, et les balles renversoient des lig
nes entieres: mais I.es sauvages jitrieu:x deployerent une intrepidite extraordinaire; et en 
depit de tous nos efforts, ils emporterent en triomphe le corps de Mr. Cook. 

m Troisieme voyage de Cook, oufoumal d'une expedition/aite dans la mer Pacifique 
du sud et du nord en 1776, 1777, 1778, 1779 et 1780, Paris, 1782 (trad. do ingles A 
Voyage to the Pacific Ocean, undertaken by command of His Majesty, for making discove
ries in the Northern Hemisphere). 
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\:ando par terra as mais bravos leoes 71 ; este tremendo de frio, e de 
medon 

§XV 

Lery, e seus companheiros, nascidos e criados na zona temperada, 
nao puderam dobrar um s6 area dos Indios tamoyos da zona t6rrida 
dos contornos do Rio de Janeiro. Ele e o mesmo que confessa, que 
!hes era necessario trabalhar com todas as suas for~as, para dobrarem 
um area aos rapazes de dez anos 73 . Claudio Jannequin, senhor 
de Rochefort, que atravessou pelos sertoes da Africa ate ao Senegal, 
confessa que os pretos daquele pais Conde um europeu apenas 
pode respirar) excedem totalmente aos europeus em for~a, e cora
gem o74. 

71 Histoire generale des voyages, Haye, 1747, tom. 3, liv. 6, chap. 2, pag. 262. 
jannequin ... fail le recit d 'tm combat, dont ii fut temoin, entre le kamalingo et un lion 
terrible. Ce prince voulant faire connaitre son courage et son adresse au franf:Ois, Les fit 
monter sur quelques arbres, pres d'un bois fort frequente des betes faroucbes. II montoit 
un excellent cbeval, et ses a mies n 'etoient que trois javelines, que Les negres appellent 
zagayes. avec un coutelas a la Moresque. II entra dans la fore/, ou rencontrant bient6t 
un lion, ii Lui fit une blessure a la Jesse. Le fier animal accourut vers son ennemi, qui 
feignit de fuir, pour l'attirer dans le lieu ou ii avail place /es franf:ois . A/ors le kama
lingo, toumant tout d·un coup, l'a ttendit d 'un air ferme, et lui lanf:a une seconde 
javeline, qui Lui perf:a le corps. II descendit aussi tot, et prenant un epieu, ii alla au 
devant du lion, qui venoit a Lui la gueule ouverte, avec un furieux rugissement. II Lui 
erifonf:a sou epieu dans la gueule meme. Ensuite sautant sur Lui le sabre a la main, ii 
Lui coupa la gorge. 

72 V. Dictionnaire geograpbique-portatif na palavra Laponie. Les lapons n 'ont que 
quatre pieds et demi au plu.s ... Ifs sont coleres, brutaux, fort paresseux, et Ires superstiti
eux ... Ifs sont /aches, craintifs. n 

73 Lery, d., cap. 13. Arcus insuper babent, quos Orapts nominant ex eodem ligni 
genere, rnbro nimirum, et atro fabricatos: ii longitudine, et crassitudine nostros adeo 
superant, ut eas nee lentare, nee adducere ullus nostrum possit: quin potius imo totis viri
bus puerornm 10 annorum arcubus curvandis opus esse. 

74 Histoira general. des voyages, pag. 263. Jannequin confesse que Les negres de ce 
pays l'emportent tellement sur /es europeens pour la force, et le courage, q 'un de ces barba
res renversoil aisement d'une seule main le plus robuste des franf:Ois; de sorte que s'il etoit 
question d 'en venir aux coups, dans un combat d 'bomme a bomme, ii ne doute pas 
l'auantage ne demeurat tottjours aux negres. 

n Dictionnaire Geographique Portatif, Paris, 1747, do abade Jean-Baptiste Ladvocat 
(1709-1765), bi6grafo frances, doutor em teologia e professor da Sorbonne. 

° Claude Jannequin, viajante frances do seculo XVII, explorou a costa ocidental de 
Africa. a sua obra, Voyage de Libye, au royaume du Senegal, le long du Niger, Paris, 
1634, para alem de narrar alguns epis6dios fantasio o , considera a existencia de um trato 
entre o negros e o -espirito maligno·, mas destaca tambem a sua fon;:a fisica, muitissimo 
superior a dos brancos. 
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§XVI 

Passando para os irracionais: compare-se a for\;a e a coragem de 
um tigre, ou de um leao das plankies do Saara, com a de um lobo, ou 
com a de um urso da Siberia; ver-se-a que estes apenas poderao servir 
de criados daqueles 75. Passando para os vegetais: compare-se a for\;a e 
a rijeza de um pau-ferro, de um ipe, de um guramirim, de um sucupira 
das margens do Amazonas, com a de um carvalho, de um buxo, de um 
castanho, de um pinho nas margens do Diepr; ver-se-a o quanto estes 
sao brandos a respeito daqueles. A natureza, que em todas as suas pro
du\;6es debaixo da zona t6rrida se mostrou forte e robusta, tanto a 
respeito das fibras dos irracionais, como dos vegetais, s6 se havia de 
mostrar fraca, e degenerada a respeito da fibra do homem, o primeiro 
objecto da sua cria\;ao? Que inconsequencias! 

§XVII 

Montesquieu, querendo dar mais for\;a a sua op1mao de que o 
homem do pals frio tern a fibra mais forte, do que o do pais quente, se 
valeu da hist6ria dos povos dos paises frios, que subjugaram muitas 
vezes os povos dos paises quentes; mas ele descobriria facilmente a 
causa deste efeito, se nao se tivesse apaixonado tanto pelo sistema dos 
climas, e se nao tivesse confundido as for\;as naturais de cada um 
homem em particular, com as de um povo junto em sociedade. 

75 Buff on, tom. 9. Histoire Naturelle du tigre, pag. 130. Le tigre .. . desole le pays qu 'ii 
habite, ii ne craint ni /'aspect, ni les armes de l'homme; ii egorge, ii devaste /es trou
peaux d'animaux domestiques, met a mort toutes les betes sauvages, attaque les petits 
elephants, /es jeunes rhinoceros, et quelque fois meme ose braver le lion. et d. tom. 
Histoir. Natur. du lion, pag. 3. Dans les pays chauds /es animaux terrestres sont plus 
grands, et plus forts que dans /es pays froids, ou temperes; ifs sont aussi plus hardis, plus 
feroces; toutes leurs qualites naturelles semblent tenir de l'ardeur du climat. Le lion ne 
sous le soleil brulant de I 'Af rique, ou des Ind es, est le plus Jo rt, le plus fier, le plus terrible 
de tous: nos /oups, nos autres animaux carnassiers, loin d'etre ses rivaux, seroient a 
peine dignes d'etre ses pourvoyeurs ... et ce qui prouve evidemment que /'exces de leur 
ferocite vient de l'exces de la chaleur, c'est que dans le meme pays, ceux qui habitent /es 
hautes montagnes oil /'air est plus tempere sont d 'un nature/ different de ceux qui 
demeurent dans les plaines, ou la chaleur est extreme. Les lions du mont Atlas. dont la 
cime est quelquefois couverte de neige, n 'ont ni la hardiesse, ni la force, ni la ferocite 
des lions du Biledulgerid ou du Zaara, dont /es plaines sont couvertes de sables 
brulansP. 

P Histoire Nature/le, Paris 3 vols. em 1749, mais 12 ate 1767, de jean-Louis Leclerc, 
conde de Buffon (1707-1788), grande cientista e academico frances, naturalista, matema
tico, fisico, zo6logo, contribuiu decisivamente com a sua obra para a divulga1;ao dos 
conhecimencos do seu tempo. 
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§XVIII 

Um povo, que vive em um pais fertil e abundante, por isso que 
vive farto, entrega-se mais aos prazeres, ao luxo, e a ociosidade; cada 
cidadao vive quasi como separado, e independente um do outro. Esta 
separa\:ao das partes compoem um todo desunido e fraco; e pelo 
contrario uma na\:aO, que vive em um pais pobre e esteril, e quasi 
sempre rude, e guerreira, porque a sua pobreza mesma, cujo peso a 
importuna sem cessar, a poe em uma absoluta necessidade de procu
rar por todos os meios a sua subsistencia. Esta necessidade geral 
ensina a todo um povo esfaimado a unir-se, e ajuntar todas as suas 
for\:as para conseguir um mesmo fim, e mutuamente se auxiliarem; 
ate que finalmente por um projecto ja muito dantes premeditado faz 
uma irrup\:ao, supreende, e conquista um povo manso, que no meio 
da abundancia vive contente, e descuidado; mas logo que este povo 
acorda do seu letargo, recobra da mesma sorte os seus direitos usur
pados76. 

§XIX 

Os Sitas, ou Tartaros, tres vezes invadiram a Asia; mas tambem 
foram dela tres vezes repelidos 77 . Os povos do no rte donde tern saido 
estes exercitos formidaveis, que tern transtornado tantos imperios, 
tinham ja muitos habitantes, sem muito terreno para os sustentar, nem 
muita industria para !hes suprir o necessario; e assim se faziam de 
necessidade soldados, e conquistadores, porque eles s6 achavam inimi
gos sem fronteiras, nem reparos. 

§XX 

Se eles tivessem achado uma resistencia, qua! a que acharam os 
moscovitas no principio deste seculo, eles teriam necessariamente vol
tado as suas vistas para o comercio. Naqueles antigos tempos nem a 
policia, nem o comercio faziam alguns progressos; a barbaridade rei
nava igualmente entre os vencedores, e os vencidos. 

76 Disto se esta hoje vendo o exemplo nos portugueses, e nos espanh6is, contra os 
franceses seus injustos invasores, habitantes de climas mais friosq. 

77 Justin., !iv. 2. 

q Nota acrescentada na 2• edi~ao. 
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§ XXI 

Os Sui~os com uma boa policia para aumentar a popula~ao, tern 
tao pouco terreno, que a sua industria laboriosa nao basta ainda para 
os sustentar; mas a Europa ja se nao acha nas mesmas circunstancias de 
conquista 78. A sua vizinhan~a cercada de fortalezas, os tern reduzido a 
fazerem-se tropas mercenarias, e a fazer a guerra por conta de outro, 
sem esperan~as de poder aumentar o seu terreno, nem fazer novas 
col6nias; eles se tern vista mesmo na necessidade de comerciar por 
maos alheias, e de meter os seus fundos nos bancos de comercio da 
Europa. 

§ XXII 

Em uma palavra, nao e a fibra mais, ou menos forte, nem os graus 
de calor deste, ou daquele clima, que decide da for~a, e da coragem 
destes, ou daqueles povos: a educa~ao, os costumes, o comercio, as 
leis, a disciplina, os vicios mesmos, os erros, as opinioes ainda que fal
sas, e outras muitas circunstancias sao as que decidem da sorte dos 
imperios. A nova Roma ainda se acha debaixo do clima da antiga; e 
contudo que distancia nao ha da for~a. e da coragem, de uma a da 
outra? 0 clima que produziu os Alexandres, conquistadores da Asia, 
apenas produz hoje humildes escravos do maior despota do mundo. 

§ XXIII 

Montesquieu para dar mais uma prova do quanta influi na felici
dade do homem o nascer debaixo deste, ou daquele clima, para ter 
uma fibra mais ou menos forte, e por consequencia para ser, conforme 
o seu sistema, livre ou escravo, diz que nos palses frios reinou sempre 
a liberdade, por isso que neles a fibra e mais forte; e que nos paises 

78 Quando no anode 1794, em que este ensaio saiu a publico pela primeira vez, eu 
disse, que a Europa nao estava ja no esrado de conquisca; cendo somente em vista o 
maior bem de Portugal, e das na<;:oes suas amigas, e aliadas, e das que com Portugal qui
sessem ter rela<;:oes de interesses; nao me veio, nem podia vir a imagina<;:ao, que 
houvesse na Europa uma na<;:ao tao ambiciosa, que propondo-se a conquistar as outras, 
ela mesmo se deixasse conquistar; e que houvesse uma na<;:ao tao Jouca, que propondo
se a civilizar a Africa, reformar a Europa, corrigir a Asia, e regenerar a America, e dar a 
todos a liberdade; ela mesmo se metesse na escravidao, e se prendesse com os seus fer
ros; e que imaginando levar tudo ao optimismo ela precipitasse tudo no pessimismo, e 
isto no seculo xvm que se dizia das luzes!' 

r Nora acrescentada na 2• edi<,;:ao. 
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quentes reinou sempre a escravidao, porque neles a fibra e mais 
frouxa 79. Que as republicas, e os governos populares, por isso que sao 
de maior liberdade, sao mais pr6prios para os parses frios, e pelo con
trario as monarquias para os parses quentesso. 

§XXIV 

Para se ver a falsidade destes argumentos nao e necessano sair 
fora da Europa. Todos sabem que ao norte da Europa, onde os parses 
Sao mais frios, nao ha repubJicas; debaixo daqueles gelos todos OS 
Estados sao monarquicos. Ali a escravidao se acha espalhada por toda 
a parte; a Hungria, a Polonia, a Russia, a Turquia se comp6e de mui
tos destes miseraveis. A czarina esta premiando todos os dias os seus 
grandes generais com muitos centos de escravos; e os mesmos mos
covitas ate muitas vezes se vendem81 . E pelo contrario as republicas 
da Europa se acham em parses mais quentes. Holanda, Veneza, 
Genova, Luca, etc. respiram um ar mais quente do que a Russia, a 
Suecia, a Noruega. Nos Estados meridionais da Europa apenas se 
ouve falar no nome do escravos2 . Da mesma sorte a religiao protes
tante, que ele diz ser mais pr6pria para as republicas, e a cat6lica 
romana para as monarquias 83: pelo contrario se ve que a protestante e 
a dominante da maior parte das monarquias do norte; e a cat6lica 
romana de todas as republicas da Italia. Nao e necessario ter a vista 
muito aguda para ver as contradi~6es, e os absurdos em que 
Montesquieu, e os sectarios do sistema dos climas estao ca1ndo a cada 
passo. 

79 Montesquieu, d., !iv. 17, art. 2. 
80 d., !iv. art. 6. 
81 Montesquieu, d. , Liv. 15, art. 6. Les moscovites se vendent tres-aisement; j 'en sais 

bien la raison, c 'est que leur liberte ne vaut rien. 
82 Margarita Princesa dos Paises Baixos em 1252, e Luis X Rei de Fran1,:a no princlpio 

do seculo XIV foram os primeiros que aboliram a escravidiio nos seus Estados. A Fran~a. 
e os Paises BaL""<OS mudariam porventura de clima? ou as fibras daqueles habitantes se 
fariam depois mais fortes~ 

E necessario ainda notar, que a aboli~iio da escravidiio, ii qua! estavam sujeitos os 
habitantes da Fran~a. e da Inglaterra ate ao princlpio do seculo XIV niio foi devida ao 
maior ou menor grau de for~a. proveniente do influxo dos seus climas, nem a humani
dade dos chamados filantropos, nem as luzes dos que se dizem fi16sofos sentimentais; foi 
sim devida ii polltica dos reis de Inglaterra e de Fran~a daquele tempo, para abaterem o 
orgulho dos que eram muito poderosos em escravos, privando-os dos bra~os, que !hes 
davam tantas for~as , e reduzindo os senhores, e os escravos a igualdade dos seus 
vassalos. Vej. Histoire Pbilosopbique, tom. et liv. 1, Introduction § Le President de 
Montesquieu. 

83 Montesquieu, d., liv. 24, art. 5. 
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§XXV 

Conhec;o que tendo sido fastidioso em me demorar por tanto tempo 
contra uma opiniao, sobre a qual apenas se reflecte um pouco, se des
cobre logo toda a sua fraqueza; mas coma as opinioes velhas, e 
populares, principalmente quando sao apoiadas por homens de autori
dade, ou que tern adquirido reputac;ao, nao basta corta-las, mas e 
necessario destru!-las, e arranca-las 84; espero merecer toda a desculpa, 
e que se atenda que defendeu a causa daqueles !ndios invendveis, que 
eu vi, tratei, e conheci de perto; e que, talvez pela falsa opiniao, que se 
tern estabelecido como regra geral, de que os povos dos pa!ses quentes 
sao fracos e pusilanimes, se tenham desprezado os meios de aproveitar 
aqueles brac;os tao fortes, e tao necessarios para um pa!s tao dilatado, e 
que acaba de sair das maos da natureza na sua maior perfeic;ao. 

84 Os redactores da Decada Filos6fica analisando este capitulo, dizem: ]'ai ete agre
ablement surpris par la lecture de cet ouvrage d'un eveque philosophe. La litterature 
portugaise est peu connue en France, et je doute qu 'on y ail connaissance de cette pro
duction litteraire, qui dans un cadre assez etroit renferme un grand nombre de nouvelles 
connaissances, surtout pour les hommes d'Etat et ceux qui s'occupent de la statistique, 
science dont ma patrie a pour ainsi dire ete le berceau, et dont la France a depuis peu 
reconnu !'importance. 

je me plais a vous communiquer le V chapitre de l 'ouvrage de l 'eveque de 
Pernambouc, qui doit interesser tous les philosophes, et surtout ceux de la nation fran
~aise. L 'auteur y combat le systeme de Montesquieu sur l'influence'aes climats, avec un 
chaleur qui semble Lui donner la certitude qu 'il a de son opinion, appuyee a la verite de 
fails constants, qui paraissent avoir echappe a !'esprit observateur de Monstequieu. j e 
n 'oserai pas prononcer entre Les deux opinions; mais com me l 'objet dont ii s 'agit est plein 
d 'interet, tant sous le rapport de son importance en lui-meme, que sous celui de l'ouvrage 
le plus philosophique peut-etre dont s'honore la litterature fran~aise, je desirais consulter 
Les savants fran~ais sur cette contestation, pour etre a meme d 'ajouter a ma traduction 
une refutation de !'opinion de l'eveque de Pernambouc, dans le cas ou on trouverait des 
arm.es pour la combatre victorieusement. ]'avouerai volontiers que mes connaissances sont 
insuffisantes ('). 

<"l Yej. N. 22, La Decade Philosophique, Litteraire et Politique. 
0 redactor ingles no mesmo capirulo diz: In another view, also, this work cannot fail 

to be interesting to the philosopher of every country, as it clearly refutes the celebrated 
system of the climates, so long implicitly and almost universally received, of the illustrious 
Montesquieu (•). 

(') Yej. The Monthly Review for August, 1803, pag. 425, art. 15. A political Essay on tbe 
Commerce of Portugal and her Colonies, particularly of Brasil in South .America by ]. ]. da 
Cunha d'Azeredo Coutinho, Bishop of Pernambuco, and Fellow of die Royal Academy of 
ciences of Lisbon s. 

s Nota acrescentada na 2• ed i~ao. Azeredo Coutinho menciona duas importances 
publica~oes peri6clicas: a Decade Philosophique, Litteraire et Politiqu.e, eclitacla por A. 
Duval, em Paris, clescle 1794 e que clepois de 1804 mudou de nome para Revue 
Philosophique .. . e Tbe Monthly Review; or Literary journal, que come~ou a publicar-se em 
Londres em 1749, clirigida por Halph Griffiths, e que incluia re umos e criticas da mais 
importante produ~ao lireraria e ensaisrica da epoca. 
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CAPITULOVI 

Da-se uma breve noticia do estado actual dos indios 
Ouetacazes, nossos mais bravos, e fieis aliados desde 
a provincia dos Campos dos Ouetacazes ate as Minas 

§ I 

Os indios Ouetacazes, e quasi todas as na\'.6es brasilienses, assim 
como tern vkios, tern virtudes bem dignas de serem imitadas pelas 
na\'.6es civilizadas: eles sao geralmente cheios de caridade uns para 
com os outros, e ainda para com os estrangeiros seus amigos; tudo 
entre eles parece comumss. Sao sumamente agradecidos aos seus ben
feitores, e lhes tributam uma fidelidade sincera, e verdadeira, ate ao 
ponto de sacrificarem por eles a mesma vida86. Eu posse afirmar como 
experimentado pela muita comunica\'.ao, que tive com os Indios 
Ouetacazes, e pela fidelidade, que eles sempre guardaram a minha 
casa. 

85 Lery, d., Histoir. in Brasil, cap. 17. Natura/em charitatem abunde inter se mutuo 
exercent: nam et pisces, et fructus, aliaque quotidie a/ti aliis donant, imo uehementer 
dolerent, si uicinos iis rebus, quas ipsi habent, indigere cernerent. Atque etiam eadem 
liberalitate erga advenas utuntur. Cujus rei exemplum unum af!erre satis erit. De peri
culo quodam quod evasimus ego, Gallique a/ii duo, quod scilicet mors imminebat ... nos 
tum a via in mediis silvis per biduum aberravimus, ac famem non mediocrem sumus 
perpessi; tandem ad vicum quendam, Pauo nomine, ad quern jam ante diverteramus, 
pervenimus. !bi nos liberalissime ab Barbaris fuimus excepti. !Iii enim audit is incommo
dis, quae perpessi eramus, ac praesertim summum, in quo versati eramus, periculum, ut 
ab /eris devoraremur, maxime vero ut ab Magaiabibus, communibzts nostris hostibus, 
mactaremur, ad quorum fines per imprudentiam proxime accesseramus. Conspectisque 
spinarum incommodis, quorum misere cutis nostra erat lacerata, adeo nostra ma/a gra
viter tulerunl, ut vere af!irmare hoc loco passim blanditiasficlas, quibus nostrates miseros 
consolari solent, longe ab sincera gentis illius, quam nos Barbaram appellamus, humani
tata abesse. Illi enim limpida aqua pedes nostros (quod antiquorum morem mibi in 
memoriam revocacit) abluerunt, singulis nostrum seorsim in pensili lectulo sedentibus. 
Tum patresfamilias, qui jam cibos no bis apparai provider ant, recentemque farinam, 
quae ( ut alias dixi) candidi panis medulae bonitate non cedit, corradi jusserant, confes
tim nobis non nib ii refocillatis praestantissimos quosque cibos, puta f arinam, volatilia, 
pisces, fructusque exquisitissimos, quibus continua abundant, nobis apponi jubent. 
Praeterea nocte adveniente Mottssacat hospes nosier pueros omnes a nobis, ut placidius 
quiesceremus, removet ... In sum ma, verbis exprimere non queo, quam humaniter, et 
blande a Barbaris illis excepti fuerimus, qui nos non minori prosequuti benignitate, ac 
Melitenses Barbari Paulum carterosque naufragos: de quibits Lucas in Actis Apostolicis 
28, 1, 2. 

86 Lery, d., cap. Jam si quaeratur an tuta nobis esset apud illos habitatio respondeo 
eos, prout inimicos tam insano prosequuntur odio, ut captos mactent, verentque; sic vice 
versa tanto tamque arcto amicos (in quorum eramus numero) amore complecli, ut potius 
quidvis subeant ad eos tuendos, quam ut ullo eos a)Jici incommodo patiantur. Itaque 
corum expertus difem ii/is jamtum maxime fidebam, ac nunc facilius fiderem, quam ple
risque ... in}idissimis, atque a pravorum fide degeneribus. 
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§II 

Esta na<;:ao em outro tempo inimiga irreconciliavel dos portugueses, 
e de todas as na<;:6es europeias, e brasilienses 87 ; hoje ainda que con
serva a sua independencia, vive contudo em boa harmonia com os 
povos da prov'incia chamada dos Campos dos Ouetacazes, e das Minas 
Gerais, com as quais confina. A beneficencia, e a boa fe, com que 
meus av6s as trataram sempre, produziram o rnilagre desta reconcilia
<;:ao, que se nao tinha jamais podido conseguir pela for<;:a das armas. Eu 
ainda conservo as cartas, e os tratados desta alian<;:a feita quasi debaixo 
dos meus olhos. 

§III 

0 capitao mar, e governador daquela provincia dos Ouetacazes 
Domingos Alvares Pessanha (meu avo materno) conseguiu finalmente 
domar esta na<;:ao invencivel, a for<;:a de !he fazer continuos beneficios, 
e liberalidades, tratando com ela uma boa fe a mais escrupulosa. 

§IV 

Logo que conseguiu a amizade daqueles indios; para os ter mais 
seguros, e os fazer mais trataveis com os portugueses, !hes deu um 
estabelecimento no seu engenho, e fazenda de Santa Cruz sita na mar
gem austral do rio da Paraiba do Sul, legua e meia acima da vila de S. 
Salvador dos Campos dos Ouetacazes, e !hes mandou fazer uma grande 
casa ao gosto deles, em que pudessem ter comodamente as suas redes, 
au macas, que !hes servem de camas, junta a margem do rio para se 
lavarem, coma costumam, todos os dias, eles de madrugada, e elas ao 
meio dia. 

§V 

Esta casa, que !hes serve coma de estalagem, esta sempre cheia 
dos que descem dos sertoes a comerciar com os povos daquela pro
vincia. 0 seu comercio consiste na permuta<;:ao, que fazem da cera, e 
mel , de que abundam muito aqueles matos, assim coma tambem de 

87 Lery, d. , cap. 5. Ouetacates bomines adeo Jeri, ut neque pacem inter se colant, et 
cumfinitimis omnibus advenisque bellum gerant. Cum vero ab bostibus premuntur (aqui
bus tamen nunquam jugum accepere) mfra pernicitate mortise eripiunt ... nullum cum 
Gailis, Hispanis, Lusitanisque Commercium babeant, aliisque transmarinis. Veja-se 
Vasconcelos, Vida do Padre Ancbieta, no liv. 5, cap, 10, n2 1, e 2. 
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CAPITULOVI 

Da-se uma breve noticia do estado actual dos indios 
Ouetacazes, nossos mais bravos, e fieis aliados desde 
a provincia dos Campos dos Ouetacazes ate as Minas 

§I 

Os indios Ouetacazes, e quasi todas as na\:6es brasilienses, assim 
como tern vicios, tern virtudes bem dignas de serem imitadas pelas 
na\:6es civilizadas: eles sao geralmente cheios de caridade uns para 
com os outros, e ainda para com os estrangeiros seus amigos; tudo 
entre eles parece comumss. Sao sumamente agradecidos aos seus ben
feitores , e !hes tributam uma fidelidade sincera, e verdadeira, ate ao 
ponto de sacrificarem por eles a mesma vida86. Eu posso afirmar como 
experimentado pela muita comunica\:iiO, que tive com os !ndios 
Ouetacazes, e pela fidelidade, que eles sempre guardaram a minha 
casa. 

85 Lery, d., Histoir. in Brasil, cap. 17. Natura/em cbaritatem abunde inter se mutuo 
exercent: nam et pisces, et f ructus, aliaque quotidie a/ti aliis donant, imo vebementer 
dolerent, si vicinos iis rebus, quas ipsi babent, indigere cemerent. Atque etiam eadem 
liberalitate erga advenas utuntur. Cujus rei exemplum unum afferre satis erit. De peri
culo quodam quad evasimus ego, Gallique alii duo, quad scilicet mars imminebat ... nos 
tum a via in mediis silvis per biduum aberravimus, ac f amem non mediocrem sum us 
perpessi; tandem ad vicum quendam, Pauo nomine, ad quern jam ante diverteramus, 
pervenimus. !bi nos liberalissime ab Barbaris fuimus excepti. Illi enim auditis incommo
dis, quae perpessi eramus, ac praesertim summum, in quo versati eramus, periculum, ut 
ab /eris devoraremur, maxime vero ut ab Magaiabibus, communibus nostris bostibus, 
mactaremur, ad quorum fines per imprudentiam proxime accesseramus. Conspectisque 
spinarum incommodis, quorum misere cutis nostra erat lacerata, adeo nostra ma/a gra
viter tulenml, ut vere affirmare hoc loco passim blanditias fictas, quibus nostrates miseros 
consolari solent, longe ab sincera gentis illius, quam nos Barbaram appellamus, bumani
tata abesse. !Iii enim limpida aqua pedes nostros (quad antiquorum morem mibi in 
memoriam revocacit) abluerunt, singulis nostrum seorsim in pensili lectulo sedentibus. 
Tum patresfamilias, qui jam cibos nobis apparai providerant, recentemque farinam, 
quae (ut alias dixi) candidi panis medulae bonitate non cedil, corradi jusserant, conjes
tim nobis non nihil refocillatis praestantissimos quosque cibos, puta farinam, volatilia, 
pisces, fructusque exquisitissimos, quibus continua abundant, nobis apponi jubent. 
Praeterea nocte adveniente Moussacat bospes noster pueros omnes a nobis, ut placidius 
quiesceremus, remove/ ... In sum ma, verbis exprimere non queo, quam bumaniter, et 
blande a Barbaris ii/is excepti fuerimus, qui nos non minori prosequuti benignitate, ac 
Me/ilenses Barbari Paulum carterosque naufragos: de quibzts Lucas in Actis Apostolicis 
28, 1, 2. 

86 Lery, d. , cap. ]am si quaeratur an tuta nobis esset apud illos babitatio respondeo 
eos, prout inimicos tam insano prosequuntur odio, ut captos mactent, verentque; sic vice 
versa tanto tamque arcto amicos (in quorum eramus numero) amore complecti, ut potius 
quidvis subeant ad eos tuendos, quam ut ullo eos a.ffici incommodo patiantur. Jtaque 
co rum expert us difem ii/is jamlltm maxi me fidebam, ac nunc f acilius .fiderem, quam ple
risque ... in.fu:Jissimis, atque a pravorum fide degeneribus. 
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§II 

Esta na~ao em outro tempo inimiga irreconciliavel dos portugueses, 
e de todas as na~oes europeias, e brasilienses87; hoje ainda que con
serva a sua independencia, vive contudo em boa harmonia com os 
povos da provincia chamada dos Campos dos Ouetacazes, e das Minas 
Gerais, com as quais confina. A beneficencia, e a boa fe, com que 
meus av6s os trataram sempre, produziram o milagre desta reconcilia
~o, que se nao tinha jamais podido conseguir pela for~a das armas. Eu 
ainda conservo as cartas, e os tratados desta alian~a feita quasi debaixo 
dos meus olhos. 

§III 

0 cap1tao mar, e governador daquela provlncia dos Ouetacazes 
Domingos Alvares Pessanha (meu avo materno) conseguiu finalmente 
domar esta na~ao invendvel, a for~a de lhe fazer continuos beneficios, 
e liberalidades, tratando com ela uma boa fe a mais escrupulosa. 

§IV 

Logo que conseguiu a amizade daqueles Indios; para os ter mais 
eguros, e os fazer mais tratavei com os portugueses, !hes deu um 

estabelecimento no seu engenho, e fazenda de Santa Cruz sita na mar
gem austral do rio da Paraiba do Sul, legua e meia acima da vila de S. 
Salvador dos Campos dos Ouetacazes, e !hes mandou fazer uma grande 
casa ao gosto deles, em que pudessem ter comodamente as suas rede , 
ou macas, que lhes servem de camas, junto a margem do rio para se 
lavarem, coma costumam, todos o dias, eles de madrugada, e elas ao 
meio dia. 

§V 

Esta casa, que !hes serve como de e talagem, esta sempre cheia 
dos que descem dos sertoes a comerciar com os povos daquela pro
vincia. 0 seu comercio consiste na permuta~ao, que fazem da cera, e 
mel, de que abundam muito aqueles matos, assim coma tambem de 

87 Lery, d. , cap. 5. Ouetacates bomines adeo Jeri, ut neque pacem inter se co/ant, et 
cum finilimis omnibus advenisque helium gerant. Cum vero ab bostibus premuntur (aqui
bus tamen mmquam jugum accepere) mira pernicitate morti se eripiunt ... null um cum 
Gailis, Hispanis, Lusitanisque Commercium babeanl, aliisque transmarinis. Veja-se 
Vasconcelo , Vida do Padre Ancbieta, no liv. 5, cap, 10, n° 1, e 2. 
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passaros, de quadrupedes silvestres de diferentes espec1es; certos 
barros, ou argilas de que se fazem panelas 88, e outros vasos fortissi
mos, que resistem muito ao fogoB9; e quando nao tern bastantes 
generos para permutarem por machados, foices, facas, anz6is, sal etc. 
se alugam para cortarem madeiras, em que sao destrissimos. Cada 
um deles porem s6 trabalha pelo necessario; por exemplo, s6 traba
lha por dois, ou tres dias quanta basta para ganhar o equivalente, ou 
o pre\:o de um machado, ou daquele instrumento cortante, de que 
ele precisa para o seu uso: o ferro, este metal que para o homem e 
da primeira neces idade, para 0 indio e 0 mais precioso: ele nao pre
cisa de vestidos. 

§VI 

Aqueles indios, posto que ja contratam de boa fe com aqueles 
povos, contudo ainda conservam uma certa desconfianp, de sorte que 
os contratos, principalmente em que eles se alugam, nao os fazem sem 
conselho do seu benfeitor, ou de seus filhos, que dele herdam para 
com eles a mesma benificencia; e logo que !hes dizem que segura
mente podem fazer o seu contrato, nao hesitam um s6 instante, e se 
entregam francamente nas maos do seu contratante. Eles tern levado 
este sinal da ua gratidao, e de confian\:a para com os seus benfeitores 
a um tal grau, que podem bem servir de exemplo aos que se prezam 
de sustentar a honra de agradecidos90. 

§VII 

Os indios Ouetacazes depois de terem conquistado a na\:ao dos 
coropoques, ou corop6s, os adoptaram para a sua na\:iiO; de sorte que 
hoje compoe uma s6, debaixo do nome vulgar de coroados, pelo 
modo com que cortam o cabelo ao redor, e no alto da cabe\:a. 

88 As panelas feitas destes barros, e pelos mesmos Indios chamadas vulgarmente 
Pane/as do Gentio, ou de Caboculo, alem de serem muito fortes, sao preferiveis as de 
ferro, de cobre, ou de qualquer outro metal, pelo perigo a que estas estao sujeitas de 
serem atacadas pelos acidos, e causarem c6licas muitas vezes mortiferas, principalmente 
quando nao siio bem lavadas, e bem, limpas; o que e muito trivial nas pessoa do servi~o 
das cozinhas•. 

89 Os Indios para conhecerem se a argila e fma, sem mistura de areia, ou de qual
quer outro corpo estranho, nao se contentam com esfrega-la entre os dedos; mas sim 
experimentam entre os dentes se ela e macia, e branda como cera. 

90 Lery, d., cap. 17. 

a Nota acrescentada na 2• edi~ao. 
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E suposto hajam outros muitos Indios, que tambem cortam o cabelo ao 
redor da cabe\:a, como cirdrio de frade; contudo os Indios ouetacazes 
sao hoje chamados por antonomasia os Indios coroados. Eles ocupam 
o vasto sertao de mais de cem leguas, se compreendem desde os con
fins dos Campos dos Ouetacazes, seguindo a margem setentrional do 
dito rio Paralba ate a margem austral do rio Xipoto da comarca de Vila 
Rica. 

. §VIII 

Nestas vizinhan\:as querendo os moradores das Minas Gerais entrar 
a minerar, e estabelecer fazendas, foram atacados, vencidos, e destrui
dos pelos ditos indios, aos quais nunca foi posslvel domar nem 
afugentar, apesar dos muitos esfor\:OS, que se fizeram, com perda sem
pre <las vidas de muitos daqueles moradores, dinheiro deles, e da 
Fazenda Real. Estes porem ja cansados com aquela guerra, cruel, e sem 
fim, pediram a paz aqueles Indios no ano de 1757; estes contudo, ainda 
que ja amigos dos moradores dos Campos dos Ouetacazes, nao a qui
seram conceder, sem que primeiro ficasse por abonador do contrato o 
padre Angelo Pesanha (meu tio materno) entao benfeitor deles por 
morte do seu pai, o dito capitao-mor, e governador Pessanha. 

§IX 

Os moradores das Minas, contentes com aquela condi\:ao, rogaram 
por carta ao dito padre Angelo, e principalmente o provedor da 
Fazenda Real de Vila Rica, que entao era Silverio Teixeira (depois reli
gioso, e prior da Cartuxa em Laveiras) para que quisesse ir por fim a 
guerra barbara e sanguinolenta daqueles Indios (que a fazem sempre, 
como costumam, por surpresas inevitaveis, destruindo e queimando 
tudo o que cai debaixo das suas armas, nao perdoando as vidas, nem 
ainda as mais inocentes): cedeu o dito padre aquelas rogativas, e partiu 
acompanhado dos mesmos Indios, que o conduziram com toda a fideli
dade por aqueles sertoes (nunca dantes pisados par algum portugues) 
ate as Minas Gerais, onde finalmente se fez a paz no ano de 1758, que 
ainda hoje se conserva sem altera\:ao. 

§X 

Depois no ano de 1767, sendo governador <las Minas Gerais Luis 
Diogo Lobo da Silva, apareceram os Indios cuietes, vulgarmente chama
dos botoculos, ou gamelas (pela extravagancia com que furam o bei\:O 
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inferior, e as orelhas, em cujos buracos metem grandes rolhas de pau) 
os quais faziam crueis estragos nos moradores do arraial de Antonio 
Dias abaixo, sito na margem setentrional do rio Percicaba. 

§XI 

Aqueles moradores, vendo-se atacados por estes novos munigos, 
recorreram ao dito govemador, e nao obstante ter-lhes ele dado todos 
os socorros, nao foi passive! o afugenta-los: mas logo que os valerosos 
indios ouetacazes foram chamados pelo seu benfeitor o dito padre 
Angelo em defesa daqueles moradores, ja entao seus amigos, e aliados, 
correram a atacar os indios botocudos, ou gamelas com tanta ruria, e 
com golpes tao pesados, que os fizeram reconcentrar, e fugir ate os ser
t6es do Amazonas, donde nunca mais tornaram a inquietar aqueles 
povos. 

§XII 

Os mesmos indios botocudos, ou gamelas, foram os pregoeiros da 
fama, e do nome do benfeitor dos seus vencedores; ela voou de boca 
em boca ate as margens do Meari nos contornos do Maranhao, onde se 
conserva esta tradi~ao constante; ela servira de eterno padrao, que a 
fidelidade, e a gratidao dos indios ouetacazes fez consagrar a mem6ria 
do eu benfeitor, em parte tao distante, e no meio dos seus inimigos. 
Eu tenho em meu poder um testemunho autentico da confissao91, que 
fizeram nas margens do Meari os inimigos dos indios ouetacazes, e 
ainda mesmo nesta corte, onde os fizeram conhecer debaixo do nome 
dos indios do padre Angelo92 . Esta na~ao guerreira serve hoje de uma 
barreira impenetravel as provincias dos Campos dos Ouetacazes, com 
quern confma por uma parte, e pela outra com a <las Minas Gerais. 

9! Esre documenro foi passado pelo Juiz de Fora enrao do Maranhao, e hoje 
Procurador da Fazenda Real o Desembargador da Casa da Suplicac;:ao Ant6nio Pereira dos 
Sanros, natural da cidade de Mariana, onde, quando andava na escola, viu, e conheceu o 
padre Angelo Pessanha, e os indios, que este e seus pais tinham domesticados, chamados 
do padre Angelo; assim como tambem viu na sua parria os indios chamados botocudos, 
ou gamelas, aos quais depois de terem infestado, e desrruido as fazendas, e ricas lavras 
de oiro dos moradores das vizinhanc;:as da cidade de Mariana sua patria, e de Vila Rica, 
rornou a ver no sertoe do Maranhao, onde ja domesticados, diziam, que tinham sido 
lanc;:ados fora das suas terras pelos indios do padre Angelob. 

92 0 excelentissirno Jose Telles da Silva, Conselheiro do Ultramar, quando veio de 
govemar a capitania do Maranhao trouxe alguns indios, que nesta corte atestavam publi
camenre esres factos. 

b ota acrescemada na 2• edic;:ao. 
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Aqueles moradores, sem temor das outras na\;6es brasilienses nossas 
inimigas, dormem descansados a sombra da vigilancia dos invendveis 
ouetacazes nosso bons amigos, e fieis aliados. 

CAPITULO VII 

Portugal pode ter uma grande marinha de guerra sem muitas 
despesas, nem muito risco, e sem causar desconfian~a 

as outras na~6es 

§I 

E da polltica das na\;6es da Europa, p1incipalmente das mais podero
sas em marinha, vigiar que alguma outra se nao tome maior; e ate 
mesmo se arrogam o direito de irnpedir, que se fa\;a grande. Isto e na 
verdade um embara\;O muito prejudicial a marinha de uma na\;ao menos 
poderosa, e que a poe muitas vezes na quasi dependencia da sua rival. 

§II 

Uma na\;ao com credito, tern dinheiro, tern soldados, e em pouco 
tempo faz marchar um exercito de muitos mil homens. Nao e assim a 
respeito da marinha; ela nao se faz em um dia, nao se vende, nem se 
empresta . Portugal porem pode par uma marinha fonnidave l, sem con
tudo desafiar contra si a desconfian\;a das outras na\;6es. 

§III 

A dilatada costa do Brasil ao mesmo tempo que e defendida por 
muitas, e escarpadas rochas93, e perigosos baixos, e contudo acessivel 
por alguns portos excelentes de muito fundo, e de Jargas baia , nas 
quais podem estar grandes armadas com toda a seguran\;a, abrigadas 
dos ventos, e das tempestades91. Nestes belos portos fazem os nego-

93 Vasconcelos, liv. 1, das Noticias do Brasil, n° 68. Pita, Hist6ria da America 
Port~*uesa, liv. 1, n° 1.°. . . . 

Herrera, Descnpt. N. Orb., art. 12, Descnpt. Ind. occident., cap. 25, de Provine. et 
Region Brasil. ju:x:ta oram bane port us octo, au/ movem nobiliores occurunt. Lery, d. , cap. 
6, Vasconcelos, liv. 1, das Noticias do Brasil, n. 48 e seg., Pita, Hist6ria da America, liv 2, 
n° 3 e 89. E alem dos ponos maiores ha outros muitos, que ainda que de pouco funclo, 
sao conn1do excelentes para a navega ao, e comercio de umas provincia para as outras. 
Pita, d ., liv. 1, n° 14 e eguintes. Vasconcelos, d ., liv. 1, n° 38 e seguintes. 
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ciantes alguns navios de alto bordo, e grande quilha, sem mais outra 
causa do que os seus maiores interesses. 

§IV 

Um negociante em um navio de mil caixas, por exemplo, lucra 
mais, do que em dois de quinhentas cada um. A marea\;iiO das velas de 
seis mastros pede uma tripula\;iiO quasi dobrada da de tres; dobrados 
capitaes, dobrados pilotos, etc. Um navio grande sofre mais os tempo
rais, do que um pequeno; que as mais das vezes, ou SO\;Obra-se com as 
ondas, ou se ve obrigado a dar a papa ao vento, e fazer uma viagem 
mais dilatada 9>. 

§V 

E suposto alguns escritores sao de opiniao, que os navios pequenos 
sao melhore , porque mais facilmente acham fretes, e nao estiio muito 
tempo nos portos a espera de carga; contudo, isto s6 tern lugar a res
peito das viagens breves, e de muito valor respectivo; mas nao a 
respeito das viagens longas, e de cargas de muito peso, e de pouco 
valor respectivo, como sao ordinariamente as do Brasil. 

§VI 

Uma arroba de a\;ucar, par exemplo, pesa mais, e vale menos do 
que dais ou tres c6vados de pano fino, ou de seda. Um navio 
pequeno, carregado de panos finos ou de sedas, importa em muito 
mais do que um outro de dobrada quilha, carregado de a\;ucar, de 
madeira, ou de qualquer outro genero do Brasil; e coma em qualquer 
porto, OU pra\;a e mais facil achar 50$ cruzados, do que 100$, e tam
bem mais facil no Brasil achar carga bastante para um navio grande, 
par isso mesmo que ela e de menos valor, do que na Europa para um 
navio pequeno, par isso que a sua carga e de um dobrado valor. 

95 0 alcatriio misrurado com arsenico (por isto que esre nunca perde a sua quali
dade maligna) e excelente para alcatroar a parte do navio, que flea debaixo de agua: 
esca misrura mata o guzano, e todo o bicho roedor das madeiras; con erva o navio 
limpo dos mariscos, e dos insecros; forma uma especie de vemiz, que contribui muiro 
para a maior velocidade do navio; e poupa o grande gasto, e peso do cobre. Seria muito 
util, que a esce respeito se fizessem repetidas experiencias, nao s6 em pequeno, mas 
tambem em grande, pelo bem que resultaria a marinha de guerra, e de comercio de 
Portugal, principalmente enquanto nao houver abundancia de cobre das minas do 
Brasil. 
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§VII 

0 negociante conhece, que nao basta fazer muitos, e grandes 
navios, mas sim que e preciso faze-los bem feitos, fortes, e proporcio
nados ao fundo dos portos para onde se navega, e com aten~ao a 
qualidade, e a abundancia da carga, e que sejam os melhores veleiros 
quanto for possivel; pois que em uma viagem, quanto menos dias se 
gastam, tanto mais se diminui o risco do navio e da carga, e se pou
pam as despesas ao menos do sustento da tripula~ao; o que tudo e 
mais um lucro para o proprietario do navio; e mais um ganho para o 
Esta do. 

§VIII 

Mas e necessano, que nos portos principais do Brasil, onde as 
madeiras se acham por menos pre~o em qualidade, e bondade, nao s6 
se estabele~am bons arsenais, separados dos da marinha de guerra, 
para que os negociantes possam livremente fazer construir os seus 
navios, e lan~a-los ao mar, quando bem, !hes parecer; mas tambem que 
se deem todas as providencias para que nesses arsenais hajam habeis 
construtores de navios, muitos e bons carpinteiros, calafates, etc. Nos 
arsenais reais desta corte muitas vezes sobejam os obreiros; no Brasil 
sempre faltam96. 

§IX 

A arte de construir os navios e mais dificil, do que vulgarmente se 
pensa, e os principios nem sempre sao os mesmos em todas as 
na~6es comerciantes: o talhe, a forma, e o feitio dos navios ingleses, 
franceses , holandeses, etc. diferem muito entre si, e todos tern suas 
raz6es particulares para preferirem o modelo, que cada um adoptou. 
Os navios compridos, e de menos bojo, cuja popa e aguda, ou mais 
delgada, sao os melhores veleiros, dao melhor por davante, e obede
cem mais facilmente a manobra; os que sao largos, e redondos para a 
popa, levam mais carga, sao mais firmes de bordo, mas andam 
menos. 

96 A multiplicadade dos obreiros, e a abundancia dos materiais no Brasil fara cons
truir os navios por um prei;:o mais c6modo, os fretes serao mais baratos, os generos das 
col6nias se darao na metr6pole a melhor mercado, e com preferencia aos dos estrangei
ros, que connosco quiserem concorrer. 
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§X 

Mas tudo bem considerado, o construtor ingles parece digno de 
preferencia, e de ser por n6s imitado. Esta na\;aO excede na maior parte 
das cousas, que tern rela~ao a navega\;ao. Ela tern alguns seculos de 
experiencia mais continuada, do que as outras; e o continue exercicio 
faz os obreiros habeis. O navio ingles alem da forma elegante que ate 
satisfaz a vista, corta as ondas com uma rapidez extraordinaria; e como 
os ingleses sao pela maior parte os melhores marinheiros do mundo, 
nao e de admirar que eles fa\;am em menos tempo a mesma viagem, 
que as outras na\;6es fazem em mais. Estes avan~os de cada navio, 
ainda que de poucos dias, em uma grande marinha dao uma vantagem 
imensa sobre o comercio das outras na\;6es. 

§XI 

Se pois aos donos dos navios de mais de uma certa grandeza, feitos 
das melhores madeiras, e da melhor constru~ao, que tiverem portinho
las, e canhoeiras, e o necessario para a artilharia, se derem alguns 
premios, ou privilegios, como por exemplo, de carregarem os seus 
navios primeiro do que os outros mais pequenos97; tera Portugal em 
tempo de guerra ao menos quantas fragatas quiser, ou compradas, ou 
fretadas, sem !hes correr o risco, nem causar ciume as outras na\;6es. 

§XII 

E se aos donos de tais navios se der a artilharia necessana, sem 
mais outra obriga\;ao, do que a de darem conta dela todas as vezes que 
se !hes pedir, sera respeitada em todo o oceano a bandeira portuguesa, 
e poderao servir ate de guarda costa aos navios mais pequenos98; o 
neg6cio ser:i florente, a marinha se fara fonnidavel. 

97 Suposro seja muito bastante o 6 interesse do negociante dos generos do Brasil 
para o convidar a fazer construir um navio de alto bordo, forte, born, e veleiro, nao e 
contudo bastante para o fazer construir com portinholas, canhoeiras, e todas as mais 
obras de um navio de guerra, e por isso me parece necessario para este objecto convida
lo com algum premio, isen~ao, ou privilegio. 

98 Isto que eu tinha escrito antes do ano de 1794, se praticou depois com muita utili
dade do comercio portugues, na guerra que a Fran~ moveu contra Portugal pelos anos de 
1799: o que tambem fiz praticar com Feliz sucesso em favor do comercio de Pemambuco, 
quando ali estive encarregado do govemo interino daquela pra~. e com os negociantes dela 
concorri para a compra de uma fragatinha francesa, tomada pelos ingleses, que foi de muita 
utilidade para afugentar daquela costa os corsfuios franceses, que muitas vezes apresavam os 
navios portugueses, ate mesmo ao entrar da barra, ea vista daquela pra~a. 

a Nota acrescentada na 2• edi~ao. 
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CAPITULO VIII 

Para se fazerem os navios de guerra, e de comercio de Portugal, 
por um prefo mais c6modo, e mais barato, e necessario que 
o comercio das madeiras de construfiio no Brasil seja livre 
a todos os nacionais, e proibida a exportafiio delas para os 

estrangeiros, ou sejam em bruto, ou fabricadas 

§I 

Um dos maiores ramos de comercio das nac;:oes do norte e o 
comercio livre das suas madeiras; e muitos pais deixam a seus filhos 
ricas heranc;:as, que s6 consistem em armazens de madeiras99. Nenhuma 
nac;:ao contudo tern tantas madeiras tao preciosas como n6s, principal
mente de construc;:ao. Alem do tapinhoam, e da peroba bem 
conhecidas pelos construtores de naus, ha o pinho do Brasil, a cere
jeira, o cedro, a canela preta, a gurarema, o jequitiba, etc. umas 
melhores para debaixo da agua, outras para OS altos; e para mastros 0 

6leo vermelho, o mesmo pinho do Brasil, e outros. 

§II 

Aquelas madeiras serradas, e bem guardadas, conservam-se muitos 
anos sem corrupc;:ao 100 , principalmente nos paises frios; secam-se, e 
fazem-se melhores para as obras: deixadas porem nos dilatados matos 
daquele continente, a sua grande antiguidade, a sua mesma vegetac;:ao 
muito forte, !hes abrevia a vida, e concorre mesmo para a sua total des
truic;:ao: elas nao sao eternas. 

§Ill 

Alem destas causas ha ainda outra maior, e mais prejudicial. As 
arvores daquele continente, ainda que grandes, contudo profundam 

99 Bielfeld, Institutions Politiques, tom. 2, chap. 1, § 46. Du parti qu 'on peut tirer de 
toutes sortes de bois.' 

IOO As madeiras, depois de cortadas, postas debaixo de agua corrente, ou em grandes 
tanques de agua salgada, conservam-se por muitos anos, sem corrup~aob. 

a Institutions Politiques, 4 vols., Haia, 1760, de Jacob Friedrich, barao de Bielfeld 
(1716-1770), politico e diplomata prussiano, viajou em Fran~a , Inglaterra e Paises-Baixos, 
foi conselheiro da lega~ao da Prussia em Hanover e Inspector-Geral das uiniversidades 
prussianas. 

b Nota acrescentada na 2• ecli~ao. 
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pouco as suas raizes; elas se estendem todas pela superficie da terra 10 1. 

Aquelas arvores sobem a uma altura extraordinaria de mais de cento e 
cinquenta palmos, com uma grossura proporcionada; qualquer tor
menta, ou um vento mais forte, impelindo sabre as suas grandes 
ramadas, as lan~a por terra; e o pior e que com a sua queda precipi
tada, arrastam, e levam debaixo de si madeiras novas, e muitas vezes 
mais preciosas, do que elas 102. 

§ IV 

Condamine 103 na sua viagem pelo rio das Amazonas, falando do 
tronco de uma arvore, lan~ado nas margens daquele rio pela corrente 
das aguas, sabre o qual fez as suas observa~6es astron6micas, diz que, 
nao obstante estar ja carcomido, e em muita parte destruido, tinha 
cento e vinte e seis palmos de comprido, e trinta e seis de cicunferen
cia. 0 mesmo Condamine 104 , fazendo men~ao das canoas dos 
missionarios carmelitas das miss6es portuguesas do rio das Amazonas, 
em uma das quais ele desceu ate ao Para, diz que sao feitas de um s6 
pau, e tao grandes, que muitas tinham noventa palmos de comprido, 
dez e meio de largo, e cinco de alto, e algumas maiores, que eram 
puxadas por quarenta remeiros. 

§ V 

Pita na sua Hist6ria da America Portuguesa 10s, faz men~ao de 
canoas de um s6 pau tao grandes, que tinham dezasseis, e vinte pal
mos de diametro, com vinte, e vinte e quatro remeiros por banda, que 
carregavam cinquenta, e sessenta caixas de a~ucar, de quarenta arrobas 
cada uma. Um companheiro de Villegagnon, escrevendo do Rio de 

101 Labat, Voyage aux Isles de l'Amerique, tom. 2, chap. 12, pag. 231. La plupart des 
arbres de l'Amb'ique ant peu de racines en terre, et ils ne sont soutenus que par de gran
des cuisses dont tes extremites semblent plut6t ramper sur la terre, que d'y penetrer 
suffisamment pour y prendre de la nourriture; en effet, elles n 'y entrent pas de la profon
deur d'un pied. 

102 Um dos maiores perigos da minha vida foi atravessando eu pelo sertao de 
Bacacha do Rio de Janeiro para os Campos dos Ouetacazes na ocasiao de uma grande 
tormenta: muitas vezes me vi quasi sepultado debaixo dos grandes madeiros, que caindo, 
atravessavam o esueito caminho por onde eu passava: os mesmos ramos <las arvores, 
quebrando-se com o choque uns dos outros, sao muitas vezes mais perigosos, por isso 
que se precipitam mais depressa, e sem maior esuondo: e um perigo a que estao sujeitos 
os que passam por semelhantes matos em tais ocasi6es; assim como os que cortam aque
las madeiras sem todas as cautelas. 

l03 Condamine, Voyage de la Riviere des Amazones, pag. 144. 
104 Condamine, d., pag. 91. 
105 Pita, Hist6ria da America, liv. 1, n° 58 e 59. 
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Janeiro a um seu amigo nas vizinhanr;:as de Paris, diz que vira naquele 
continente arvores de pau brasil tao grandes, que tinham cento e cin
quenta palmos de alto, e nove de diametro 106. 

§VI 

As raizes daquelas arvores cercam todo o seu tronco ate a altura de 
seis, ou oito palmos acima da superficie da te1-ra, donde descem dimi
nuindo ate a sua extremidade, de sorte que formam as ra'izes, e o 
tronco entre si quasi tantos angulos rectos, quantas sao as ra'izes, que o 
cercam. Nao ha madeiras de curvas mais fortes, principalmente quando 
sao de sucupira, ipe, ou pau de arco, peroba, sapocais, etc. Estas raizes 
porem tao preciosas sao juntamente quebradas, e arrancadas com os 
seus mesmos troncos. 

§VII 

As madeiras cortadas por conta da Fazenda Real, como ali ordinari
amente se pratica, ou mesmo por conta de determinadas pessoas, ainda 
que elas nada custem em bruto, ou no lugar dos seus nascimentos; 
contudo os transportes por si s6 sempre hao-de che.gar mais caros a 
feira, ou a ribeira das naus, do que sendo compradas na mesma feira, 
ou ribeira aos lavradores delas. 

§VIII 

Porque ao oficial, e ao trabalhador, que s6 corta, e conduz as 
madeiras por conta, ou de pessoas certas, ou da Fazenda Real, nao 
importa que elas fac;:am maior, ou menor despesa nos transportes, nem 
que elas sejam as melhores; antes procura muitas vezes p6r-lhes todas 
as dificuldades, e demoras, para veneer dias, e jornais, e pela maior 
parte estraga sem piedade muitas madeiras preciosas s6 para aproveitar 
um, ou dois paus, que mais !he ficam a jeito. Na Ribeira das Naus desta 
carte, se estao vendo todos os dias estes desperdkios, e desordens, 
apesar do maior zelo, e vigilancia. 

I06 Herrer. , Nov. Orb. descript., part. 13. Exemplar du.ar. Epistolar. de navigat. Nicolai 
Villegagnon. 
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§IX 

0 mesmo proprietario, ou senhor das terras, em que se acham tais 
madeiras, logo que ele nao tern nelas algum interesse, e 0 primeiro 
que, ainda apesar das maiores proibis;oes, e das mais graves penas, ou 
as deixa arruinar, ou trabalha mesmo por destru!-las, somente para se 
livrar daquele 6nus, daquela especie de tributo, com que se acham 
pensionadas as suas terras, e dos vexames, que debaixo do nome do 
soberano, lhe fazem todos aqueles que vao cortar tais madeiras nos 
seus matos. 

§X 

Nao e assirn quando 0 Javrador, OU proprietario das terras trabalha 
par sua conta. Ele faz tudo com economia, para nao arruinar, nem des
truir os seus matos; aproveita em tempo todas as madeiras, que alias se 
perderiam; faz todos os esfors;os para que elas sejam as melhores, para 
preferir aos outros concorrentes; todos os dias inventa novas meios de 
poupar despesas, e de facilitar a condus;ao, e os transportes, para con
seguir um maior lucro. 

§XI 

As utilidade de um lavrador chamara a do outro, e os ira multipli
cando; esta multiplicidade de vendedores produzira infalivelmente um 
melhor mercado; e o comprador tera mais onde escolher em pres;o, e 
bondade. 

§XII 

0 interesse foi sempre o mestre da industria c; ele descobrira novos 
caminhos, fara navegaveis os pequenos rios, fara serrar as madeiras nos 
lugares, em que forem cortadas, para mais facilmente serem conduzi
das, OU em grOSSOS pranchoes, OU em tabuas ja proporcionadas a 

c Embora, noutros pontos, as concep~oes econ6micas de Azeredo Coutinho relevem 
do mercantilismo, que rem da economia uma perspectiva es encialmente globalizadora, 
enuncia-se nesres paragrafos a ideia de que o interesse e a urilidade individuais sao 
•mestres- da indu tria e que a concorrencia entre agentes individuais e vanrajosa; existe, 
portanto, uma aproxima~ao as concep~oes da economia classica. 
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vitola; para as tirar, ou em zorras 107, pelas terras alagadi<;:as, ou em car
retoes pelas terras secas, e enxutas; ou em bestas, ou a mao cada uma 
por si, ate as por a borda dos grandes rios, ou ainda dos pequenos 
ribeiros, ou dos corregos secos 1os, e esperar o tempo das aguas, e das 
grandes enchentes dos rios para as fazer descer, ou soltas, ou presas 
em balsas, ou em jangadas, conforrne a grandeza dos ribeiros. Os lon
ges, e OS pertos sao respectivos, aquilo que para 0 Tejo e longe, para 0 

Douro e perto. 

§XIII 

Os grandes mastros que se tiram de Riga na Livonia, vem das matas 
da provincia da Ucrania, e ainda muito mais adiante, de sorte que e 
necessario esperar o Inverno, para os tirar, arrastando sobre a neve, ou 
sobre o gelo ate as margens do rio de Una, donde descem para chegar 
a Riga ate o mes de Junho. Todo este mecanismo s6 pode ser bem exe
cutado por aqueles, que tern interesse no melhor transporte das 
madeiras; e por isso e necessario deixar-lhes a liberdade de fazerem 
por sua conta o lucro, e a despesa 109. 

§XIV 

Os cortes de madeiras de constru<;:ao no Brasil, ainda que repeti
dos, sendo como devem ser feitos com muita econornia, tao somente 
para a marinha de guerra, e do comercio de Portugal, nao podem con
tudo fazer uma falta sensivel ao Esta do; porque 12 um navio de 
madeira do Brasil dura muitos anos, e a marinha nao se faz toda em 
um dia, mas sun progressivamente, que e 0 que basta para que entre
tanto a falta das arvores, que se cortam, se va suprindo pelas outras 
mais novas, que ja desafogadas das velhas se aperfei<;:oam mais 

l07 Zorra chamam os serradores no Brasil a uma pequena maquina muito simples, 
feita de duas pe~as de sucupira, ou de outra madeira forte, uma cu1va em forma parab6-
Lica de 4 ou 5 palmos de verrice, e ouLra recta , que !he serve de base, de 3 ou 4 palmos 
de comprido, sobre a qua! se ata o grande madeiro, ou os grandes pranchoes; e parte do 
vertice da parabola e voltada parn cima, formando ouLra curva como proa de embarca
~ao, parn escorregar mais facilmente por cima das terras alagadi~as, ou dos atoleiros, por 
onde nao podem passar os carros, ou carretoes; e no meio da proa cem um buraco, no 
qual se prende a corda, que arrnsta o madeiro. 

I08 Corregos secos se dizem no Brasil os declives das terras, ou caminhos por onde 
correm as aguas tao somente nas grandes enxurradas, como por exemplo a rua de S. 
Bento desta cidade, que de Verao esca enxuca, e de Inverno correm por ela as aguas cor:1 
tama for~a, que muitas vezes tern levado consigo homens, bestas, e seges. 

l09 Bielfeld, Institutions Politiques, tom. 2, chap. 5, § 21. 
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§ IX 

0 mesmo proprietario, ou senhor das terras, em que se acham tais 
madeiras, logo que ele nao tern nelas algum interesse, e 0 primeiro 
que, ainda apesar das maiores proibii;:oes, e das mais graves penas, ou 
as deixa arruinar, ou trabalha mesmo por destrui-las, somente para se 
livrar daquele 6nus, daquela especie de tributo, com que se acham 
pensionadas as suas terras, e dos vexames, que debaixo do nome do 
soberano, !he fazem todos aqueles que vao cortar tais madeiras nos 
seus matos. 

§ X 

Nao e assim quando 0 lavrador, OU proprietario das terras trabalha 
por sua conta. Ele faz tudo com economia, para nao arruinar, nem des
truir os seus matos; aproveita em tempo todas as madeiras, que alias se 
perderiam; faz todos os esfon;:os para que elas sejam as melhores, para 
preferir aos outros concorrentes; todos os dias inventa novos meios de 
poupar despesas, e de facilitar a condui;:ao, e os transportes, para con
seguir um maior lucro. 

§XI 

As utilidade de um lavrador chamara a do outro, e os ira multipli
cando; esta multiplicidade de vendedores produzira infalivelmente um 
melhor mercado; e o comprador tera mais onde escolher em prei;:o, e 
bondade. 

§XII 

0 intere e foi sempre o mestre da industria c; ele descobrira novos 
caminhos, fara navegaveis os pequenos rios, fara serrar as mad iras nos 
lugares, em que forem cortadas, para mais facilmente serem conduzi
das, OU em groSSOS pranch6es, OU em tabua ja proporcionadas a 

c Embora, noutros pontos, a concepc;oes econ6micas de Azeredo Coutinho relevem 
do me.rcantilismo, que tern da economia uma perspectiva essencialmente globalizadora, 
enunc1a-se nestes paragrafos a ideia de que o interesse e a utilidadc individuais sao 
•me tres• da industria e que a concorrencia entre agentes individuais e vantajosa; existe, 
ponanto, uma aproximac;ao as conct:pc;oes da economia classica. 
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vitola; para as tirar, ou em zorras 101, pelas terras alagadii;as, ou em car
retoes pelas terras secas, e enxutas; ou em bestas, ou a mao cada uma 
por si, ate as por a borda dos grandes rios, ou ainda dos pequenos 
ribeiros, ou dos corregos secos 108, e esperar o tempo das aguas, e das 
grandes enchentes dos rios para as fazer descer, ou soltas, ou presas 
em balsas, ou em jangadas, conforme a grandeza dos ribeiros. Os lon
ges, e OS pertos sao respectivos, aquilo que para 0 Tejo e longe, para 0 

Douro e perto. 

§XIII 

Os grandes mastros que se tiram de Riga na Livonia, vem das matas 
da provincia da Ucrania, e ainda muito mais adiante, de orte que e 
necessario esperar o Inverno, para os tirar, arrastando sobre a neve, ou 
sobre o gelo ate as margens do rio de Una, donde descem para chegar 
a Riga ate o mes de Junho. Todo este mecanismo s6 pode ser bem exe
cu tado por aqueles, que tern interesse no melhor transporte das 
madeiras; e por isso e necessario deixar-lhes a liberdade de fazerem 
por sua conta o lucro, e a despesa 109. 

§XIV 

Os cortes de madeiras de construi;ao no Brasil, ainda que repeti
dos, sendo como devem ser feitos com muita economia, tao somente 
para a marinha de guerra, e do comercio de Portugal, nao podem con
tudo fazer uma falta senslvel ao Estado; porque 12 um navio de 
madeira do Brasil dura muitos anos, e a marinha nao se faz toda em 
um dia, mas Sim progressivamente, que e O que basta para que entre
tanto a falta das arvores, que se cortam, se va suprindo pelas outras 
mais novas , que ja desafogadas das velhas se aperfeii;oam mais 

107 Zorra chamam os serraclorcs no Brasil a uma pequena maquina muito simples, 
feita de duas pe~as de sucupira, ou de outra madeira forte, uma cu1va em forrna parab6-
lica de 4 ou 5 palmos de vertice, e outra recra, que Jhe serve de base, de 3 ou 4 palmos 
de comprido, sobre a qual se ata o grande madeiro, ou os grandes pranchoes; e parte do 
vcrtice da parabola c voltada para cima, formando outra curva como proa de embarca
~·ao, para escorregar mais faciJmente por cima <las terra alagadi~as, ou dos acoleiros, por 
onde nao podem passar O ' carros, ou carret6es; e no meio da proa tern um buraco, no 
qua] sc prende a corcla, quc arrasta o madeiro. 

108 Corrcgos sccos se dizem no Br.isil os declives clas terras, ou caminhos por onde 
correm as aguas tilo somcnte nas grancles enxurradas, como por exemplo a rua de S. 
Bento de~ta cidadc, que de Ver;io esta cnxuta, e de Invemo correm por ela as aguas cof'l 
lanta for<;a, que muitas vezes rem lcvado consigo homens, bestas, e seges. 

109 Bielfeld, fnslillllions Politiques, tom. 2, chap. 5, § 21. 
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depressa: 22 por serem aqueles matos muito dilatados, e de uma 
extensao imensa 110. 

§ XV 

A America portuguesa, desde o rio de Vicente Pinzon, situado qua
renta legua ao cabo do norte do rio das Amazonas u 1, ate adiante do 
Rio Grande de S. Pedro para o sul, tem de costa mais de quinhentas 
leguas de dezoito ao grau. Da mesma sorte para o sertao, correndo 
para oeste, tern mais de quinhentas leguas de dezoito ao grau, desde o 
Caba de S. Roque ate as ultimas missoes portuguesas dos carmelitas, 
situada na margem austral do grande Amazonas: e para a margem 
setentrional do mesmo rio tem todo o vastissimo sertao de Macapa, e 
de Rio egro 112 coberto de madeiras preciosissimas ate as margens dos 
rios apo, e Aguaricu. 

§ XVI 

Mas como a America portuguesa forma quasi um triangulo, cuja 
base fica como paralela a linha equacional; por um calculo muito arras
tado contera a America portuguesa mais de cem mil leguas quadradas 
de 18 ao grau 113. De tas tire-sea metade, que se deve supor como terra 

110 Vej. a conta, que <lei a Sua Alteza Real em 4 de Novembro de 1801 a respeito da 
concessao da esmarias, e dos cortes das madeiras reais, inserta na mesma Defesa, pag. 
102, Documento n° 13d. 

111 Veja-se o Alvara de doa<;ao pas ado por Filipe IV de Castela a Bento Maciel em 
14 de Junho de 1627 transcrito por Berredo, Anais Hist6ricos do Estado do Maranbiio, 
§ 573. Condamine, d., Voyage, pag. 198. 

112 Os portugue es em 1744 foram em canoas pelo rio Negro, ate o rio Orenoco um 
dos maiores da America Meridional, que nasce das serranias da provincia de Popaian no 
novo reino de Granada, entre a audiencia de Panama, e de Quito; e tiraram enfun todas 
as duvida sobre a comunica<;ao do rio Orenoco com o Amazonas pelo rio Negro. 
Condamine, Voyage de la Riviere des Amazones, pag. 116. Berredo, Anais Hist6ricos do 
Estado do Jl.1aranbiio, liv. 10, n° 728. 

113 Nenhum lmperio da Europa contem um terreno tao dilatado, nem aincla a RC1ssia, 
que exceclendo a todos na Europa nao chega a 59.600 leguas quadraclas. Busching, 
Introduction a la geograpbiee, § 17. Alguns autores tern dito, que 6 o Brasil contem 
tanto terreno como toda a Europa juntamente. Bielfeld, lnslilulions Politiques, part. 3, 
chap. 1 du Portugal, § 21. 

ct Nora acrescentada na 2• edi<;iio. 
e Introduction a la connaissance geograpbique et politique des etats de /'Europe, 

Estrasburgo. 1779 <trad. da 5• ed. alemii), de Anton Friederich Busching (1724-1773), cele
bre ge6grafo alemiio, preceptor do principe russo e professor de filosofia em Goeuingen. 
Foi membro do consist6rio de Bedim onde se dedicou a trabalho.s geogr..ificos. 
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coberta de cultura, campos, lagos, rios, etc. ainda fica uma outra 
metade, ou uma area de mais de cinquenta mil leguas quadradas, 
cobertas de matos virgens, e incultos, que formam muita parte daquele 
vasto continente. 

§ XVII 

Mas ainda no caso de se seguir com efeito alguma falta de madeiras 
de constrw;:ao para o futuro; seria necessario examinar, se elas deixadas 
nos matos, expostas a apodrecer, a cair, e a destruir as outras mais 
novas, e mais preciosas, darao um maior lucro ao Estado, do que redu
zidas sucessivamente em navios para aumento do comercio maritimo 
da nas;:ao. 

§ XVIII 

Nenhuma das na<;:oes do norte tern tantas madeiras, tao boas, e de 
tanta dura<;:ao, como tern Portugal no Brasil; e contudo nenhuma delas 
deixou de as cortar, principalmente para a sua marinha de comercio, 
somente pelo temor de que se lhes acabem. Elas sabem que sao de ne
cessarias, e ate mesmo pesadas aos E tados as naus de guerra, quando 
nao ha marinha de comercio a que elas defendam. As marinhas de 
guerra, e do comercio de um Estado sao tao ligadas entre si, que a 
extin<;:ao de uma traz consigo a destrui<;:ao da outra: e por isso e neces
sario ter sempre ambas a vista, e prestar-lhes os mesmos socorros; nao 
6 pelos interesses, que a marinha de comercio traz ao Estado, mas 

tambem porque muitas vezes poderao os eu grandes navios servir de 
nau , ou de fragatas de guerra para defesa da na<;:ao 114. 

CAPiTULOIX 

Para se adiantar o comercio das madeiras do Brasi4 e necessdrio que 
se extingam os direitos, que de/as se pagam de entrada neste reino 

§I 

o Bra il alem das preciosissimas macleiras de constrn<;:ao, ha exce
leme madeiras para os edifi ios, ainda mesmo para aqueles, que estao 
descobertos, e expostos as chuvas: aquelas madeiras resistem muito ao 

114 Y. acima o cap. 7. 
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tempo; sofrem um maior grau de calor, e muitas delas se desfazem em 
brasa sem levantar chamas facilmente, nem formar de repente um 
grande incendio. 

§II 

Ha tambem madeiras de cores lindissimas para todo o genera de 
utensilios, que tomam um burnido admiravel, e um polido, ao qua! 
nao igualam as melhores madeiras estrangeiras 11 s. Mas o alto pre\:O 
dos fretes, e os muitos direitos que neste reino se pagam de entrada 
das madeiras, que vem do Brasil, fazem que na maior parte aquelas 
madeiras, ou se desperdicem no Brasil, ou talvez se tirem por contra
bando, ou apodrec;am nos matos, e se destruam no lugar dos seus 
nascimento . 

§III 

Pelo que pertence ao alto prec;o dos fretes, ele ira abaixando a pro
porc;a o do maior aumento da marinha comerciante, que 
necessariamente ha-de crescer pela maior abundancia dos generos, e 
ainda mais, logo que for livre aos lavradores a venda das madeiras de 
construc;ao, como ja acima ponderei: mas enquanto se nao extinguirem 
os direitos de entrada daquelas madeiras neste reino, o comercio delas 
ou sera nenhum, ou sera sempre ruinoso para Portugal, pela maior 
concorrencia das madeiras estrangeiras. 

§IV 

A carestia das madeiras do Brasil neste reino facilita uma entrada 
maior das madeiras estrangeiras, e por consequencia da dois golpes nas 
rendas do Estado; um pela ru!na do genera da nac;ao, outro pelo 
dinheiro, que nos leva o estrangeiro a troco do seu genera. As madei
ras dos estrangeiros, alem de serem pela maior parte muito resinosas, e 
combustiveis, e por isso muito prejudiciais nos incendios das grandes 
cidades, sao de muito pouca durac;ao, e muito inferiores as do Brasil; e 
por iSSO e nece sario extinguir OS direitOS das entradas das madeiras do 
Brasil neste reino, para fazer entrar uma abundancia maior de madeiras 
melhores, e menos perigosas para os incendios 116. 

us labal, d., tom. 5, chap. 19, ensina uma receita para conservar as cores <las madeir'&s. 
116 Bielfeld, Institutions Politiques, tom. 2, chap. 4, § 17. Le grand objet du 

Souverain, et de ses financiers, c'est d'encourager par des recompenses, des facilite, des 
gratificatio11S 
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§V 

A extin~ao dos direitos das madeiras do Brasil neste reino, nao se 
pode dizer que e uma perda para o Erario Regio; e um erro muito gros
seiro, e mesmo destruidor do bem do Estado, querer aumentar os 
rendimentos do soberano, sem aumentar a opulencia geral do 
Estado 117. A economia de um reino, e muito diferente da de um parti
cular; a razao e clara . l2 0 dinheiro, que sai da bolsa de um particular, 
sai para sempre; o que sai dos cofres do Estado, entra todo no Estado; 
e e muito raro que este dinheio passe por alguma mao, sem que deixe 
algum proveito. 22 Os meios, de que se vale um particular, sao sempre 
limitados; os de um Estado bem governado nao tern limites. 32 A maior 
parte das despesas de um particular tendem a se procurar mais comodi
dades, e mais prazeres. Todas as despesas publicas pelo contrario 
tendem ou a conserva~ao imediata do Estado, ou a aumentar a sua 
prosperidade, as suas for~as, e a sua opulencia. :E necessario enfim 
semear para colher•ll8. 

etc. la culture de ces productions naturelles du terrein, surtout si elles sont uniques ... si au 
contraire, elles ne sont pas uniques ... ii faut /es ajfranchir de tout droit de sortie, pour 
obtenir un avantage dans la concurrence du debit. ' 

117 Bielfeld, d., tom. 2, chap. 1, des Finances, § 9. Le point essentiel est ... sur tout de 
proscrire a jamais ces destructeurs des pays qui ne s'attachent qu 'a augmenter /es revenus 
du Souverain sans augmenter /'opulence generate de l'Etat. Celle manie, qui passe souvent 
pour un savoir faire meritoire, est egalement ridicule, et funeste. Si /'on ne commence pour 
donner tous ses soins a faire pencher la balance du commerce general, la balance des 
importations, et des exportations a l'avantage de sa nation, et qu ·on s'acharne 
continuellement a tirer de nouveaux subsides du peuple, ii est clair qu 'on enerve la masse 
totale des richesses repandues dans l 'Etat, qu 'on affoiblit le fonds destine pour /es 
fabriqu.es, /es manufactures, le commerce, la navigation, et l 'industrie, qu 'on prive tousles 
jours le peuple des moyens de payer ces subsides, el qu 'on est precisement dans /es cas de 
cet insense, qui tua sa poule pour avoir tous les oeufs a la fois. 

118 Luis XIV nao seria grande, se nao tives e a seu lado o sabio Colbert, que no 
mesmo tempo, em que a Franc;a ja quasi sem forc;as parecia sucumbir com o peso das 
suas mesmas vit6rias, a salvou pelo meio dos infinitos canais, que ele abriu a industria da 
sua nac;ao: o ser grande homem de Estado niio consiste em descobrir meios de imp6r 
mais, e mais tributos, consisle sim em descobrir meios de fazer rebentar de novo perenes 
fontes de riqueza, que fertilizem o Estado por toda a parte. 

a Neste paragrafo e nas suas notas, evidencia-se o caracter complexo, se nao 
contradit6rio, do discurso do Aulor do Ensaio Econ6mico. Uma vez mais ha marcas de 
uma aclesao a certas proposic;6es mercantilistas: o elogio de Colbert e a defesa eta virtude 
das despesas publicas (que resultara de uma influencia de Jean-Franc;ois Melon, autor do 
Essai Politique sur le Commerce, Paris, 1738, bebida no livro do bariio de Bielfeld) siio 
disso testemunho (ainda que expressc atraves da diferenp entre gastos dos pa1ticulares e 
gastos do Estado a noc;iio de investimento). Por outro lado, critica com Bielfeld a 
eparac;iio entre riqueza do E tado e riqueza do pals (isto e dos seus habitantes). 
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§VI 

Alem destas madeiras ha outras muitas, que ainda que nao sao tao 
preciosas pela sua qualidade, seriam contudo de muita utilidade para 
este reino, atenta a grande falta que ha de lenha, e o grande consumo 
que se faz de carvao com prejuizo gravissimo das provincias, principal
mente do Alentejo. No Brasil ha madeira infinita, que sobeja, e que se 
deita abai:xo s6 para se descortinarem as terras para a lavoira. Seria 
muito util que se aproveitasse aquele superfluo, e que se remediasse 
esta falta. 

§VII 

As naus de Sua Majestade, que vao e vem do Brasil, ordina-ria
mente vem quasi vazias, e s6 trazem por lastro alguma pedra, ou 
alguma velha artilharia. No Brasil ha muita falta de pedra calcaria, prin
cipalmente nas capitanias da beira mar; quasi toda a cal, que ali se 
fabrica, e de ostras e mariscos, e essa muito inferior. Seria muito util 
que aquelas naus levassem todo o seu lastro, e ainda mais, de pedra 
calcaria, de que tanto abunda muita parte deste reino, para la se calci
nar, e fazer a cal, ao menos para as obras reais daqu~las pra~as; e que 
trouxessem em troca do lastro aquela madeira (que alias e perdida) ou 
em grandes toros, ou em achas, ou ainda em carvao, ao menos para as 
oficinas reais da fundi~ao, e outras 119. 

119 No Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, ha muito barro finissimo para as 
fiibricas da porcelana, que vindo em cru, pode tambem servir como de pedra para maior 
peso dos lastro , ou seja das mesmas naus, ou ainda dos navios do comercio: esta 
materia, precios!ssima no seu genera, sendo bem fabricada neste reino, sera mais uma 
riqueza para Porrugal, ate agora desprezada. Veja-se Labat, d., t. 5, chap. 18, et tom 3, 
pag. 497. Bluteau na palavra Porcelana. Macquer, Dictionnaire de Chymie na palavra 
Porcelaine. Savary, Diccionaire de Commerce, trata largamente sobre os modos de 
preparar, fabricar, e pintar a porcelana b_ 

Joao Manso, muito conhecido no Rio de Janeiro pelas suas letras e estudos de 
quimica, fez ali a porcelana, o vemiz, e o charao tao perfeito como o melhor da India: o 
excelentlssimo Luis de Vasconcelos me fez ver nesta cidade uma banca de charao, que se 
dizia feita pelo dito Manso, na qua] vinha retratada em ouro de diversas cores a cidade 
do Rio de Janeiro, o mar, e algumas ilhas daquela barra para dentro; obra que fez 
admirar aos melhores conhecedores da arte: o principal ingrediente da composicao do 

b Nota acrescentada na 2• edicao. Azeredo Coutinho cita o Vocabulario Portuguez e 
Latino, t.VI, Lisboa , 1720, s. v. ·Porcelana., pp. 616-17, do Pe Rafael Bluteau; o 
Dictionnaire Universe! de Commerce, Paris, 1723, de Jacques Savary des Bruslons (1657-
1716), (que foi vertido para portugues e adaptado pelo segundo lente da Aula do 
Comercio, Alberto Jaqueri de Sales, ainda que nao chegasse a ser impresso), e o 
Dictionnaire de Chimie, contenant la tbeorie et la pratique de cet art, 2 vols., Paris, 1766 
(4 vols., 1778), do quimico frances Pierre-Joseph Macquer (1718-1784), que foi director 
de uma manufactura real francesa de porcelana. 
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§VIII 

Se a Fazenda Real estabelecer algum interesse, ou seja como paga, 
ou como premio1 20, ainda que pequeno, acima da despesa, que neces
sariamente devem fazer aquelas lenhas na conduc;:ao desde o lugar, 
onde forem cortadas, ate as naus; por isso que tais lenhas, ou madei
ras veem livres de fretes e direitos, parece-me que a Fazenda Real, 
quando nao ganhe naquela troca de lastro, nao perdera naquelas 
lenhas, ao menos comparadas nao s6 com a despesa, que faz a 
Fazenda Real de lenha, e carvao para as suas oficinas neste reino; mas 
tambem com a melhor qualidade daquelas lenhas, e carvao; alem da 
ruina das provincias, que se evitaria pela introduc;:ao deste novo ramo 
de comercio. 

§IX 

0 lavrador, que alias se ve na necessidade de queimar aquela 
madeira, para desembarac;:ar a terra daqueles grandes matos, e a reduzir 
a cultura, a vendera por pouco mais de nada, e ainda mesmo a dara, 
contanto que se lhe desembarace o terreno para a cultura. 0 pobre, 
que nao tern em que se ocupe, ou que s6 vive de alugar o seu brac;:o, 
ira conduzi-la a bordo de naus; este trafego ainda que, pequeno ira de 
dia em dia fazendo-se lucrativo, pelas grandes utilidades, e interesses, 
que ele necessariamente ha-de produzir. 

verniz, e a goma da arvore de jatoba dissolvida em agua ardente muito forte: da mesma 
maneira se extrai da arvore chamada Tatajuba, uma tinta amarela muito fixa , a qua! sendo 
misturada com o anil se convene em verde, que nao desbota, ou seja em algodao, ou 
eja em la. 

120 Elements du commerce, chap. 6, des colonies, tom 2, pag. 37<. L'expedient le plus 
habile pour etablir cet equilibm, est d 'accorder ii /'importation de ces denrees des colonies, 
une gratification, qui mette Les negociants en etat de les uendre a plus bas prix que celles 
de l'etranger. 

c Elements de Commerce, 2 vols., Parise Leide, 1754, obra publicacla anonimamente 
ma da autoria de Fram;;:ois Louis Veron-Duverger de Forbonnais (1722-1800), economista 
mercantilista frances. Esta obra, de que varios capltulos foram incluidos na Encyclopedie 
de Diderot e D'Alemben, exerceu bastante influencia em Portugal, sobretudo atraves de 
manuais de comercio. Em 1766, foi publi cada em Lisboa uma tradu~ao livre e 
condensada que , curio amente, atribuia a auroria a Montesquieu, talvez porque 
Forborrnais foi tambem autor de um Extrait de /'Esprit des Lois avec des observations, 
Paris, 1753. 
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§X 

0 comercio da na~ao lan~ara logo mao dele, e 0 levara a sua maior 
perfei\:iio 121 ; este reino abundara de melhores lenhas, e melhor carvao; 
as provincias do reino nao se verao tao arruinadas por causa das conti
nuas queimadas, e carvoarias; e o Erario Regio vira a receber muitas 
utilidades daquelas madeiras, e lenhas, que nada valiam, e que de 
necessidade se deveriam reduzir a cinzas, e a nada. 

121 Elements du commerce, d., chap. 6, pag. 38. Les nations intelligentes dans le 
commerce s'en tiennent done aux gratifications jusqu 'a ce que la culture puisse s'en 
passer. 



PARTE II 

SOBRE OS INTERESSES QUE PORTUGAL PODE TIRAR DAS SUAS 
COL6NIAS NAS TRES PARTES DO MUNDO 

CAPITULO I 

Portugal pela situafiiO dos seus estabelecimentos nas tres partes 
do mundo pode fazer relativamente o comercio o mais activo, 

e o mais vantajoso de todas as naf6es da Europa 

§I 

Portugal tern duas sortes de estabelecimentos nas duas Indias, e na 
costa de Africa. 0 das indias Orientais, e da costa de Africa, s6 tern por 
objecto o comercio; e os da America tern por objecto a cultura, e o 
cornercio juntarnente; e por isso de todos os estabelecirnentos de 
Portugal, o Brasil e nao somente o mais rico, mas tambem e aquele, 
que merece rnais cuidado, e mais aten90 122 . 

122 Interets des Nations de !'Europe, tom 1, chap. 4, pag. 87. Les progres des colonies 
du Bresil dependent beaucoup du cboix, que fail le Ministere des ojficiers a qu 'il en con
fie l 'adiministration. II n'ignore pas que la conduite de ces colonies exige beaucoup de 
capacite, de genie, de justice, de moderation, et de courage; qu 'ii faut anim.er la culture, 
le commerce, encourager /es habitants, Les proteger, les porter a la culture la plus avanta
geuse a la m.etropole, s 'assurer des naturels du pays, et ne laisser aucune porte ouverte au 
commerce d'interlope. La population, et la culture doivent etre le principal object de 
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§II 

Os estabelecimentos de Portugal na America estao situados na 
melhor parte dela; os das outras nac;oes, principalmente a respeito da 
agricultura e do comercio, nao tern comparai,;:ao com os de Portugal. 
Todas as nai,;:oes, que tern col6nias na America, ou as tern chegadas 
para os polos, ou para a equinocial da parte do norte. 

§III 

As terras chegadas para os polos, par causa dos muitos frios e das 
neves 123, dao uma s6 produc;ao em cada ano: as grandes lagoas, e os 
grandes rios , que !hes dao portos, estao em muita parte do ano gela
dos, e sem navegai,;:ao; tais sao os principais rios da America inglesa. As 
outras terras mais chegadas a equinocial da parte do norte, ainda que 
sao de uma melhor produi,;:ao, contudo estao sujeitas a tempestades 
horrorosas, e a furacoes de vento tao fortes, que arrancam arvores intei
ras, arrasam as searas, e lani,;:am par terra ate os edificios; tal e a 
situai,;:ao das Antilhas 124 . 

§IV 

As terras da contracosta, que bordam as margens do Mar do Sul, 
desde o Estreito de Magalhaes ate os fins do norte da California, ainda 
sao piores para a agricultura. 0 reino do Peru tao celebrado pela 
riqueza da suas minas; figura muito pouco na fertilidade dos seus 

/'administration des colonies. La douceur du gouvernement contribue beaucoup a etender 
l'une, et l'autre. Les avences d 'esclaves, Les distinctions, et d 'autres encouragements, !es 
animent. C'est swtout a la culture des sucres, de /'indigo, du cajfe, du coton et du tabac, 
qu 'on doit porter toute l'industrie des habitants. Les progres de cette culture, qui enrichis
sent Les colonies. etendent la population, non seulement des colonies, mais aussi celle de la 
metropole, augmentenl sa marine, et son industrie, en y fournissanl un fond immense de 
ree.."CfJOrtation. Le commerce donne par la concurrence des negociants, une activite respec
tive a la colonie et a la metropole, qui ne cesse d'y multiplier !es habitants, et les richesses. 
Le gouvernement augmenteroit encore /es progres de la culture des colonies, en assurant 
en Europe la consommation de leurs productions; et la consommation s'etendroit infini
ment, si on soutenoit !es prix des denrees des nations en concurrence. II a des moyens 
infalibles pour y reussir: ii doit accorder des exemptions, ou des diminutions des droits a 
/'importation, et a la reexportation, et diminuer le plus qu 'ii est possible le prix du fret. 

123 Herrer. , Descript. Ind. Occid., part. 13, Sect. 2 de Virgin., cap. 1. Virgina maxima 
et amplissima est inter regiones Americae ... Hyems acris, et vehemens est sicul in Anglia, et 
Gallia: aestas Jere ta/is est qua/is in Hispania ... Montes ... in hyeme mu/ta nive sunt coo
perti. 

124 Histoire des evenements militaires et politiques de la derniere guerre dans /es qua
tre parties du monde, tom 1, discours preliminaire. Labat, Voyages aux Isles de 
l'Amerique, tom 2, chap. 12, Histoire, d., tom. 2, pag. 416, et 474. 
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campos. Aquele terreno esta como dividido em tres partes: a primeira 
forma a planicie, ou o baixo Peru por toda a costa junto ao mar: a 
segunda, ou media, compoe-se de altos montes, e profundos vales: a 
terceira, ou a altissima, e uma montanha continuada, e sem vales, 
denominada a Cordilheira ou a grande Serra dos Andes, a mais alta do 
mundo. 

§V 

0 baixo Peru, e a Serra dos Andes, sao quasi estereis; e o baixo 
Peru porque nele nao ha chuvas, nem orvalhos, nem trovoadas, e os 
terremotos que ali sao quasi continuos; e a Serra dos Andes porque 
esti sempre coberta de perpetuos gelos, sem arvore alguma 125. A parte 
media, ainda que produz alguns pastos para as criat;oes dos gados, nao 
e contudo igualmente fertil para a agricultura. 

§VI 

Supondo porem que hajam alguns terrenos ferteis por aquela costa, 
contudo a sua agricultura e quase como perdida para o comercio das 
nat;oes da Europa. Um mar imenso, uma dilatada e perigosa navega
t;ao, ou seja pelo Estreito de Magalhaes, ou pelo Cabo de Horn, serao 
sempre barreiras invenciveis 126, e que apartam para sempre aqueles 
colonos de entrar em concorrencia com a nossa agricultura, e com a 
extract;ao clas nossas produt;oes. Isto mesmo fara que a pesca das 
baleias, que tern feito armar duas das primeiras nat;oes da Europa, nao 
podera jamais concorrer com a nossa, dada a mesma industria, e activi
dade. 

§VII 

Nenhuma nat;ao tern um terreno tao criador como a America por
tuguesa: ela se compreende nos dois melhores climas das zonas 
t6rrida, e temperada; o que falta em um, sobeja no outro, e ambos 

125 Herrer. , d., Descriptio Penwiae, part. 12, fol. 68, vers., fol. 90 et 93. 
126 Falo conforme o estado presente <las cousas; porque se algum dia se fizer uma 

comunica1,:ao do Mar do Norte para o Mar do Sul, rompendo-se arraves do Istmo de 
Panama; e quando se tiver adiantado a civiliza1,:ao <las na1,:oes <las ilhas do Mar do ul, e 
elas ouberem a arte de consu·uir navios; farao um grande comercio com os habitantes da 
costa ociclental cla America, descle o Cabo de IIorn ate ii California". 

• Nora acrescentacla na 2• ecli1,:ao. 



86 j. j. Azeredo Coutinho 

entre si produzem mais do que todos os outros da Europa junta
mente 127 . 0 Rio Grande principalmente produz todos os frutos da 
Europa, muito melhores, e em muito maior abundancia; s6 ele e capaz 
de dar trigos a todo Portugal, e a muita parte da Europa; da mesma 
sorte o linho canhamo para a sua marinha, e outros generos de pri
meira necessidade. 

§VIII 

0 Brasil situado na parte mais oriental da America, quasi no meio 
do mundo, esta como olhando para a Africa, com um pe em terra, 
outro no mar, com os bras;:os estendidos, um para a Europa, outro para 
a Asia; tern os seus portos sempre abertos em todos os tempos do ano, 
sem gelos 128, sem furac6es de vento, dando uma navegas;:ao mais 
c6moda, e mais breve: em uma palavra, a riqueza, e a abundancia, que 
a providencia espalhou por todas as partes, ali estao juntas como em 
um centre. 

§IX 

A Holanda, sem terra, submergida nas aguas, lutando contra os ele
mentos, s6 o seu comercio a tern feito grande 129; no Brasil porem o 

127 Interets des Nations, d., tom. 1, chap. 4. II n 'est pas necessaire d 'entrer dans un 
plus grand detail sur /es resources des colonies du Bresil, pour uoir que le Portugal pourroit 
en tirer des richesses immenses; qu 'ii pourroit y etendre presque sans homes la culture des 
denrees /es plus necessaires a !'Europe, y multiplier infiniment /es consommateurs, et y 
faire un commerce d'economie plus riche qu'aucune des branches du commerce que 
/'Europe fait avec l'Amerique. Le Bresil su.ffroit seul pour assurer la prosperite d 'une nation 
dont le gouvemement protege le commerce. 

l28 Lery, d., Histor. navig. in Brasil, cap. 12. Nusauqm in ea gelu, nix, nee grando 
conspicitur, ac proinde suis nunquam spoliantur arbores frondibus, utpote quae frigore 
non infestentur, per totum annum eo vigent modo, quo mense Maio solent apud nos 
sylvae. 

Herrer., d., part. 13, cap. l. Omnia autem in ea tam pulchra, et tam eximia sunt, ut 
non injuria quispiam dixerit, Deum hominibus in hac regione velut artificiosam quan
dam totius mundi epitomen ob oculos ponere voluisse. 

129 0 principal comercio da Holanda €: a canela, a pimenta, e o cravo da India: a 
canela ha muita nos matos do Brasil; e para haver maior abundancia dela, e de melhor 
qualidade, bastaria cultiva-Ja. A pimenta ja se cultiva no Rio de Janeiro, e na Bala. 
Tamb€:m vi no Rio de Janeiro, e principalmente nas pedras da borda de agua da ilha do 
Senhor Born Jesus, em grande abundancia o murex, ou o marisco da purpura dos anti
go , do qual faziam uso alguns curiosos, que com a tinta extraida dele bordavam len~os 
finos brancos; e tamb€:m as lavadeiras se servem da tinta do murex para marcarem as 
suas roupas; cuja tinta, sendo no principio amarela, se faz imediatamente purpura, e tanto 
mais bela, quanto €: lavada em agua salgada. O cravo ha muito no Brasil, ainda que de 
diversa especie, mas que no cheiro, e no gosto €: o mesmo que o da India; alem do pau 
cravo do Maranhao e do Para, bem conhecido, ha no Rio de Janeiro, principalmente nos 
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ceu, a terra, todos os elementos concorrem a competencia para a sua 
fertilidade e riqueza 13°. Nada ali falta, tudo s6 espera pela mao do 
homem. 

§X 

Esta falta porem pode ser suprida em muita parte por aqueles bra
~os, que, ou pela barbaridade da Africa, ou pelos seus crimes deveriam 
perecer nas pontas <las zagaias< 131; e por isso a conserva~ao dos estabe-

matos do Morgado dos Azeredos, uma outra especie, que e o fruto de uma grande 
arvore, do feitio e tamanho de contas de rosario, de cuja casca se faz uso como do da 
India b_ 0 girofle, ou o chamado cravo da India, se me disse haver nos sertoes de 
Pernambuco, nascido naturalmente, e sem cultura, e niio e de admirar, que ali haja, e 
possa haver muito girofle, canela, pimenta, gengibre, sandalo, ac;;:afriio, assafras, cardo
momo, noz moscada, se codas as especiarias, arvores, e plantas, que se acham nas ilhas 
Molucas; visco que elas se acham situadas quasi na mesma latitude austral, em que se 
acha a peninsula de Pernambuco: da mesma sorre codas as produc;;:oes da Arabia, da 
Persia, da India, e da China, e da Europa desde 36 graus de latitude ao norte, ou ha, ou 
se podem aclimatar no Brasil, em toda a sua grande extensiio, desde a equinocial ate 36 
graus de latitude ao sul, visto que a experiencia tern ja feito ver, que em iguais latitudes 
para o sul, ou para o norte, as produc;;:6es da nacureza siio, ou podem ser as mesmas. 

l30 Lery, d., cap. 12. Veruntamen quad spbaerae non ignarum facile est intelligere, 
cum dies sub tropicis nusquam tam longi, neque rursum tam breves, atque nostro climate 
exoriantur; multo sunt aequabiliores, mu/toque clementiore caelo utuntur Jncolae. 

l3l Histoire generate des voyages, part. 3, !iv. 6, chap. 9, § 2, pag. 380. Les (negres) 
biaf aras vendent une partie de leurs prisionniers aux blancs, et sacrifient le reste a leur 
divinite, qui se nomme China. Le Courier de Landres du Vendredi 19, Avril 1793. Grande 
Bretagne, Seance du Mercredi 1 7 Avril. M. Richard Miles, qui a commande pendant 20 
ans dans /es comptoirs de la compagnie d 'Afrique, fut introduit a la barre comme temoin. 
JI dit que le resultat de ses longues observations sur l'etat des negres a la Cote d'Or, le por
toit a croire que l'esclavage etoit etabli dans ce pays de temps immemorial, qu'il y etoit en 
quelque sorte naturalise, et que !es guerres ne l'avoient ni augmente, ni diminue. fl distin
gua l 'esclavage en deux especes; celui de naissance, et celui qui etoit une punition de 
di.fferents crimes; comme l'adultere, le vol, la sorcellerie. fl ajouta que !es terres en Afrique 
ne pouvoient etre cultivees, que par des esclaves. Questionne par le Due de Clarence sur 
l'etat des esclaves, qui venoient de l'interieur des terres; ii repondit qu'ils etoient tou.s tres 
maigres, et que s'ils n 'etoient pas vendus, ils seroient massacres (•): qu 'au contraire ils etoi
ent bien soignes, bien nourris dans leur passage, et que sous la domination angloise ifs 
vivoient a l'abri des lois protectrices, inconnues dans leur pays. Le nombre de ceux qui 
peril dans la traversee n 'est pas considerable, et le soin qu'on prend de conserver leur exis
tence est garanti par l'interet des capitaines negriers. 

(') Veja-se a minha Analise sobre a justir;a do comercio do resgate dos escravos, § 53, 
pag. 43d_ 

b A parte restante desta nota foi acrescentada na 2• edic;;:iio. 
c Aqui Azeredo Coutinho recorre ao argumento que, em seu entender, legitima o tra

fico de escravos: o negros transportados no comercio de resgate esravam destinados a 
uma sorte ainda pior pelos outros africanos, eram na sua maioria condenados a morte. v. 
acima nota (f) ao capitulo N, da I Paree. 

d Referenda acrescentada na 2• edic;;:ao. 
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lecimentos de Portugal naquela costa e absolutamente necessana para 
o Brasil: e suposto Portugal tenha ali perdido alguns, contudo ainda 
possui muitos, e talvez os melhores para o comercio do resgate dos 
escravos 132. Seria facil de fazer florescentes aqueles estabelecimentos 
por um comercio bem dirigido, e por guarda costas bem armadas, que 
fizessem respeitar a bandeira portuguesa, e livrar as possessoes de 
Portugal dos insultos, que todos os dias ali lhes fazem os negociantes 
estrangeiros 133. 

§XI 

Na Africa possui Portugal os fortes de Cacheu, Bissau 134, e outros 
sabre o rio de Gambia, na costa da Negricia, onde se faz um impor
tante comercio do resgate dos escravos, para se transportarem para a 
America. Uma col6nia em Malagueta na costa da Guine. No reino de 
Congo, onde ha riquissimas minas de ferro, Portugal nao s6 e senhor 

132 Histoire generale des Voyages, part. 3, !iv. 6, chap. 9, pag. 371. Lesfranfois avoi
ent reconnu /es avantages du commerce de Bissao avant que de sy etre fait un 
etablissement ... IL (Sieur Cartaing) envoie a proposer aussitot cette objection au General 
(Brue), qui Lui fit dire de former son etablissement dans l'lsle meme de Bissao, et d'y pren
dre possession du fort des portugais ... Brue plus rempli que jamais de la necessite de cet 
etablissement, resolut de se rendre Lui meme a Bissao; mais si bien accompagne, qu 'ii n 'eut 
rien a redouter des portugais, et des negres. 

133 A paixao, que o negros da co ta de Africa tern pelo tabaco do Brasil, sempre 
deu aos porn1gue es uma grande superioridade no comercio daquela costa: as outras 
nai;:oes, que ali faziam o comercio, eram obrigadas a faze-lo do refugo dos portugueses; 
hoje porem, que ja ali se fazem planta<;:6es, e necessario nao deixar perder as portugue
sa , e livra-las de todo os embara<;:os do monop61io, do qua! logo que o tabaco seja 
livre, sera de uma utilidade suma, nao s6 para os agricultores e comerciantes deste 
genero, mas tambem para a Fazenda Real: fazendo-se o calculo do numero <las arrobas 
de tabaco, que todos os anos saem das alfandegas do Brasil, dividido pela soma total, 
que o monop6lio deste genero produz actualmente a Fazenda Real , o quociente dara o 
imposto, que cada arroba ou rolo de tabaco devera pagar na saida das alfiindegas do 
Brasil, e na entrada destas; imposto que sempre ira crescendo na razao das entradas e 
das saidas, como todos os generos alfandegados, sem que seja preciso aumentarem-se os 
oficiais <las alfandegas, nem o infinito numero dos empregados no servii;:o dos monopo
listas, nem dos seus privilegios sem n(1mero, po to que se fiquem conservando os 
tribunais regios, e os ministro de uma tal administrai;:ao, e despachos para o expedience 
de tao grande ramo de comercioe. 

134 Histoire generale des Voyages, d., liv. 6, chap. 8, pag. 371. Les portugais de Kacheo 
voudroient se reserver tout le commerce; mais comme le Portugal ne fem· foi1mit point 
assez de marcbandises pour /es enrichir, ils ont la prudence d 'entrer en composition sur 
cet article. En sauvant zm peu les apparences, les etrangers sont surs d 'etre bien refus; et 
les o.fficiers meme de la ville se pretent facilement a ces petits artifices. Ainsi /'on y trouve 
toujours quelque vaisseau franfois, anglais, ou holandais, qui feint de manquer d 'eau, ou 
d'avoir besoin de quelque autre secours. Et chap. 9, pag. 371. fl (Brue) reconnut bienlot 
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da capital de S. Salvador de Luango, de Embaca, de Cabinda sobre a 
costa, e de outras partes; mas tambem de todo o seu comercio com 
exclusao das outras nas;oes i35. No reino de Angola da mesma so rte pos
sui S. Paulo de Luanda, e Benguela 136. 

§XII 

Alem do grande comercio do resgate dos escravos que faz Portugal 
na costa de Angola, tern de mais muitas comodidades, que nao tern os 
estrangeiros 137; porque os escravos vindo do interior das terras de mais 
de cem leguas, chegam a costa muito magros, e muito fracos. 0 uso 

que cette Isle (de Bissao) meritoit /'attention d'un directeur, et qu'annee commune, elle 
pouvoil foumir en echange, pour /es marchandises de /'Europe, quatre cents negres, cinq 
cents quintaux de cire, et trois ou quatre cents quintaux d'iuoire. C'est a sa situation 
qu 'elle doit ces richesses. Elle est au. centre de plusieurs autres isles for peuplees, et proche 
de plusieurs rivieres navigables, qui sortent du continent. 

135 No ano de 1723 mandou o senhor rei D. Joao V ao capitao de mar e guerra 
Jose de emedo Maia tomar e arrasar um forte, que os ingleses rinham feito no porto 
de Cabinda: com efeito assim o executou, romando-lhe 35 pe~as de artilharia, e duas 
nau , que ali se acahavam ancoradas; e no ano seguinre partiu para o porto do Castelo 
da Mina, onde meteu a pique uma fragata holandesa, que andava infestando aqueles 
mares, e tomando por for~a as carrega~oes das nossas embarca~oes, com gravissimo 
dano e prejuizo do comercio de Portugal, de baixo do ma! fundado direito, que se 
arrogavam de conhecer as nossas embarca~oes: depois passou o mesmo Semedo a 
segurar o nosso comercio no porto de Juda. Sousa, Hist6ria Geneal6gica da Casa Real 
Portuguesaf, tom. 8, pag. 249, e seguintes. A rainha nossa senhora mandou tambem ha 
poucos anos romar, e arrasar um forte, que os franceses tinham feito no pono de 
Cabinda. 

l36 Da Africa se puderam rransportar para o Brasil alguns casais de bufalos; cuja 
came ainda que nao seja boa para comer, contudo tais animais dizem ser muito fortes 
para o trabalho da lavoira, e produzem bem nos paises quentes de onde sao naturais: os 
bois do Brasil sao pela maior parte pequenos, principalmente os criados nas provincias 
de beira-mar, e ja degenerados das ra~as, que os primeiros povoadores para ali levaram: 
o mesmo se podera praricar a respeito dos camelos, para as terras de grandes campinas, 
planicies, e area is do Brasil R. 

137 Quando pela primeira vez no anode 1798 tive a honra de apresentar na nossa 
Academia a min ha Analise sobre a juslifa do comercio do resgaste dos escravos da costa 
de Africa; apareceu traduzida em frances em Landres, e dela se fez men~ao no Courier 
de Londres du Vendredi 8 Juin 1798 n° 46 debaixo do tltulo seguinte. Avis au Public. 
Analyse sur la justice du Commerce du rachat des esclaves de la cote d'Afrique. Par 
josepf Joachin da Cunha d'Azeredo Coutinho, portugais. Ce sont des reflexions d'un 
homme d'Etat, attache a la religion, et qui paroit sensible et humain, sur une question 
agitee, particulierement depuis un e uingtaine d 'annees en Angleterre, par de venerabtes 

f Antonio Caetano de Sousa (1674-1759) , Historia Genea/6gica da Casa Real 
Portuguesa desde a sua origem ate o presente, com as f amflias ilustres que procedem des 
Reis e dos Serenissimos Duques de Braganfa, ju.stificada com instrumentos e escritores de 
inuiolavelfe, Lisboa, Of. Joao Antonio da Silva, 1735-1748, 12 romos. 
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mora/istes; en France par de sopbistes atbees et hypocrites de philantropie; ces derniers 
sous le masque de /'bumanite, n 'ant voulu par /'affrancbissement des negres, qu'accele
rer la subversion de /'Ordre social, resolue dans leur Pandaemonium: /es plus fortes 
raisons opposes a une doctrine, qui cbez eux n 'est que de convenance, seroient 
san effet; mais eel/es que contient ce petit ouvrage peuvent meriter /'attention des 
amis des noirs de ce pays-ci, /esquels joigent de grandes lumieres, a des intentions 
aussi pures, qtte eel/es des gens de cette denomination en France, ont ete perverses. 

aquele tempo diziam os homens mais sensatos de Inglaterra, que os franceses, 
debaixo da mascara da humanidade queriam transtornar a ordem social; hoje dizem os 
mais sensatos da Fram;:a, que os ingleses debaixo da mascara da humanidade, queriam 
fazer-se senhores de todos os bra1;os dos negros da Africa para cultivarem as muitas 
terras e possessoes, que ja tern na Serra Leoa: ta! e o abuso que fazem dos seus talen
tos os homens, que se dizem sabios, quando siio guiados por vistas de interesses 
particulares! O mesmo sujeito, que ontem dizia sim, hoje diz que niio! Triste condi<;:iio 
humana! 

Se porem se resolver ainda, que o comercio do resgate dos escravos da America, 
se deva ir extinguindo gradualmente a propor<;:iio da maior popula<;:ao das na1;6es, e 
col6nias da America, que pela necessidade de bra<;:os para a agricultura, e fabrico das 
uas terras, se viam obrigadas a fazer uso do dito comercio; e necessario, que Portugal 

desde ja va fazendo o maior uso possivel das terras da Africa de que estiver de posse, 
ou eja na agriculrura e lavoura dos generos pr6prios delas, ou seja na escava<;:iio das 
minas de ouro, de ferro, e de todos os metais, que ali se diz haver em abundancia, e 
por consequencia nas fabricas necessarias para o aproveitamento deles; para que a pro
pon;iio, que por uma parte se forem dirninuindo os interesse do comercio dos escravos 
daquelas terras, se vao tambem pela outra parte aumentando os interesses da agricul
tura, e de tudo quanto produzem, e podem produzir aquelas terras de Portugal se nao 
ache de repente em o comercio dos escravos, sem agricultura, sem minas, e sem terra · 
na Africa. Alem de que os escravos da agricultura da Africa, da escava<;:iio daquelas 
minas, e do fabrico de metais, ja mestres em tais generos, depois de forros e libertos, 
poderiam ir para o Brasil trabalhar, e alugar os seus bra<;:os nos mesmos generos, em 
que eles ja fos em mestres ou ja industriados na Africa, e por um jornal mais c6modo, 
e mai barato, do que os trabalhadores expatriados da Europa; porque os da Africa 
seriam transportados para o Brasil muito facilmente, e para um clima qua i analogo ao 
seu, abundante dos generos do sustento, a que eles estavam acostumados: o que tudo 
sucederia pelo contrario aos trabalhadores <la Europa, que s6 a forc;:a de grandes orde
nados se poderiam sujeirar a tantos inc6modos, e despesas; o que faria a miio-de-obra 
da agricultura do Brasil muito cara, e niio poderia entrar em concorrencia corn o· gene
ros da agricultura inglesa da Serra Leoa, trabalhada pelos mesmos brac;;os da Africa, ou 
sejam comprados , alugados, ou tornados aos que se disserem contrabandistas deste 
genero de comercio: com cujas tomadias ja contam os que ali tern grandes possessoes 
de terras. 0 meio acima proposto de fazer Portugal cultivar, e trabalhar as terras das 
sua possess6e da Africa pelos mesmos escravos habitantes delas, nao s6 servira para 
dar aqueles barbaros um principio de civiliza<;:iio; mas tambem para forrnar na Africa 
uma escola de cultivadores, mineiros, ferreiros , e de todos os generos de trabalho, que 
pedem bra<;:os fortes e robustos, sofredores do sol ardente da zona t6rrida, quais nao 
siio os trabalhadores das terras dos climas temperados. Este meio me parece tambem 
mais conforrne com o prindpios de humanidade, do que o dos que, dizendo-se filan
tropos, se lembraram ja de formar dos pretos barbaros da Africa bons solclaclos para 
servirem no regimento de linha das na<;:6es civilizadas; o que seria o mesmo, que 
arrnar na<;:oe barbara para destruirem as civilizaclas; e que os negros clominassem o 
brancos, como ja hoje e ve na i!ha de Haitih 

h Nota acrescentada na 2• ecli<;:iio. 



Ensaio Econ6mico, Parte II 91 

dos portugueses e de os fazer curar, e nutrir antes de os embarcar, e 
tomam precau\:6es para que se conservem saos a bordo; o que tudo 
concorre, para que morram poucos na travessia da costa de Africa para 
o Brasil 138. 

§XIII 

E pelo contrario os estrangeiros, que sao obrigados por falta de 
estabelecimentos na costa a receber os pretos a bordo, tais, quais eles 
vem do interior <las terras, ate preencher o numero da sua carrega\:ao, 
perdem algumas vezes a metade dela, e mais. Eles conhecendo as 
vantagens dos estabelecimentos portugueses, e do seu metodo, tern ja 
tentado de os imitar, por hospitais flutuantes: mas tudo tern sido 
debalde; porque alem do tratamento a bordo ser sempre mau por sua 
natureza, e principalmente para doentes, a s6 vista da costa por muito 
tempo faz morrer de saudade, ou de melancolia a maior parte dos 
pretos 139. 

§XIV 

No mar Atlantico possui Portugal as ilhas dos A\:ores ou Terceiras, 
as quais produzem muitos legumes, trigos, carnes de porco, linhos, las, 
vinhos, aguardentes; e as ilhas de Porto Santo, e da Madeira, onde se 
fabricam os melhores vinhos do mundo. Todas as ilhas de Cabo Verde, 
as quais produzem excelentes frntos, limoes, e laranjas, que sao de um 

138 Seria muito util que se fizessem construir embarca~oes pr6prias para este comer
cio, acharruadas, mais largas do que altas, com duas ou quau·o janelas no tombadilho, em 
correspondencia da popa a proa, para dar uma passagem livre ao ar, e com grades de 
ferro nessas janelas, para que os pretos nao rompam para cima, e com portas para se 
fecharem nas ocasioes das tempestades. 0 metodo de introduzir, e de renovar o ar dos 
navios, e ainda das naus de guerra pelo meio do fogo, parece ser o melhor, o mais sau
davel, e o que tern lugar em todo o tempo: veja-se sobre esta materia o Tratado da 
conservafiio da Saude dos Povos, cap. 29i. 

l39 Depois que se publicou este ensaio em 1794 os ingleses aumentaram muito con
sideravelmente as suas possessoes da Serra Leoa pela terra dentro; e alguns dos ingleses, 
que se clizem filantropos, sao os que ja tern ali maiores po sessoes; e por isso, debaixo 
do pretexto de defenderem a humanidade oprimida, silo os mais empenhados em que e 
extinga o comercio do resgaste dos escravos, para que daquelas terras se niio tirem mais 
algun bra~os, que eles ja contam como seus; mas o tempo lhes mostrara, que o seu pro
jecto e errado, e ate prejudicial aos seus mesmos interessesJ. 

' Tratado da Conservafiio da au.de dos Povos: obra utile necessaria aos magistrados, 
capitiies generais, capitiies de mar e guerra, pre/ados, abadessas, medicos e pais de fami
lia, Paris, 1756 e Lisboa, 1757, de Antonio Ribeiro Sanches. 

I Nota acrescentada na 2• edi~ao. 



92 ]. ]. Azeredo Coutinho 

grande preservativo das molestias do mar 140, sao abundantes de carnes, 
e de vlveres, por pre\;OS muito c6modos para provimento dos navios, 
que vao para todas as fndias, e que por ali fazem escala 141 . 

§XV 

Na ilha de Maio se forma imenso sal naturalmente; a ilha da 
Boavista produz muito anil; a de Santiago muito algodao 142, e muito 
azeite para luze , que ali se chama de purga. Todas aquelas costas sao 
abundantisismas de pescados, de tartarugas, cujas conchas sao de muita 
utilidade para o comercio, e de um certo peixe muito semelhante ao 
bacalhau ainda que melhor, do qua! se pode fazer um comercio vanta
joso 143. Em todas aquelas ilhas pela vizinhan\;a da costa de Africa se 
pode estabelecer um comercio muito rico 144 . 

§XVI 

Da mesma sorte possui Portugal na costa de Angola as ilhas de S. 
Tome, e do Principe, que servem de escala, principalmente aos navios 
estrangeiros: aos quais seria necessario p6r um tributo pela ancora
gem, nao s6 para utilidade do Erario Regio, mas tambem para que nao 
possam entrar em concorrencia com os negociantes portugueses 14s. 

140 Tratado da conservafiio da saude dos Povos, cap. 28, pag. 298, 299. 
l4l Histoire generate des Voyages, liv. 5, chap. 6, § 1, Observations genera/es sur /es 

Isles du Cap-Verde. 
l42 Histoire, d. , !iv., chap. 6, § 23 et 24. 
143 Histoire, d., § 2, pag. 154. II yen a abondance des crabes de terre, et des tortues 

com me dans /es Indes Occidenta/es. Entre plusieurs sortes de poissons, qui abondent sur /es 
cotes, ii yen a un, que /es negres appelent mear, de la grandeur d 'une morue mais plus 
epais, qui prend le sel comme la morue. Roberts est persuade qu'un vaisseau pourroit en 
faire plutot sa cargaison qu 'on ne la fail de morue dans /'Isle de Terre-Neuve, et qu 'elle se 
vendroit aussi bien, surtout a Tenerife. Le set etant si pres, /'operation en seroit plus 
prompte, et se feroit a moins de frais; d'autant plus que /es neg res de Saint Antoine, et de 
Saint Nicolas sont d'une adresse extreme pour la peche, et la salaison. 

144 Histoire, d., pag. 148. 
145 Essai sur /es interets du commerce maritime de Guinee, pag. 68. Lorsque nos vais

seaux ont fini leur traite a la cote d 'Angole, its peuvent revenir en droiture dans nos 
colonies: mais ii n 'en est pas de meme de ceux qui partent de la cote de ju.ida; ii faut 
necessairement qu 'ils aillent reconnoitre l'Jsle du Prince, ou regnent /es vents du com
merce, et qu 'ils y reliichent. Ci-devant nos vaisseaux ne payoient aucun droit au roi de 
Portugal !ors qu 'ils y relachoient: mats ce prince informe de la necessite absolue de ce re/a
che, semble etre resolu d'y etablir un droit su.r chaque vaisseau, qui y relachera. Ce droit 
sera une nouvelle charge qui pesera sur le commerce: ii seroit ii desirer que le ministre du 
roi au.pres du roi de Portugal, veil/at ii ce que ce droit soit assez modique pour etre sup
porte sans peine. 
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§ XVII 

Na costa de Zanguebar e Portugal senhor da importante, e rica 
prac;::a de Moc;::ambique. 0 comercio daquela costa esta naturalmente 
Jigado com o de Goa; a maior patte das mercadorias, que para ali sao 
pr6prias, se tiram da India: as da Europa tern ali pouca saida. 0 ouro, o 
marfim, e os escravos, que dali se tiram, sao attigos muito vantajosos 
na India, e por isso os navios de Goa podem aperfeic;::oar o sortimento 
das suas carregac;::oes no tempo da sua demora em Moc;::ambique 146. 

§XVIII 

As revoluc;::oes, que tanto tern empobrecido o comercio de Goa, nao 
!he tern podido tirar as vantagens da sua situac;::ao. Esta prac;::a inacessi
vel aos estrangeiros nao tern necessidade, senao de alguns esforc;::os da 
industria, para se fazer em muito pouco tempo uma das principais, e 
mais ricas feitorias da India. 

§XIX 

Goa foi a mais rica feira da India; a queda do seu comercio nao 
teve outra causa mais, do que a conquista dos ingleses, e principal
mente dos holandeses, que fizeram desertar os banianes, que 
ustentavam em outro tempo este comercio, fazendo-os passar para 

Surrate. 

I46 Goa foi conquistada pelo grande D. Afonso de Albuquerque a Hidal-Chan em 
1508; este a retomou em 1510; e Albuquerque a tomou a tomar para Portugal ate hoje: 
esta cidacle se fez a chave do comercio de rodo o oriente, a primeira feira das inclias, e 
uma das mais famosas, e das mais opulentas cidades do mundo; e ainda que hoje esta 
muito decaida da sua primeria grandeza, e comercio, ela comudo sera sempre a domina
dora dos mares da India pela qualidade do seu porto, um dos melhores do mundo, e o 
(mico da India capaz de tcr dentro de i naus de linha da maior grandeza. Esta siruada no 
meio da costa do Malabar na peninsula d'aquem do Ganges em 91, 35 longitude, e 15, 31 
latitude; e se eleva em anfiteatro em uma ilha de nove legua de circunferencia, separada 
do cominente pelos dois bra~os do rio de Mandona, que se la1wa no mar em alguma dis
tancia da cidade, depois de ter formado diante dos seus muros o seu grande e famoso 
porto do imperio da India. A ilha de Goa contem em si, alem da cidade, algumas aldeias: 
ali ha duas peninsulas chamadas uma Salsete, e outra Bardes na cntrada do porto; elas 
estao fortificadas, e servem de reparo a cidade, e de abrigo ao portok. 
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§XX 

Na Asia possui tambem Portugal no reino de Guzarate a celebre 
pra~a de Diu, cujo nome se nao pode proferir sem trazer a mem6ria as 
gloriosas ac~oes dos her6is portugueses, emulos da antiga Roma. Da 
mesma so1te Damao na foz do golfo de Cambaia, e Cananor sobre a 
costa de Malabar, cujo principal comercio consiste em pimenta; assim 
como tambem Divar, pequena ilha ao sul de Goa, e Barda ao norte 
dela. Na China a cidade de Macau 147, em outro tempo de um grande 
comercio. 

§ XXI 

Estes diversos estabelecimentos tanto nas costas orientais de Africa, 
como na de Malabar, e na China, sao muito bastantes para por a 
Portugal em estado de fazer nas indias um comercio muito vantajoso. 
Portugal nao tern ali conquistas a fazer, nem pra~as a fortificar, nem 
estabelecimento a formar. Em lugar de conquistas, Portugal nao tern 
mais do que a concorrencia a combater; isto s6 depende da ind(1stria. 

§ XXll 

Mas enquanto o comercio das iodias Orientais estiver em Portugal 
entre as maos de alguns negociantes particulares, que o nao podem 
fazer senao com poucos fundos; parece que se nao pode esperar de o 
aumentar, nem mesmo de o tirar do estado de frouxidao e de mediocri
dade, ao qua] a industria, a concorrencia, e principalmente as for~as 
das companhias de Fran~a, de Holanda, e de Inglaterra o parecem ter 
condenado. 

§ XXIII 

As companhias das iodias Orientais importam infinitamente mais 
mercadorias das indias para as suas na~oes respectivas, do que elas 
exportam; e para fazer a compra delas fazem sair todos os anos somas 

H 7 Macau cidade da China na provincia de Quanlon, dependente da ciclade de 
Quancbeu, fundada pelos portugueses, nao e hoje tao consideravel, coma era em outro 
tempo, e depois da proibi~ao do comercio com o Japao: ela esta em forma de bra1;0 
sobre a ponta de uma pequena ilha; e tern um muito born porto1• 
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muito consideraveis em dinheiro. Contudo as pessoas que sao um pouco 
ver adas neste comercio, convem em que alguma das nac;:oes, que tern 
companhias nas Indias, nao perde no comercio das Indias Orientai m 

§XXIV 

Elas ganham na reexportac;:ao das mercadorias das Indias muito 
acima das somas empregadas na sua importac;:ao. Mas e necessario con
fessar, que as nac;:oes, cujo principal fundo sao as fabrica , nada pode 
reparar o prejuizo, que as mercadorias das Indias fazem as suas manu
facturas. Este prejuizo porem nao seria consideravel a Portugal, se se 
entregasse seriamente a este comercio 0

. 

§XXV 

No e tado actual do comercio da Europa, Portugal e a nac;:ao que se 
acha na melhor situac;:ao de fazer este comercio, com uma igual vanta
gem sabre todos os artigos, e em toda a sua extensao. A construc;:ao 
do navio necessarios para o comercio, e uma sorte de manufactura 
que o comercio paga, e e uma primeira riqueza espalhada no Estado. 0 
numero de oficiais e de marinheiros empregados ne§ta navegac;:ao e 
uma segunda vantagem que enriquece tambem a nac;:ao. As madeiras 
necessarias para a construc;:ao dos navios, que alias se perdem no 
Brasil 148, e em algumas partes dos estabelecimentos de Portugal na 
costa de Africa 149, fariam uma terceira riqueza. 

11s Veja- e o cap. 8 da P. I. deste Ensaio sobre as madeiras do Brasil. 
149 Histoire generate des Voyages, d., part. 3, !iv. 6, chap. 9, pag. 388. Les bards de Rio 

Grande sont couverts de gros arbres, qui fi1·ent naitre aux p011ugais la pensee d'y venir 
construire des vaisseaux. Celui qu 'on nomme le Misheri, donne d 'excellentes planches, qui 
sont fort aisees a travail/er, et qui ant la propriete d'etre a t'epreuve des vers, non-seulement 

m A defesa das Companhias das lndias Orientais, grande sociedades por acc;:oe que 
exploravam monop6lios nacionais do comercio com o Oriente, e um tanto tardia, e com
preende-se sobretudo pela situa~ao particular de Portugal, onde, apesar de varias 
propostas, as tentativas durante os seculos XVll e XVlll para por de pe uma companhia 
semelhante as da lnglaterra, Holanda e Franc;:a acabaram por nao vingar. 

n Azeredo Coutinho manifesta-se aqui, como em outras passagens, pouco inclinado a 
favorecer uma politica de fomento manufacturciro. Na sua perspectiva, seriam de pouca 
monta os prejuizos que resultariam a Portugal, se desenvolvesse o comercio oriental. Ora 
a estamparia de algodoes, ii data da publicaciio da P edi~iio do Ensaio Econ6mico, era ja 
um dos principais ramo~ industriais e fomecia a maior parte das exporta~oes de manufac
ruras nacionais para o Brasil. em protec~iio pcrante as chitas e panos estampados Ja 
India, as fabricas de estamparia sucumbiriam. Pode rcgistar- e, portanto, uma desvaloriza
ciio por Azeredo Coutinho do papel econ6mico das fabricas. 
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§ XXVI 

0 salitre, materia feita infelizmente muito necessaria, e um artigo do 
comercio das Indias muito precioso, quando ele e carregado para servir 
de lastro. Os panos de algodao riscados, chamados da costa, chitas 
finas, e sedas, servem de alimento a outros ramos de comercio da 
Europa; e principlamente os algodoes grosseiros para a costa de Africa, 
e as chitas finas para o Brasil. 

§ XXVII 

Basta lan~ar os olhos sobre toda a riqueza dos fundos que Portugal 
possui, e sobre os grandes princlpios do comercio, para se convencer 
de que Portugal pode fazer uma segunda revolu~ao no comercio da 
Europa; talvez mais feliz do que aquela, que ele causou em outro 
tempo, pela inteligencia, e pelo atrevimento da sua navega~ao nas cos
tas de Africa, e nos mares das Indias, dobrando o Cabo da Boa 
Esperan~a 150. 

sur cette cote, oil /es vaisseau:x: s'en ressentent beaucoup, mais encore dans toutes Les par
ties de /'Afrique, de /'Europe, et de l'Amerique. La resine onctueuse, dont eel arbre est 
rempli, a /ant d 'amertume, qu'on n'attribue pas sa vertu a d'autre cause. 

l50 0 principal comercio da India, e da China consiste no cha, e seda crua e fabri
cada , nos panos de algodao, chitas pintadas, e na porcelana, etc. Que e isto em 
compara~o do muito que Portugal tern, e pode ter no seu tesouro do Brasil? Ele compre
ende as duas zonas t6rrida, e temperada, desde a linha equinocial ate muito alem de 30 
graus de latitude austral: tudo quanto a natureza produz debaixo dos dois climas tern ali 
o seu lugar pr6prio, sem precisar de estufas, nem de ser aclimatado; o trabalho, e a 
industria, que ainda !he falta irft crescendo com o tempo, assim como um filho bem cri
ado por seu pai, que o trata com zelo, amor, e cuidado. 0 Brasil tern a Europa na sua 
e querda, a Africa na sua frente , a Asia na sua direita, e ele no centre, formando a grande 
feira do comercio de todo o mundo. 

0 soberano de Portugal senhor de uma tat posi~o. para ser grande, rico, forte, e 
poderoso nao tern mais do que acenar com a mao a codas as na~oes, que quiserem ser 
suas amigas, e aliadas, para que vao com ele participar das suas riquezas: nao e porem 
necessario, que as deilce entrar por toclas as salas e corredores, ate devassarem as suas 
casas; basta que !hes franqueie as salas principais das feiras , ou pra~as de comercio, e 
que tenham as suas entradas, e saidas bem guardaclas, e vigiaclas. Os estrangeiros s6 
devem comerciar em certas pra~as fortes cla beira-mar, debailco de penas gravissimas, e 
de serem castigaclos como contrabandistas, e espias, sendo achaclos em qualquer ouu· 
lugar fora das ditas pra~as; nao s6 os e trangeiros, mas tambem os portugueses, que os 
auxiliarem, ou consentirem. Os bra~os das ciencias, das artes, e da industria, que para ali 
·e chamarem, ou se admitirem devem ser muito examinados, e e colhidos; assim como 
faz o prudeme agricultor, que nao lan~a na sua Cerra a semente po Ire, e corrompicia 0 . 

0 ·ora acre centada na 2• edi~ao. 
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§ XXVIII 

Portugal poderia espalhar no comercio da Europa novas riquezas, 
mais abundantes ainda, e sem duvida mais uteis, do que ele fez nos 
tempos das grandes descobertas. A Europa inteira, as nar;oes sobre
tudo que tern manufacturas, tern um grande interesse em ver Portugal 
aumentar o seu comercio, multiplicando os consumidores do seu 
luxo. 

CAPITIJLO II 

Portugal quanta mais dever as suas col6nias, 
tanto serd mais rico 

§I 

Ainda que nas col6nias se cultive com abundancia este, ou aquele 
genera, que se cultiva na metr6pole, como por exemplo o trigo 151, e 
que aquela abundancia far;a abaixar de prer;o o genera da metr6pole; 
esta contudo nunca se podera dizer prejudicada, nem ainda algum 
lavrador dela considerado como em particular. 

§II 

Porque; em primeiro lugar abaixado um genera pela sua abundan
cia, principalmente sendo da primeira necessidade, tambem os generos 
da industria hao-de necessariamente abaixar pela mesma razao da 
abundancia, e tudo vira a ficar em equilibria na metr6pole: o fabricante 

l 5 l Pelos anos de 1793, tendo-se ja aumentado a agricultura do trigo na capitania do 
Rio Grande de S. Pedro do Sul, fizeram aqueles colonos agricultores exportar o seu 
superfluo para o Rio de Janeiro, e dali para esta cidade de Lisboa: este novo genero de 
importa<;ao causou novidade, e deu ocasiao a varias representa<;6es. e consultas, e afinal 
se re olveu, que nao convinha a introdu<;ao do dito genero neste reino, para nao arruinar 
os lavradores da metr6pole; o que deu ocasiao a que os colonos agricultores desprezas
sem um genero de cultura, que os arru inava, e perdia; e e voltassem para ourro genero, 
que compensasse os seus trabalhos: a fome, e a falta de pao, que hoje estao padecendo 
os habitantes da Europa portuguesa, e o exercitos combinado que a defendem; o 
imenso cabedal, que tern saklo de Portugal para a compra do dito genero, que ainda 
mesmo quando ha dinheiro nao ha a quern este se compre, faz ver o quanto foi prejudi
cial aquela proibi<;ao, ea justa razao com que eu no anode 1794 fiz este capltuloa. 

a Nota acrescentada na 2• edi<;ao. 
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comera sirn a melhor pre\;o; mas ele tambem dara em troca ao agricul
tor a sua mao-de-obra a melhor mercado: da mesma sorte o 
trabalhador, o mO\;O de servir, o comerciante, etcb. 

§III 

Em segundo lugar sera muito util ao todo da na\;i.i.O; porque tera um 
superfluo muito abundante, e em dobro para vender a toda a Europa, e 
ainda a todo o mundo, por um pre\;O tao baixo, que ate se for possivel 
fa\;a arruinar os generos da agricultura das na\;6es rivais, que nos pre
tenderem disputar a preferencia. Que mal seria para a metr6pole, que 
as col6nias, por exemplo, cultivassem tanto trigo, que fizessem decair o 
comercio dos mouros, e de alguns outros, que nos vem vender este 
genero, e sacar o nosso dinheiro? A arte do negociante consiste em se 
fazer senhor deste, ou daquele ramo de comercio; para o que e neces
sano da-lo a tao born mercado, que nenhum outro possa entrar com 
ele em concorrencia. 

§IV 

A metr6pole e as col6nias, principalmente a respeito da agricultura, 
e de tudo o que e produ\;i.i.O da terra, se deve considerar como um s6 
predio de um agricultor, cujo fim e conservar a sua casa em abundan
cia, e ter um grande superfluo para vender aos estranhos. Ao possuidor 
de muitas quintas nao irnporta, nem deve importar, que esta ou aquela 
lhe renda mais; s6 sirn que todas lhe rendam muito. 

§V 

E certo, que se a agricultura, e a produ\;i.i.O dos generos das col6nias 
se der toda a extensao de que elas sao capazes; a metr6pole nao os 
podera consurnir todos, nem dar-lhes em generos, e manufacturas um 
igual valor das suas receitas, e que por isso seja nece sario saldar a sua 
conta a dinheiro. Mas que prejuizo se seguira disto a metr6pole? 

b Azeredo Coutinho aderia aqui ao principio de que a abundiincia corresponde um 
baixo nivel do prei;os. doptando um principio que, de re to como o seu comrario, 
tinha raizes em ideias populares sobre a economia, afastava-se das proposi<;6es dos auto
res mercantilistas e fisiocratas que supunham que a carestia se associava ii abundiincia. 
Neste aspecto, perfilhava uma concep<;ao que - apesar de muito criticada depois por John 
Maynard Keynes - se imp6s a partir de Adam Smith. 
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Quanta mais abundar em generos <las col6nias, tanto ela tera mais que 
vender aos estrangeiros. Os generos <las col6nias sao preciosos, sao da 
primeira necessidade; os estrangeiros necessitam, nao se podem dis
pensar deles. 

§VI 

A metr6pole ainda que em ta! caso seja devedora as col6nias, 
necessariamente ha-de ser em dobro credora aos estrangeiros; ela pre
cisamente ha-de fazer para com uns e outros duplicados lucros; 
ganhara nas vendas, ganhara nos fretes, e nos transportes para todas 
as partes, pela extensao da sua marinha, e do seu comercio. Que 
importa pois que a mae deva as suas filhas, quando ela e em dobro 
credora aos estranhos? E pelo contrario a metr6pole nao pode ser cre
dora as col6nias, sem ser devedora aos estrangeiros; pois que a ela 
nao sobejam viveres, nem manufacturas, e sem superfluo nao ha 
comercioc. 

CAPITULO III 

As col6nias de Portugal quanta lhe forem mais credoras, tanto 
the serao mais ligadas, e mais dependentes 

§I 

A metr6pole, por isso que e mae, deve prestar as col6nias suas 
filhas todos os bons oficios, e socorros necessarios para a defesa, e 
seguran\:a <las suas vidas, e dos seus bens; mantendo-as em uma sosse
gada posse, e frui\:ao dessas mesmas vidas, e <lesses bens. 

c Este paragrafo explicita o enquadramento das rela~oes comerciais entre Portugal e 
os seus dominios. 0 trafego colonial articulava-se com as trocas com o estrangeiro, por
que o mercado da metr6pole era insuficiente para drenar as produ~oes coloniais e a sua 
produ~ao era incapaz de alimentar o consume dos dominios: a metr6pole parecia nao 
poder escapar a sua fun~ao de entreposto. Ate as invasoes francesas, o comercio exterior 
de Portugal caracterizava-se por um pequeno deficit com o Brasil, c mpen ado por exce
dentes claramente superiores nas rela~oes com as na~oes estrangeiras. E importante notar 
que Azeredo Coutinho afirma a incapacidade para a exporta~ao da economia metropoli
tana, a que nao sobejariam •Viveres, nem manufacturas• o que constitui um exagero, e 
serve para sublinhar, no fundo, a impo1tancia fund~mental do papel das col6nias para o 
comercio exterior de Portugal. 
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§II 

Estes beneficios pedem iguais recompensas, e ainda alguns justos 
sacrificios; e por isso e necessario que as col6nias tambem da sua parte 
sofram 1 Q que s6 possam comerciar direitamente com a metr6pole, 
excluida toda e qualquer outra na~ao, ainda que !hes fa~a um comercio 
mais vantajoso. 2Q Que nao possam as col6nias ter fabricas, principal
mente de algodao 152 , linho, la, e seda, e que sejam obrigadas a vestir-se 
<las manufacturas, e <la industria <la metr6pole t53. Desta sorte os justos 
intere ses, e as relativas dependencias mutuamente serao ligadas•. 

152 Desta regra se devem exceptuar os teares de algodao grosseiro para vestir os pre
tos, pois que de outra sorte, ou andariio nus, causando horror e vergonha a humanidade, 
ou se fara muito cara a mao de obra dos agricultores das col6nias, que de necessidade 
ha-de carregar sobre os consumidores da metr6pole: e necessario facilitar os meios, e 
ainda prestar alguns socorros ao agricultor, para ter a melhor mercado os generos, princi
palmente da primeira necessidade. 

!53 A notavel mudan~a das cousas, depois da memoravel epoca de 29 de 
Novembro de 1807, extinguiu o monop6lio da antiga metr6pole de Portugal, mudou a 
sua politica, e fez comum os interesse da patria mae com os das col6nias suas filhas, e 
em consequencia abriu um campo imenso a industria dos portugueses para todo o 
genero de comercio, fabricas, e manufacturas, principalmente daquelas de cujas mate
rias primeiras ha muita abundancia nas col6nias do Bra ii, da Africa, e das suas 
respectivas ilhas: as terras das capitanias das minas do Brasil , situadas no interior 
daquele continente sao muito pr6prias para todo o genero de fabricas, nao s6 pela 
abundancia de agua , e de viveres baratissimos, e dos generos que tern, e pode ter, e 
das materias primeiras para as fabricas, mas tambem por serem elas o meio de aumen
tar a agricultura daquelas terms, presentemente muito limitada a sustenta~ao dos que 
trabalham na escava~ao das rninas de oiro, e sem alguma extrac~ao para fora pela difi
culdade dos transportes; e um grande aumento de popula~ao, e de obreiros de 
manufacturas, e de fabricas chamariam para ali o comercio, e este faria logo facilitar a 
navega~ao dos muitos rios grandes, e caudalosos, que descem daquelas serranias ate o 
mar brasiliense, como ja fiz ver no meu Discurso sabre o estado actual das Minas do 
Brasil, Cap. 4. 

a Verifica-se aqui uma defini~o e uma defesa do Pacto Colonial, que, nos i.mperios 
da epoca , reservava as metr6poles o exclusivo do comercio directo com as col6nias, alem 
de interditarem a produ~ao manufactureira nos dominios (ainda em 1785 foram proibidas 
as refinarias de a~ucar no Brasil). Este Pacto Colonial constituia uma das imposi~6es mais 
denunciadas pelos movimentos anti-coloniais. E interessante notar que Azeredo Coutinho, 
talvez porque se situe fundamentalmente do ponlo de vista dos senhores de engenho, 
produtores de a~car para a exporta~ao, aceita sem dificuldade a manuten~ao do sistema 
de exclusivo. Se depois vai enaltecer os beneficios de um sistema livre segue apenas o 
movimento, depois de verificadas as altera~6es . De facto na nota 153, acrescentada na 2• 
edi~ao . de 1816, ja Azeredo Coutinho parece rendido as vantagens resultantes da ruptura 
do Pacto. As invas6es france as e a retirada da familia real para o Brasil obrigaram a sus
pensilo, anunciada como transit6ria, mas de facto definitiva, do exclusivo da metr6pole 
sobre o comercio do Brasil e da proibi~ao da instala~ao de manufacturas. Desde 1808, a 
abertura dos portos brasileiros a todas as na~6es com as quais Portugal tinha rela~oes ami
gaveis e o levantamento da interdi~ao do estabelecimento de fabricas (que em alguns 
ramos foram mesmo favorecidas pelo govemo do Rio de Janeiro) colocavam em novos 
terrnos as perspectiva · econ6micas do Brasil. 
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§III 

Em uma palavra, quanto os interesses, e as utilidades da patria mae 
se enlar;arem mais com os das col6nias suas filhas, tanto ela sera mais 
rica; e quanto ela <lever mais as col6nias, tanto ela sera mais feliz, e 
vivera mais segura. 0 credor sempre olha para o seu devedor como 
para a sua fazenda; ele concorre para o seu aumento, e nao o quer 
jamais arminar, nem perder de vista: o devedor porem nao quer nem 
ver o seu credor, e quanto ele se faz menos so!C1vel, tanto mais procura 
a ocasiao de !he fugir. 

§IV 

0 homem, que vive no meio da pobreza, da opressao, e da miseria, 
amaldir;oa ainda aqueles que o geraram; aborrece a vida, revolta-se 
contra todos, contra si mesmo; mata-se, e se despedar;a: o homem 
enfim, que nao tern que perder, e 0 mais atrevido, e 0 mais insolente, a 
tudo se atreve, nada !he resiste 154. 

§V 

E pelo contrario, o homem que vive na abundancia logo se lem
bra de uma companhia honesta, que lhe seja amavel, e que o ajude a 
viver contente; e quando se ve reproduzido em seus filhos, adora o 
criador, e beija a mao benfeitora que o protege, respeita a religiao, 
respeita as leis, e e o primeiro, que se interessa na conservar;ao da 
paz publica, da qua! ~cessariamente depende a sua particular, e a da 
sua familia. 

154 Bielfeld, Institutions Politiques, pan. 2, chap. 1, des Finances, § 19. Qu'on nous 
epargue la peine de repondre aux sophismes de certains politiques, qui pretendent qu 'il est 
prudent de reduire Les sujets a un etat de mediocrite. Nous avons deja pmuve plus haut ii 
quel point ce raisonnement estfrivole. Tou.s lesfaits d'histoire font Joi, que des peuples pau
vres, indigents, qui n 'ont rien a risquer, et qui ne peu.vent que gagner dans !es troubles, 
sont plus enc/ins aux revoltes, a11x rebellions, plus indoci//es, plus mat aise a gouverner, 
que des peuples opulent . Un Elat sans ressources pecuniaires, ne pourra jamai.s soutenir 
une guerre tongue, et onereu.se. En fin, peut-on imaginer une plus grande peifection daa.s 
un gouvernement, que quand ses maximes sont Je/les, qu 'eles enrichissent le souverain, en 
rendant Les peuples opulents, et heureux? 
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§VI 

S6 teme, quern tern que perder; quern mais tern que perder, mais 
teme; quern mais teme, mais obedece; e pois necessario que os interes
ses da metr6pole sejam ligados com os <las col6nias, e que estas sejam 
tratadas sem rivalidadeb 155_ Quanta os vassalos sao mais ricos, tanto o 
Soberano e muito mais. 

l55 Elements du Commerce, part. 2, chap. 6, des Colonies, pag. 28. II est egalement 
necessaire, que le sort des habitants soit tres-doux en compensation de leurs travaux, et de 
leur fidelite. C'est pourquoi /es nations habiles ne retirent de leurs colonies une fois eta
blies, que la depense des forteresses, et des garnisons: quelquefois me me elles se contentent 
du benefice general du commerce. 

b Apesar de, noutras passagens, aceitar sem dificuldades o sistema do Pacto Colonial, 
Azeredo Coutinho niio deixa aqui de alertar para o perigo da secessiio. Era necessario 
que o i tema colonial niio oprimisse as popula\:6es, que fosse fundado nos interesses 
reciprocos da metr6pole e da col6nias, o que, como a hist6ria posterior mostrou, era 
eXtremamente dificil de conseguir, pois a fun\:iio imermediaria da metr6pole - lndispensa
vel para ela - tomava-se redundante aos olhos dos brasileiros. 



PARTE III 

SOBRE OS INTERESSES DE PORTUGAL 
PARA COM AS OUTRAS NA\:OES 

CAPITULO I 

As f abricas de luxo nao sao convenientes a Portugal 

§I 

Um grande comercio, levado ao excesso em uma nac;ao, produz os 
mesmos efeitos, que em uma outra as minas de oiro, ou de prata muito 
abundantes: a riqueza rapida de um e outro manancial desafia logo a 
cobic;a insaciavel dos seus habitantes. Daqui nasce o abandono das 
artes, e das manufacturas: todos querem ser comerciantes; todos que
rem ser mineiros. 

§II 

0 luxo que se difunde por todos sem limites: todos trabalham por 
confundir-se com os ricos da primeira ordem: ninguem quer er arti
fice, ninguem quer ser fabricante, sem um salario excessivo. Esta 
carestia de mao-de-obra do fabricante da nac;ao muito rica, faz passar 
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necessariamente as suas manufacturas para a mao do fabricante da 
nai;:ao menos rica, e que aluga o seu brai;:o por menos prei;:o. 

§ III 

Isto e o que ja vao experimentando as fabricas, e as manufacturas 
da Holanda pelo aumento da massa do dinheiro em circulai;:ao, que 
desde muitos anos nao tern outra fonte mais do que o grande comercio 
de economia a dos seus negociantes. Os holandeses s6 tern alguns res
tos da suas manufacturas, que a arte, e a economia ja sustentam com 
trabalho, e que nao merecem ser contadas entre as primeiras fontes do 
seu comercio. A carestia da mao-de-obra causada pela excessiva abun
dancia de dinheiro as fara logo desaparecer inteiramente. 

§IV 

Por esta razao o consumo das manufacturas das Indias, tao contra
rias aos intere ses das outras nai;:6es da Europa, cujo principal fundo 
consiste em manufacturas, e vantajoso a Holanda. Independentemente 
do que ela vende com um grande lucro as outras nai;:6es; e mais util a 
Holanda vestir os eus habitantes das manufacturas das Indias, do que 
das de Inglaterra, ou de Frani;:a. E desta sorte que a Holanda remedeia 
por sua habilidade no comercio os inconvenientes desta grande superi
oridade de dinheiro e de riquezas, que ja !he nao permite entreter 
muitas manufacturas. 

§V 

0 Senado de Genova tern dado o exemplo de uma sabia politica, 
re tringindo por uma lei proibitiva a porcelana; ao mesmo tempo nao 
tern posto alguns limites ao uso das baixelas de prata. A grande quanti
dade de baixelas de prata tern sido olhada como um remedio aos 
exces os da riqueza 156, e o impasto sobre a prata lavrada como contra
rio a boa politica. 

156 0 dinheiro e um sinal representativo de todas as coi as, que entram no comercio 
das gentes: uponha-se que codas as mercadorias do mundo escao de uma parte, e que 
todo o dinheiro que ha no mundo esta da outra; todo o montao de dinheiro representarii 
todo o moncao de mercadorias: e se do moncao de dinheiro e tirar alguma parte, o resto 

• A nas:ao de comercio de economia, ou um comercio de entreposto e de reexporta
¢.io, e retirada do Elements de Commerce, de Forbonnais. 
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§VI 

E impossivel que as riquezas reais, ou artificiais se aumentem pro
digiosamente em um Estado, sem que a mao-de-obra se aumente na 
mesma propor\:ao, e consequentemente sem arruinar as manufacturas. 
E se a balan\:a constantemente vantajosa, que uma na~ao se procura 
pelo comercio, destr6i as manufacturas; aquela, que nao deixa de 
aumentar o seu numerario pelo socorro das minas de oiro, ou de 
prata, promove muito mais rapidamente o momenta desta destrui\:aO 
infalivel c . 

§VII 

:E pois necessario apartar do sistema politico de Portugal o projecto 
de estabelecer manufacturas de luxo, pois alem de !he ser impassive! 
de as conservar em concorrencia com as das outras na~oes, que delas 
fazem uma parte principal do seu fundo, e que ja neste ramo de indus-

deste montao de dinheiro representara sempre do mesmo modo todo o outro montao das 
mercadorias: logo da mesma sorre em qualquer Estado se do monrao de dinheiro, que 
nele gira, se for tirando o excesso, ou parte dele, reduzindo-o a baixelas, para que nao 
gire, nem represente; o resto do dinheiro do Estado representara sempre o mesmo na 
razao das suas mercadorias: e desta sorte se evitara, que o excesso do dinheiro desse 
Estado corra para os outros, ou para a India. 0 dinheiro segue a natureza dos llquidos, 
que sempre correm para baixo ate se porem em equillbrio ou ao nivel: logo se a propor
c;;ao, que ele se for pondo em equilibrio, se for tirando, esragnando o excesso; ele se 
conservara sempre em equilibrio, e nao transbordara jamaisb. 

b Azeredo Coutinho coloca-se aqui claramente de um ponto de vista nao metalista, 
uma vez que afirma que o dinheiro e apenas uma representac;;ao das mercadorias. No 
entanto, nao deixa de supor a existencia de um ponto de equilibrio ideal na relac;;ao entre 
o dinheiro e as mercadorias, em relac;;ao ao qua! poderia falar-se de um excesso de 
dinheiro que teria de ser resolvido pela sua retirada da circulac;;ao, pelo entesouramento 
ou pela compensac;;ao do deficit da balanc;;a comercial [sobre os efeitos do entesoura
mento v. adiante nota (c)]. 

c E interessante verificar a versao da teoria da balanc;;a do comercio - elemento cen
tral das doutrinas mercantilista - que Azeredo Coutinho adopta, alertando para os 
perigos de um permanente excedente comercial, que julga equivalence a posse de minas 
de ouro e prata e a disponibilidade de metais que suscita. A carestia gerada pelo excesso 
de moeda (esta aqui irnpllcita a adesao a teoria quantitativa da moeda) tornaria, a prazo, 
as irnportac;;oes mais baratas, levando, portanto, a destruic;;ao das manufacturas. 0 ente
souramento poderia evitar esse processo, pois retiraria a moeda da circulac;;ao, 
impedindo, desse modo, a subida dos prec;;os. Esta versao da teoria da balanc;;a comercial 
vem ja de Thomas Mun, autor de England's Treasure by Foreign Trade (1664), e foi 
depois retomada, antes da economia classica, por john Locke e principalmente por 
Richard Cantillon no seu Essai sur la nature du commerce en general (1755) e David 
Hume, que abriram caminho para a teoria de um mecanismo de auto-ajustamento do 
comercio internacional. 
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tria nos tern tornado a dianteira, seriam logo arruinadas pelo peso da 
mesma balarn;:a de Portugal muito vantajosa. 

§VIII 

As manufacturas, que s6 pedem brai;os sem muito engenho, nem 
muita arte; as ordinarias, que mais convem ao povo, que e o mais 
grande consumidor do Estado, sao as que mais convem a Portugal. As 
mulheres, os rapazes, os velhos, os estropiados, todos acham nestas 
manufacturas um genero de trabalho proporcionado as suas fori;asct. 

§IX 

As manufacturas as mais necessarias, aquelas sobretudo, que se 
podem olhar como da primeira necessidade; todas as que sao precisas 
para os fardamentos das tropas, armamentos de terra, e de mar, vela
mes, cordoarias; todo o genero de fabricas de atanados, de papel 157, 

etc. nao devem ser desprezadas em Portugal: antes se !hes devem dar 
todos os socorros, e rebaixar-lhes os direitos, quanto for possivel, 
para no concur o dos vendedores dar a preferencia ao fabricante da 
nai;ao. 

§X 

As de mero luxo porem, aquelas que s6 dependem do gosto, de 
muito engenho, e de muita arte, nao devem merecer muito cuidado a 

157 E necessario, que o papel no Brasil seja fabricado de algodao, assim como na 
India, para se evitar a destrui<;ao, que fazem os insectos no papel fabricado na Europa , 
ou seja por causa da sua materia, ou da cola, ou da encadema<;ao dos Jivros; o que nos 
paises da zona t6rrida e de uma perda indizivel, principalmente para os livros das gran
des livrarias, que nao andam sempre entre as maos, e para os papeis, que se conservam 
guardado nos cart6rios, e nos arquivos publicos: este objecto pede toda a aten<;ao dos 
quimicos para a extirn;ao de um tal insecto, assim como tambem de outro, roedor das 
roupas e da madeira , chamado Copy, e na India Formiga branca". 

d Neste ponto, se nao em outros, Azeredo Coutinho segue o discurso econ6mico 
dominante no seu tempo, perfilhando a ideia de que a Portugal nao convinham fabricas 
tecnologicamenre sofisticadas, mas apenas uma industria de caracter popular. Esta con
cep<;ao, que informa o agrarismo triunfame, e claramente enunciada p r Domingos 
Vandelli na ua celebre ·Mem6ria sobre a preferencia que em Portugal se deve dar a agri
cultura obre as fabricas•, in Mem6rias Econ6micas da Academia Real das Ciencias de 
Lisboa (1789), t. I, Lisboa, 1991, pp.185-194. 

e Nota acrescentada na 2• edi<;ao. 
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Portugal l58; nao s6 porque nao tern muitos bra\:OS para abarcar OS 
imensos ramos de comercio, que produzem e podem produzir as suas 
col6nias; mas tambem para deixar de prop6sito uma porta aberta, para 
por ela entrarem as na\:oes industriosas a comerciar connoscor, para 
nos levarem o nosso superfluo 159. 

§XI 

De outra sorte, ou viveremos sempre na mediocridade ocultando os 
nossos tesouros, para que nao sirvam para n6s, nem para os estrangei
ros 16o; ou viremos a morrer, e rebentar de fartos entre os bra\:OS da 
pregui\:a, e da moleza; ou finalmente seremos atacados por todas as 
partes pelas na\:oes, que tendo muitos bra\:OS indigentes, farao todo o 
uso deles para nos obrigar, ainda por forp, a repartir com eles do 
nosso pao. Em lugar de amigos, teremos inimigos: todos serao contra 
n6s por necessidade 161 • 

!58 Bielfeld, Institutions Politiques, tom. 3, part. 2, chap. er § 8 no fim. C'est une 
erreur politique, que de vouloir avoir tout chez soi. 

l59 Bielfeld, d. , tom. 2, chap. 3, des Manufactures, § II. II n'est pas de la politique du 
commerce d'oter aux nations etrangeres, par /'etablissement de toutes !es manufactures 
possibles, tous /es moyens de faire avec nous le moindre ecbange de marchandises; et ii ne 
faut pas croire qu'il y ail aujourd'bui en Europe un peuple assez dupe, qui vienne se por
voir cbez nous de tous ses bessoins, si nous Lui ravissons tous Les moyens de debiter a nos 
sujets quelque partie de son superflu. Que devient a/ors le commerce, objet bien plus 
important encore que /es manufactures? Et § 48. Si /'on pousse trop loin /'usage de se pas
ser des manufactures etrangeres, on donne lieu aux autres nations, qui ont evidemment le 
droit de reciprocite de se passer des n6tres; et /es vengeances nationales sont si naturelles, 
et si communes a cet egard, que le gouvemement, qui etablit de pareils droits, ou prohibiti
ons, devroit y penser plus d'une fois, et ne pas ouvrir, sans une grande necessite, /es yeux 
aux autres peuples, et reveiller leur attention. Todos os dias se esta vendo, que um 
homem nao negoceia com OL1tro, ou nao lhe compra um traste, sem que ele lhe compre, 
ou lhe tome outro em desconro; e muitas vezes ate comprar um trasre, de que nao tern 
muita precisao, s6 para se desfazer de outro, que Jhe e superfluo, ou que nao e do 
melh r gosto, isto, que aconrece muitas vezes entre os particulares, procede da mesma 
orte entre as na~6es. 

l6o Os estrangeiros sabem ja dos nosso~ 1v~ouros melhor do que n6s; ja se Jhes nao 
podem oculrar: vejam-se os escritores cirados nesre Ensaio. 

161 Bielfeld, chap. 1, du Portugal, no fim. Si Les portugais s'appliquoient aux fabri
ques, et a /'industrie, ii frauddroit leur faire la guerre, ou leur susciter des embarras. ]e ne 
vois pas comment on pourroit faire autrement. 

f Neste ponto, Azeredo Coutinho coloca- e do ponto de vista dos inreres es brasilei
ros, ainda que no quadro de funcionamento do Pacto Colonial. Era imponanre que se 
mantivessem abenos os canais comerciais para escoar os produtos brasileiros, o que supu
nha uma abertura a importa~ao de artigos provenientes dos grandes consumidores dos 
generos coloniais, que expo1tavam principalmenr manufacruras. Nao convinha, por iss0, 
fomentar fabricas para substiruir essas importay6es. Scm usar o conceito, acaba por sugerir 
a ideia de que haveria vantagens a retirar de uma divisao intemacional do trabaU10. 
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§XII 

Portugal a respeito das manufacturas de luxo deve ser considerado 
entre as na~oes industriosas da Europa, e as suas col6nias, como um 
negociante habil entre os fabricantes de uma parte, e os lavradores, e 
criadores da outra. Estes se enriquecem subministrando as materias pri
meiras, necessarias e indispensaveis para a conserva~ao das vidas 
daqueles, e da sua industria. Aqueles se enriquecem pelos valores 
novos, que a sua industria da as produ~oes naturais de todos os paises. 
0 negociante no meio de todos, provisionando uns e outros, se enri
quece duplicadamente. 

§XIII 

E necessario advertir mais, que o luxo muda continuamente de 
objecto; as modas variam com rapidez: daqui nasce, que a sorte do 
obreiro, ou do fabricante do luxo e sempre incerta. Ve-se a cada 
momenta uma parte de entre eles cair inopinadamente na necessidade, 
porque nao se pedem mais as suas obras; em tanto que os outros se 
acham em uma abundancia nao esperada, porque as suas obras sao 
mais procuradas. 

§XIV 

Os obreiros infelizes, aqueles cujas obras ja nao esrao em moda, 
nao sabem para onde se voltem, para se segurarem da sua subsistencia; 
muitos de entre eles nao estao ja em estado de aprender, nem de abra
~ar uma profissao nova: uma parte perece na miseria, uma outra se 
dissipa, se expatria, ou forma a massa dos vagabundos, e o Estado 
perde um grande numero de cidadaos. 

§XV 

A abundiincia de que gozam os obreiros felizes, cujas obras sao da 
moda, nao repara ao Estado esta perda; a sua popula~ao aumenta 
muito pouco; porque esta abundancia nao deve er senao passageira; e 
se por algum acontecimento ela se acha ser duravel, nao produz 
alguma coi a de melhor; porque o obreiro que conhece a instabilidade 
da sua sorte, nao se atreve a estabelecer-se sobre fundamentos tao vari
aveis, e tao poucos eguros. 
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§XVI 

Para uma nac;;ao muito numerosa, que conta muitos milhoes de bra
c;;os seus, a perda de alguns pode nao ser uma grande perda: para 
Portugal porem, para uma nac;;ao, que conta muito poucos brac;;os, a 
perda de um s6 nao pode deixar de ser uma grande perda: e por isso e 
necessario apartar do sistema politico de Portugal o projecto de estabe
lecer manufacturas de luxo. Nao digo contudo que se extingam, ou que 
se proibam as fabricas de luxo, digo sim que o Estado nao deve pro
move-las, nem fazer para elas grandes esforc;;os, pelos poucos, ou 
nenhuns lucros, que elas dao a Portugal: talvez que a experiencia tenha 
ja demonstrado esta verdade. 

CAPITULO II 

Portugal pela situa~:ii.o dos seus Estados em todas as quatro 
partes do mundo, pode ser uma das potencias maritimas 

mais respeitaveis do mundo 

§I 

Portugal esta situado na extremidade ocidental da Europa: da parte 
do meio dia, e do ocidente e cercado do oceano Atlantico; e para o 
setentriao confina com a Espanha; e por isso se pode dizer, que na 
Europa nao tern outros vizinhos senao os espanh6is. Os mares imen-
os, que o cercam lhe servem de reparo: e se armadas inimigas o 

podem vir atacar sobre as suas costas, os mesmos mares lhe trazem, 
como se tern visto muitas vezes, armadas amigas para o defender. 

§TI 

Na America meridional, e senhor de todo o continente do Brasil, 
desde o Cabo do Norte do Amazonas, onde confina com Guiana, ate 
junto ao Rio da Prata; tern pelo oriente o oceano Atlantico; e Castela 
pelo meio dia , e pelo ocidente. Em toda esta costa de mais de seiscen
tas leguas de 18 ao grau se compreendem muitas capitanias, das quais 
as principais sao o Para, Maranhao, Pernambuco, Bala, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, Rio Grande 162. 

162 0 Rio Grande produz imenso gado vacum, e cavaJar, muito trigo, muito linho 
dinhamo: todos estes artigos, por isso que ~ao de primeira necessidade, necessaiiamente 
hao-de fazer, que esta provincia seja riquis· 1 .. 1 Aquele rio posto que de bastante fundo, 
e boa navega~ao, a ua barra contudo nao atlm1te navios grandes. Santa Catarina que lhe 
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§III 

E pelo interior, Sao Paulo, Minas Gerais, Goias, Cuiaba, Mato 
Grosso: em quasi todas as sobreditas capitanias, e pra~as, tern Portugal 
bastante tropa paga, e auxiliar, muito bem armada, e disciplinada, com 
que mutuamente se auxiliam nas ocasioes precisas. 

§IV 

A situa~ao local de Portugal, principalmente na Europa e na 
America, o poe em estado de nada temer das potencias, que poderiam 
enviar transporte de tropas de desembarque nas suas costas, porque 
todas sao interessadas na conserva~ao de Portugal, pelos interesses do 
seu mesmo comercio. Mas coma Portugal tern muitas, e consideraveis 
possessoes em todas as quatro partes do mundo, e muito distantes 
umas das outras, e do eu maior interesse vigiar com todo o cuidado a 
conserva~ao das suas provlncias, e de nao perder toda e qualquer oca
siao favoravel de se firmar mais, e mais nos estabelecimentos, 
principalmente da costa de Africa, onde tern muitos concorrentes; pro
tegendo, e animando o seu comercio, e a sua navega~ao par todos os 
meios posslveis. 

§V 

Portugal na Europa, e no Brasil par terra, coma ja vimos, s6 tern 
par vizinho a Espanha: e suposto parecesse em outro tempo tinha 
muito que temer desta na~ao, nao s6 par causa das suas antigas preten
soes sabre todo este reino, mas tambem pela superioridade das suas 
for~as; pelo contrario agora muitas razoes seguram a Portugal toda a 
boa harmonia com esta potencia. 

§VI 

Porque I. Portugal foi declarado independente pelo tratado conclu
ldo, e assinado em Santo Ildelfonso em 1668; o qua! foi confirmado em 
todas as suas clausulas, e ainda ampliado, nao s6 pela paz de Utreque, 
conclulda em 1713, mas tambem par diversos tratados particulares, que 

fica ao norte. nao s6 pela sua vizinhan~a. mas tambem por . er o melhor porto do Brasil 
depois do Rio de Janeiro, ha-de ser necessariamente a alfiinclega dos generos da rica pro
vincia do Rio Grande; e por isso e necessario que o porto de Santa Catarina seja bem 
fortificado. e guamecido. 
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as duas na~oes tern feito entre si. II. Pelos duplicados matrim6nios dos 
principes de ambas as na~oes. 

§VII 

E III . porque pela falta de muitos viveres nas provincias lirnitrofes 
de Castela, e outros muitos inc6modos, nao pode ela sustentar for~as 
tao grandes contra Portugal, que este lhe nao possa resistir com 
iguais 163. IV. Porque a politica da Europa sempre vigilante, desconfiada, 
e zelosa do equillbrio, e que alguma na~ao se nao fa~a preponderante 
sobre as outras, nao consente, que os tesouros do Peru, e do Brasil 
caiam debaixo do dominio de um s6 soberano 164. As potencias mariti
mas todas interessadas na conserva~ao de Portugal, como no seu 
bem i65, estao sempre alerta para vir em socorro desta potencia, desde 
que ela for ameada pela invasao de alguma outra. 

§VIII 

Estes mutuos interesses valem mais, do que todos OS tratados; eles 
sao os unicos vinculos, que prendem os aliados, e que sustentam a 
politicas das na~oes . A mesma hist6ria nos faz ver, qlle estes mutuos 
ocorros tern feito cair por terra mais de uma vez todos os projectos de 

Ca tela contra Portugal: e por isso e da primeira necessidade para o 
bem destas duas na~oes, que elas vivam em boa harmonia entre si, 
quando nao como aliadas, ao meno:· . n uma rigorosa neutralidade. 

§IX 

A Fran~a, se bem refk••ir nos seus interesses, nao se lembrara 
jamais de atacar a Portugal nas suas possessoes na Europa; nao s6 por
que ela esta separada pela Espanha; mas tambem porque alem de ser 
muito duvidoso o sucesso de um ataque naval, de um desembarque; 

163 Vejam-se as reflexoes do Conde de Fuensaldanha a D. Lu is d'Aro, referidas por 
Duarte Ribeiro de Macedo, t m. 1, pag. 62"-

164 Macedo, d., pag. 66 e 67. 
l65 Veja-se o capitulo antecedente. 

a Azeredo Coutinho cita as ·Rela1,:6es que fez o Autor no tempo que assistiu na Corte 
de Paris·, Capitulo I, Pane II, livro Ill, incluidas nas Obras do Doutor Duarte Ribeiro de 
Macedo, publicaclas em dois volumes, em Lisboa (1743 e 1767). que reunem os varies 
c.liscursos e opuscul s do jurisconsulto e economista do seculo XVII. 
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teria contra si todas as nac;:oes interessadas no comercio, e na conserva
c;:ao de Portugal. 

§X 

Da mesma sorte no Brasil. I. Porque as suas possessoes nao sao 
lim:itrofes (a excepc;:ao de uma pequena parte da Guiana 166 ao norte do 
Amazonas) II. Porque Portugal esta ja ali estabelecido de muitos anos; 
o que e de uma grande considerac;:ao para os paises que estao longe. 
III. Porque Portugal tern no Brasil portos, e prac;:as fortissimas, das quais 
a Franc;:a se nao poderia fazer senhora, ainda por pouco tempo, sem 
enviar forc;:as imensas. 

§XI 

E IV. porque todas as nac;:oes comerciantes voariam logo em 
socorro de Portugal, quando nao por interesses de comercio, ao menos 
para que a Franc;:a se nao fizesse mais poderosa. V. Porque e tambem 
de interesse da Franc;:a que Portugal conserve todas as suas possessoes, 
ao menos para que as nac;:oes suas rivais se nao fac;:am maiores a custa 
de Portugal 167. · 

§XII 

A Holanda a respeito de Portugal depois do tratado de Haia em 6 
de Agosto de 1661 confirmado pelo de Utreque, e por outros particula-

l66 Veja-se a mem6ria que escrevi acerca de uniiio das Ires Guianas, publicada no 
Jnuestigador Portugues em o N° de Setembro de 1815, pag. 313b_ 

167 Veja-se tambem a carta, que escrevi a este respeito ao general Hoppe impressa, e 
publicada em Londres no Jnuestigador Portugues, N. VIII, pag. 560 e seguintes<. Veja-se o 
excelente discurso politico, que fez o Conde de Soure ao Cardeal Mazarini; inserto nas 
obras do dito Macedo tom. 1, pag. 121, e seguintes. 

b A publica~ao a que Azeredo Coutinho se refere e 0 Jnuestigador Portugues em 
lnglaterra au ]ornal literarlo, politico, etc., influente peri6dico que se publicou em 
Londres desde 1811 ate 1819. Ligado ao •partido· ingles (grupo defensor de um alinha
mento pelos interesses ingleses), surgiu sob os auspicios do embaixador portugues em 
Londres e, enquanto foi dirigido por Bernardo Jo e de Abrantes e Castro, ate 1814, rece
beu subsidios do governo do Rio de Janeiro para combater 0 Correia Brasiliense de 
Hip6lito da Costa e O Portugues de Joao Bernardo da Rocha Loureiro. Depois, ficando 
Jose Liberato Freire de Carvalho como director, O Jnvestigador adquiriu uma feii;:ao liberal 
e portanto contraria ao regime. 

c Referenda acrescemada na 2• edii;:ao. 
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res entre as duas na\;6es; esta quase nas mesmas circunstancias que a 
Fran\;a; e ainda muito menos, quanta e a diferen\;a <las for\;aS de uma 
potencia as da outra. 

§XIII 

De todas as potencias da Europa, a Inglaterra e aquela de que 
Portugal deve conservar mais a amizade; nao s6 pelos grandes interes
ses de comercio, que as duas na\;6es fazem entre si; mas tambem pelos 
socorros prontos e eficazes, que Portugal pode sempre esperar de 
Inglaterra. 

§XIV 

Porem contudo nao se deve sup6r, que Portugal vive totalmente na 
dependencia de Inglaterra: porque Inglaterra necessita de dar consumo 
aos seus lanificios, e de preferir os vinhos de Portugal aos de Fran\;a; 
nao s6 por serem estes depois do tratado de comercio de 1703 de um 
dobrado pre\;o, pelos muitos direitos com que estao carregados em 
Inglaterra; mas tambem para nao fazer pender a balan\;a em favor de 
Fran\;a: e finalmente as vantagens prodigiosas da sua balan\;a de 
comercio 168 com Portugal provam bem, que Inglaterra depende mais de 
Portugal, do que Portugal de Inglaterra. 

§XV 

0 tratado de 1703 nao e mais do que um simples tratado de comer
cio, e nao e relativo a algum outro de paz. Por este tratado Portugal s6 
se obrigou a permitir a entrada dos lanificios de Inglaterra nos seus 
Estados sem pagar mais direitos do que aqueles, que pagavam antes da 
proibi\;aO da entrada dos lanificios estrangeiros em Portugal: o que con
tudo nao e um privilegio exclusivo, nem tal que ligue as maos a 
Portugal, para nao fazer as mesmas concessoes a qualquer outra na\;ao, 

l68 Jnterets des Nations de /'Europe, tom. 1, chap. 8, de l'Angleterre, pag 378. 
Mem6rias Econ6micas da Academia Real das Ciencias de Lisboa, tom. 3. Mem6ria sabre o 
estado da Agricultura, e Comercio do Alto-Doiro, cap. 2, pag. 75. Negotiant Anglois, tom. 
2, sur le commerce de l'Angleterre avec le Portugal, pag. 185, 206, 218, 235 e segd. 

ct Azeredo Coutinho cita Negociant Anglois ou traduction Libre du livre intitu/e The 
British Merchant contenant divers memoires sur le commerce de l'Angleterre avec la France, 
le Portugal et / 'Espagne, Amsterdiio, 2 tomos, 1755, traduc;ao francesa abreviada, feita por 
Franc;ois Veron-Duverger de Forbonnais, de 77Je British Merchant, dirigido por Daniel Defoe. 
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ou na~oese, que mais lhe comprarem uma maior quantidade do seu 
superfluo, e dos generos das suas col6nias169. 

§XVI 

Inglaterra nao compra de Portugal nem muito a~ucar, nem muito 
tabaco, nem algumas mercadorias das Indias orientais; porque a maior 
parte tira das suas col6nias: e de todas as produ~oes das col6nias por
tuguesas, a excep~ao do algodao, quasi que nao tira mais do que 0 

ouro, e os diamantes. 

§XVII 

Portugal franqueando os direitos da entrada dos laniflcios a todas 
as na~oes comerciantes, reduzindo-os ao estado, em que eles se acha
vam antes daquela proibi~ao, nao s6 faria tantos aliados, quantos 
fossem os interessados no seu comercio, mas tambem aumentaria o 
numero dos concorrentes, para lhe venderem por menos a sua indus
tria e as suas manufacturas, e !he comprarem por mais os seus 
generos, e o seu superfluo; o que seria sem duvida uma ruina para o 
comercio de Inglaterra: pois que sendo, como e, tao cara a sua mao de 
obra, nao s6 pela extensao, e riqueza do seu comercio 110, mas tambem 

l69 As mesmas interpreta~6es que os ingleses dao a este tratado, fazem ver que e 
livre a cada uma das duas na~6es apartar-se dele todas as vezes que ele for prejudicial 
aos seus interesses. Veja-se Le Negotiant Anglois, tom. 2, Memoire sur le Commerce de 
l'Angleterre avec le Portugal. 

170 Veja-se o Cap. antecedente. 

e Azeredo Coutinho revela uma ilimitada confian~a na gestao que Portugal, atraves 
de uma politica de neutralidade, poderia fazer dos equilibrios entre as grandes poten
cias. 0 interesse da Fran~a na manuten~ao da soberania de Portugal nas suas col6nias 
nao era incompativel com a exigencia de um bloqueio dos portos portugueses aos 
navios britanicos. Por outro !ado, a amizade que, segundo Azeredo Coutinho, se devia 
conservar entre Portugal e a Inglaterra nao deixava de permitir certas imposi~oes dos 
ingleses - que prejudicavam a afirma~ao da neutralidade - e uma forte penetra~ao dos 
artigo manufacturados ingleses em Portugal. E certo que Portugal podia conferir a 
outras nar;6es as mesmas condir;oes que oferecera a Inglaterra no Tratado de Methuen, 
mas a verdade e que este mesmo acordo remete para o Tratado de 1654, pelo qual 
Portugal se comprometia a fixar no maximo de 23% os direitos de importar;ao sobre os 
artigos ingleses. Assim, pelas vantagens que oferecia aos vinho portugueses, e pelas 
condir;6es resultantes dos tratados anteriores, a Inglaterra beneficiava, em Portugal, de 
condi1;6es especialmente favoraveis. A Inglaterra dependeria mais de Portugal do que 
Portugal da Inglaterra, mas o poderio naval e a capacidade militar inglesa concliciona
vam muito claramente as op~oes do governo portugues, mesmo que se fosse 
fortalecendo um grupo ou •partido· pr6-frances. 
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pelos muitos tributos, com que ela se acha carregada para pagar os 
interesses da divida nacional, nao poderia jamais entrar em concorren
cia sem perder. 

§ XVIII 

E por isso e do maier interesse de Inglaterra conservar a amizade 
de Portugal, e fazer ainda alguns sacrificios, para que Portugal nao 
fac;:a uso de toda a liberdade do seu comercio para com as outras 
nac;:oes, nem lhe aumente o numero dos concorrentes, e s6 sim se 
conserve no estado tal, qual se acha ao presente. As outras nac;:oes da 
Europa a respeito de Portugal presentemente se pode quasi dizer, que 
nao tern outra relac;:ao mais do que a do simples interesse de seu 
comercio. 

§XIX 

Mostrado pois que Portugal por terra na Europa, e na America s6 
tem por vizinho a Castela, e que e do maier interesse desta nac;:ao viver 
em boa harmonia com Portugal, ou seja como aliada, ou coma neutral; 
e que Portugal nas suas possessoes principalmente da America, ainda 
que tern muitas forc;:as de terra para impedir que elas nao sejam con
quistadas por alguma nac;:ao da Europa, nao tern contudo bastantes por 
mar, para evitar que uma nac;:ao inimiga fac;:a um desembarque em 
alguma parte mais fraca daquelas costas tao dilatadas, ou sejam do 
Brasil, ou da Africa, ou da Asia; vem a ser da primeira necessidade de 
Portugal economizar muito as suas forc;:as de terra, deixando tao 
somente as que lhe forem indispensaveis para conter os seus vizinhos 
em respeito, e manter o sossego, e quietac;:ao dos seus vassalos; para 
fazer carregar quanta lhe for possivel toda a sua maier forc;:a para a 
Marinha, que nunca jamais lhe sera sobeja, e que se devera sempre ir 
aumentando a proporc;:ao do seu maior comercio 171 . 

§XX 

Portugal a respeito <las forc;:as maritimas deve ser considerado como 
Inglaterra, que tern muito poucas forc;:as em terra, para poder ter muitas 

171 Portugal deve lembrar-se, que deveu a sua opulencia, a sua gl6ria, e a sua fon;:a a 
sua marinha; e que a nao deve jamais perder de vista, nem Jargar da mao r. 

f Nota acrescentada na 2• edii;ao. 
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no mar; com a diferen\:a porem, que Inglaterra tern junto a si, e quasi a 
vista, as na\:6es suas inimigas, e suas rivais, que facilmente podem fazer 
um desembarque nas suas costas: Portugal tern as suas possessoes 
muito longe, onde se podem socorrer mutuamente, e unir as for\:as do 
mar com as da terra nas ocasioes precisas; perdido um soldado, pode 
ter logo dois ou tres, fortes, saos, e robustos. 

§XXI 

Nao assim as na\:6es inimigas de Portugal, as quais sera preciso 
levar de muito longe vlveres corrompidos, soldados cansados e doen
tes, dos quais perdido algum, nao havera outro que substitua o seu 
lugar; o que tudo e mais uma vantagem, que tern Portugal a respeito de 
Inglaterra. 

§ XXII 

As outras potencias maritimas, Castela, Fran\:a, e Holanda, por isso 
que confinam com muitos vizinhos por terra, precisam de muitas fortifi
ca\:6es bem guarnecidas, e de grandes exercitos bem providos, prontos 
sempre a marchar para ou repelirem os seus inimigos, ou se defende
rem dos seus ataques. Estas muitas for~s de terra fazem de necessidade 
diminuir as do mar: o que e menos uma vantagem daquelas na\:oes 
maritimas a respeito de Portugal. 

CAPITULO III 

A neutralidade de Portugal e muito interessante a todas 
as nap5es maritimas 

§I 

Todos os Estados da Europa nao podem economizar bastante
mente as suas despesas: porque alem das anuais, e da sustenta\:aO das 
suas tropas em tempo de paz; lhe e necessario, ou ter sempre guar
dado, e pronto para qualquer guerra um rico erario, como perdido 
para o comercio; ou endividarem-se mais e mais, cavando todos os 
dias a sua ruina. Eles estao como encravados uns nos outros, sempre 
cheios de susto: qualquer choque de uma parte os abala, e faz tremer a 
todos. 
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§II 

Uma potencia, cujos Estados estao situados entre duas, ou mais 
potencias beligerantes, ve-se muitas vezes constrangida, ou a entrar em 
guerra, ou a dar passagem pelos seus Estados as tropas de umas contra 
as das outras: mas como estas quasi estragam o pais por onde passam, 
e principalmente o neutral, por isso que o nao reputam seu amigo; se 
ve logo o pais neutral obrigado a seguir um partido, para se nao ver 
pisado por dois: entao toda a prudencia de um prlncipe sabio, amigo, e 
pai dos seus vassalos, nao os pode muitas vezes salvar de um seme
lhante flagelo. 

§m 

Portugal situado em um canto, sem estas comunica<;6es de uns para 
outros Estados pelas suas terras, esta como livre de todo o cheque; ele 
se ve rodeado de dois amigos; um que !he franqueia todos os passes, o 
outro que pela sua grande massa !he serve como de baluarte para reba
ter os contra-golpes do norte. Portugal enfim pela sua feliz situa<;ao 
participa do born que tern a Europa; das artes, das ciencias; e do 
comercio ele participa igualmente: do ma! porem, das guerras parece 
estar fora da Europa, separado, e independente. 

§IV 

Pelo que pertence as potencias maritimas beligerantes pode Portugal 
conservar a sua neutralidade, sem que alguma delas o possa facilmente 
obrigar a entrar em guerra: porque ou essa na<;ao que pretende obrigar 
a Portugal, tern contra si um inimigo forte; ou nao. Seo inimigo e forte, 
e que por isso pede socorro contra ele, nao !he podem sobejar fon;:as 
para ao mesmo tempo atacar, e obrigar Portugal a entrar em guerra. 

§V 

E se o inimigo nao e muito forte, nao e necessario juntar tantas for
<;as, nem apertar com um amigo ate o ponto de perder a sua amizade: 
porque alem desta perda, ira aumentar-lhe o numero dos ,,. · inimi
gos; e causar-lhe danos irreparaveisa. 

• Este enunciado optimista de Azeredo Coutinho manifestamente nao se verificou 
durante a crise gerada pelo bloqueio continental: a intransigente manuten~ao da neutrali
dade encontrou manifestamente os seus limites. A lnglaterra tinha w · ·~i111igo forte e no 
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§VI 

Uma na\:ao maritima, ainda que mais pequena, e menos poderosa, 
someme pela sua situa\:ao local pode causar danos gravissimos a uma 
outra, ainda que maior, e mais poderosa. Bern pequenas, e bem pouco 
poderosas sao Tunes, Tripoli, e Argel; e contudo elas tern posto em 
contribui~o a quasi todas as potencias da Europa; somente pela situa
\:aO vantajosa dos seus Estados, e pelo metodo de fazer a guerra por 
chavecos, ou por pequenas embarca\:6es armadas. 

§VII 

Portugal e senhor de muita parte <las costas da America, da Africa, e 
da Asia, e <las Ilhas adjacentes no mais estreito do mar Atlantico, todas 
com muitos portos grandes, e pequenos. Se naqueles, que forem mais 
vizinhos a escala geral dos navios do comercio daquelas costas, e <las 
Indias, se puserem algumas fragatas, ou alguns pequenos corsarios, que 
como a sua casa saiam a fazer o seu corso; porao sem duvida em cons
tema\:ao o comercio de qualquer potencia, ainda <las mais poderosas 
da Europa. 

§VIII 

Nao seria preciso que Portugal armasse a sua custa, ou dos seus 
vassalos todos os navios, ou chavecos necessarios para aquele corso; 
bastaria que permitisse, que armadores estrangeiros debaixo da sua 
bandeira fizessem suas as presas, e que fossem protegidos naqueles 
portos. Portugal por este metodo teria uma grande vantagem sobre os 
seus inirnigos; por isso que atacava de sua casa, e de perto; e eles de 
muito longe. Eles se veriam mesmo na necessidade, ou de comboiar os 
seus navios de comercio, com fragatas, ou naus de guerra; o que, alem 
de lhes fazer muitas despesas, seria um empate ruinoso para o seu 
comercio; ou veriam com sentimento tomarem-se-lhe os seus navios, 
uns depois dos outros. 

entanto estaria disposta a atacar Portugal se e te cedesse i\s press6es francesas. Como 
Valentim Alexandre recentemente demonstrou , a aceita~o tardia do bloqueio continental 
foi acompanhada por medidas de defesa militar contra um ataque ingles, v. Valentim 
Alexandre, Os Sentidos do Imperio, disserta~ao de doutoramento inedita, Faculdade de 
Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1988. 

172 O tempo tern ja mostrado, e mostrara que a na~iio, que se propuser a fazer a 
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§IX 

E pelo contrario a amizade de Portugal para com as na\:6es mariti
mas sera sempre util, quando nao como aliado, ao menos como 
neutral. Alem dos interesses, que todas tiram do seu comercio, e dos 
seus portos em uma <las melhores situa\:6es da Europa; e nos dos seus 
dominios espalhados por quasi todo o mundo, para se refazerem do 
necessario os seus navios de guerra, e de comercio; a fe, e a lealdade 
portuguesa e de um pre\:O inestimaveJ. 

§X 

Em todos os tempos, em que as na\:6es maritimas se acharam em 
guerra, sempre a bandeira portuguesa, tremulando por entre elas, pres
tou os seus bons oficios a todas: a nenhuma ofendeu. Nesta ultima 
guerra, em que as primeiras potencias maritimas da Europa, Castela, 
Inglaterra, Fran\:a, e Holanda trabalhavam por se arruinar, Portugal 
observou a mais rigorosa neutralidade. Os negociantes portugueses, 
sempre fieis a sua palavra, sustentaram da sua parte a honra da na\:aO: 
eles tiveram nas suas maos os vinculos, que ligavam o comercio de 
todas elas; eles o conservaram ilesos, sem jamais consentirem, que 
algum deles se quebrasse pela sua parte. 

§XI 

Finalmente se Po1tugal conservar uma marinha respeitavel de guerra, 
e de comercio, renunciando todo o espirito de conquista, contentando
se com o muito, que possui, em todas as quatro partes do mundo; 
promovendo por todos os meios as riquezas, que as suas possessoes 
sao capazes de produzir; conservando os seus vassalos em paz e sos
sego na frui\:ao dos seus bens, economizando as suas fabricas para as 
manufacturas necessarias, deixando as de luxo para o estrangeiros, 
para que eles por esta porta entrem a comprar o nosso superfluo, e se 
interessem connosco no comercio geral das na\:6es: pode-se dizer com 
confian\:a, que Portugal nao sera inquietado, e que todas as na\:6es se 
interessarao na sua conserva\:ao, como na pr6pria de cada uma 172• 

ruina de Portugal, principiara primeiro por fazer a sua; a Espanha, e a Fran~ sao exem
plo · dos nossos dias. Vejam-se as minhas Pastorais de 20 de Junho de 1810, de 2 de Abril 
de 1811 , e de 11 deJulho de 1813b. 

b Nota acrescentada na 2• edic;:ao. 



MEMORIA SOBRE 0 PRE~O DO A~UCAR 

PUBLICADA POR ORDEM DA ACADEMIA REAL 
DAS CIENCJAS EM 1791; AGORA NOVAMENTE CORRJGIDA, 

E ACRESCENTADA PELO MESMO AUTOR0 

Todos sabem do alto pre~o a que tern subido o apkar em toda a 
Europa 1, pela desgra~ada revolu~ao das col6nias francesas, nossas 
maiores rivais neste genero de agricultura; e pelas grandes inunda~oes, 
que tern havido nas col6nias espanholas; e nas inglesas pelos furacoes 
de ventos muito fortes. 

Portugal como uma das primeiras na~oes agricultoras e comercian
tes deste genero, tern tirado, e ir:i tirando grandes interesses, enquanto 
as circunstancias nao mudarem. E agora um problema, se se deve, ou 
nao taxar 0 a~iicar? 

Dizem alguns que sim, porque a experiencia tern feito ver, que um 
genero de comercio levado a excesso, excita logo contra si a rivalidade 
<las outras na~oes; e faz que os compradores desse genero ou se dis
pensem dele, se podem; ou trabalhem com todas as suas for~as, para o 
haverem por um pre~o mais c6modo, e mais barato. 

1 Em Paris se esta vendenclo a 400 reis o arratel, e nesta corte a 140, e a 160 reis. 

a Embora tenha siclo ja publicada no vol. III clas Mem6rias Econ6micas da Academia 
Real das Ciencias de Lisboa (pp. 273-280), na mesma coleq:ao em que ora se edita esta 
obra, a Mem6ria sabre o PrefO do Aplcar e aqui incluida porque sempre acompanhou a 
edi1;ao do Ensaio Econ6mico. Limitamo-nos, por isso, a assinalar a altera\;6es que 
Azeredo Coutinho fez em rela\;aO ao texto publicado nas Mem6rias Econ6micas. 
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Que este esforl,'.O geral fara descobrir meios de aumentar a abun
dancia desse genera, ate reduzi-lo a um prel,'.o tao baixo, que fal,'.a, se 
for passive!, arruinar esse ramo do comercio da nal,'.ao ambiciosa, que 
levou o seu genera a um prel,'.o excessive. 

Isto sao verdades elementares, que se nao podem negar; pois todos 
sabem, que 0 principal objecto do comercio e trazer a abundancia ao 
pals da carestia, e fazer que em um pals nao haja superfluo, e que no 
outro nao haja falta. 

Mas como a taxa do a\;(1car possa nas circunstancias presentes evi
tar o ma! que se supoe, e o que eu nao posso entender; pois que 
quanta mais baixa for a taxa em Portugal, tanto mais depressa os nego
ciantes nacionais, e estrangeiros o levariam para fora do reino, para 
tirarem um maior interesse do subido prel,'.o, em que ele se acha hoje 
em toda a Europa, e ainda na Africa 2: e desta sorte se veriam em bem 
pouco tempo os consumidores da nal,'.ao sem apkar, e os agricultores 
sem dinheiro, ou ao menos sem o excesso da taxa, ou sem aquele 
maior interesse, que podiam tirar do seu genera. Logo a taxa do apkar 
seria uma ruina para os senhores dos engenhos do Brasil, e um ma! 
para os consumidores da metr6poJeb. 

Dizem alguns; que entretanto vira vindo mais al,'.ucar: mas de 
donde? A cana, de cujo extracto se faz o al,'.ucar, nao produz em toda a 
parte; ela e s6 pr6pria dos paises quentes; e nao e uma cultura tao 
facil, que se fal,'.a dentro de tres ou de quatro meses. 

as col6nias estrangeiras, desde a sua plantal,'.ao ate a sua colheita 
se passam mais de dezoito, e de vinte meses3, e outro tanto tempo para 
se reduzir a al,'.6car, faze-lo branco, encaixar, e conduzi-lo para a 
Europa; alem das fabricas, que e necessario ter logo prontas para a sua 
manufactura; o que tudo se nao faz em menos de rres anos. 

este ano nao sobejou al,'.ucar nas col6nias agricultoras, antes pelas 
desordens sabidas, e grandes inunda\;6es, que nelas houveram, faltou 
de repente muita parte do que era necessario para o consume anual da 
Europa. 0 carte, ou a colheita da cana nao se faz todos os dias, s6 se 
faz em um certo tempo do ano; a perda de uma colheita, ou de uma 
safra nao se repara em dois nem em tres anos 4. Logo enquanto nao 
chega a outra safra, ou enquanto se nao reparam estas perdas, onde se 
ha-de ir buscar mais a\;ucar? Dizem uns que da India; outros que das 

2 Em Sale esca a 400 reis o arrarel. 
3 Labat, Voyage aux Isles de l'Amenque, tom. 3, chap. 5 du Sucre, pag. 140. 
4 Os que tern conhecimento das planca~oes das canas de a~(1car abem, que um dos 

maiores lucros delas sao as socas, ou as canas que rebenram dos olhos ou pimpolhos, 
que ficam nos pes. ou nos pequenos troncos das canas que se cortam; niio s6 por serem 

b Este paragrafo apresenca altera~oes em rela~ao ao texto inicial, de que resume tres 
paragrafos, refor~ando a ideia de que a fixa~ao de um pre~o baixo seria nociva para o 
comercio e para a planta~o do a~ucar. 
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planta\:5es, que se hao-de fazer na nova co16nia da Serra Leoa na costa 
de Africa. 

lsto s6 serve de provar a grande falta, que ha de ap:Jcar na Europa, 
e na America: mas nao que estes meios sejam capazes de arruinar o 
nosso comercio neste genero, nem que os ap1cares da Asia, ou de 
Africa possam entrar com os nossos em concorrencia, ao menos nestes 
dez, ou doze anos: oxala s6 Portugal fora senhor deste ramo de comer
cio. 

0 ap1car das indias Orientais e muito inferior ao nosso em bon
dade, e qualidade5: as despesas, e riscos desde o Brasil ate a Europa 
sao nada em compara\:ao das desde o Ganges ate o Tejo. 0 a~ucar da 
costa de Africa ainda se nao sabe que ta! sera; ainda se hao-de estabe
lecer as co16nias; ainda se hao-de amansar as terras para as fazer 
pr6prias para a cultura do a~ucar6; ainda se hao-de fazer as fabricas, 
ainda se hao-de procurar os mestres para elas, etc.: e necessario ser 
muito pusilanime, para ter medo destes fantasmas. 

Dizem outros que e necessario proibir a expo1ta~ao do a~ucar para 
fora do reino, ou ao menos ate um certo numero de caixas. Como, ou 
com que justa razao se poderia nas circunstancias presentes obrigar o 
negociante a vender o seu genero de lucro, e talvez por menos do que 
comprou no Brasil, com aten~ao ao subido pre~o da Europa, confiado 
na boa fe, e na liberdade concedida ao comercio? 

Como em ta! caso se poderia evitar o contrabando?, como acautelar 
que os negociantes ainda estrangeiros o nao fossem fazer ate mesmo 
nas costas do Brasil? Que vigias, que guardas nao seriam necessarias, 
para evitar que o agricultor o nao vendesse a quern melhor lhe pagasse 
o seu genero? 0 contrabando do tabaco e uma prova desta verdade: o 
tabaquista nao poupa dinheiro, 0 contrabandista nao teme castigos; 
Quisquis habet nummos felici navigat aura, disse Petronio Arbitro. 

Mas suponha-se que nada disto aconteceria: Que utilidade seria 
para a na\:ao tirar da boca do agricultor carregado das muitas, e gran
des despesas, que consigo traz a fabrica do a~ucar, para meter na boca 
do rico, e do farto, que vive no meio do luxo? 

as socas uma produ<;:ao espomanea da natureza independente de uma nova planta<;:ao; 
mas tambem por ser uma produ<;:ao tanto maior, quanto e maior o numero dos olhos, ou 
pimpolhos, que vingaram em cada pe ou tronco, que ficou da cana cortada; e se a terra e 
boa , aincla e maior a produ<;:ao da 2• e da 3• soca: a cana soca e sempre mais doce, e por 
consequencia contem em si mais particulas de a<;:ucar, do que a primeira planta<;:iio; e por 
isso o rendimento daquela e sempre a propor<;:ao maior do que o clesta: perdida pois, ou 
destruida tocla a cana de uma safra, ou colheita de um ano, nao s6 se perdem para logo 
toclos os lucres clessa safra, ou colheita; mas tambem se cleixarao de lucrar para o futuro 
todos os multiplicaclos lucres clas socas, que alias rebentariam dos troncos dessas canas, 
se elas nao fossem arrancadas ou destruiclas pela intemperie dos tempo , ou por 
qualquer outra causa. 

s Labat, tom. 3, pag. 127. 
6 Labat, cl. , tom. 3, pag. 127 e 135. 
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Dizem alguns, que o ai;:ucar se tern f eito um genera da primeira 
necessidade, e que por isso e necessario taxa-lo. Desta sorte seria pre
cise taxar o baetao no tempo do Inverno; ea seda no tempo de Verao. 
Mas chamem-lhe como quiserem; as palavras nao mudam a essencia 
das coisas: a verdade e que o ai;:ucar e de uma necessidade real para o 
agricultor; e de uma necessidade facticia, e de mero gosto para o con
sumidor: e nestes dois extremes nao deverao prevalecer os direitos da 
propriedade? dever-se-ao atropelar direitos tao sagrados? 

A fabrica do ai;:ucar e por sua natureza muito dispendiosa; ela pede 
muitos brai;:os, muitas fori;:as, e grandes fundos; e contudo os seus 
lucros nao correspondem as suas grandes despesas 7 . Nao ha um traba-

7 Labat, d., tom. 6, chap. 1, pag. 45. Qu'on compare la depense d'une sucrerie, et 
celle d'une cacaotibe qui auroient donne le meme revenu, et /'on verra par la difference 
qui se trouvera entre l'une, et l'autre, qu'une cacaotiere est une riche mine d'or, pendant 
qu 'u ne sucrerie ne sera qu 'une mine de fer c. 

Alem das despesas necessiirias, ainda se fazem muitas por falta de merodo na 
construi;:ao das fomalhas das caldeiras, em que se purificam os caldos para o ai;:ucar. E 
suposto jii em alguns engenhos, como vi no Rio de Janeiro, se fazem as fomalhas com 
algum metodo, formando uma ab6bada, sobre a qual estao assentadas as tachas, dividida 
em duas partes por um crivo de tijolos (que serve nao s6 para ter sobre si a lenha, que 
conserva a chama; mas tambem para dar passagem as cinzas, que caem para a parte 
infeiror da ab6bada chamada vulgarmente cinzeiro): contudo ainda tern muitas 
imperfei<;:oes, que e necessiirio remediar, para se evitarem os muitos desperdicios de 
lenhas, dos servi<;:os dos escravos que as cortam, e dos bois, que as conduzem. 0 1° erro 
consiste em deixar aberta a boca da fomalha depois de se lhe ter metida a lenha 
necessiiria; pois que devendo aproveitar-se toda a for<;:a, e actividade das chamas em 
fazer ferver os caldos das tachas; se perde muita parte das chamas, que retrocedem pela 
boca da mesma fomalha. Este erro e facil de remediar-se, fazendo a boca da fomalha a 
mais pequena posslvel; para com mais comodidade se poder tapar com uma chapa de 
ferro, depois que se tiver metido a lenha necessaria para conservar a chama: deve-se 
porem ter aberta, e desembarai;:ada a porta debaixo do chamado cinzeiro, para por ela 
entrar o ar para conduzir a chama e o fumo, ate sair este pelo alto da fumine, ou boeiro, 
como ali vulgarmente se chama. 0 2° erro consiste em se meter nas fomalhas muita 
lenha desnecessiiria; e, o que e pior, grandes toros de madeira verde, que alem do 
grande trabalho de os cortar, de os conduzir, e de os merer nas fornalhas, dao um fumo 
tao grosso, e tao espesso, que mais serve de apagar do que de aumentar a chama: este 
erro tern o seu principio na suposii;:ao em que alguns esrao, de que quanto mais lenha 
mais chama, e quanro mais chama mais fervem os caldos: porem logo que se souber, que 
todo e qualquer liquido quando chega a ferver, nao aumenta mais de calor; por exemplo 
a iigua depois de estar fervendo em borboroes, por mais que se !he aumente o fogo, nao 
recebe mais graus de calor; se conhecerii que basta conservar os caldos no seu maior 
grau de fervura, sem que seja necessiirio meter mais, e mais lenha; porque toda e 
perdida, principalmente os grandes toros verdes. 0 3° consiste em se fazer a forna lha, ou 
o canal por onde passa a chama, todo igual desde a sua boca ate a sua fumine ou boeiro; 
o que faz que a chama, correndo como inclinada para a parte da fumine, passa com uma 
grande rapidez, sem aquentar bastantemente as tachas, que e o fim principal: este erro se 
remedeia facilmente formando-se debaixo de cada tacha uma ab6bada, ou um forno com 
aberturas proporcionadas de umas para as outras, para dar passagem as chamas descle a 

c A parte restante clesta nota foi acrescentacla nesta versao. 
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lho mais rude, nem mais violento; os trabalhos das fo1jas do ferro, e 
<las fabricas de vidro nao tern comparac;:ao com as do ac;:ucar s. 

A esperanc;:a de um dia feliz e a que mais anima ao homem nos 
seus trabalhos 9: cortar ao agricultor esta esperanc;:a, pela taxa do seu 
genero, e cortar ao consumidor desse genero aqueles mesmos brac;:os, 
que mais trabalhavam para o seu regalo. 

Dizem alguns que o alto prec;:o do ac;:ucar e s6 util para os nossos 
negociantes, mas nao para os nossos agricultores do ac;:ucar; por estar 
este genero taxado por uma lei no Brasil. Suponha-se por um pouco 
que assim e: por ventura os nossos negociantes nao trabalham tambem 

primeira ate a ultima, mas sempre de sorte que a abertura por onde entra a chama seja 
algum tanto maior, do que a outra por onde ela sai; porque a corrente da chama, a 
maneira da de um rio , achando-se um pouco embara<;:ada em cada ab6bada, 
necessariamente ha-de refluir, e subir por uma, e outra parte da ab6bada, ate forrnar um 
fogo de reverberio fortissimo no fundo de cada tacha, que e o fim que se quer: o mesmo 
sucederii na segunda, na terceira, e na quarta tacha, e desta sorte com pouco fogo se farii 
um grande efeito. E necessario porem advertir-se, que a ab6boda da primeira tacha junto 
a boca da fornalha seja sempre maior do que a das outras, e com a grandeza necessiiria 
para nela se acomodar toda a lenha, que for precisa para conservar os caldos sempre 
fervendo, ou no grau de calor que se quiser. E suposto cada tacha deve ter o seu grau de 
calor particular, conforme o ponto mais ou menos alto, que se quer dar aos caldos de 
cada tacha; contudo este grau de calor em uma mesma fornalha se pode muito bem 
proporcionar, dispondo-as de sorte, que as tachas, as quais se quiser dar um maior grau 
de calor, deverao ficar mais perto da boca de fornalha, e com uma maior parte dos 
fundos descobertos a aq;:ao do fogo; e pelo contriirio aquelas, as quais se quiser dar um 
menor grau de calor, deverao ficar mais perto da furnine, e com uma menor parte dos 
seus fundos descobertos. Veja-se Baume, Memoire sur la meilleure maniere de construire 
/es alambiques etfoumeaux Demachy, L'Art du distillation d 'eaux-fortes: e Encyclopedie, 
art. Sucreried. 

E como ordinariamente nas casas das caldeiras ha muito fumo, que incomoda aos 
mesmos que trabalham, para se evitar isto, serii muito util que a fumine passe acima dos 
telhados; nao s6 para lan<;:ar longe o fumo, mas tambem para conduzir as chamas mais 
acima. Esta fumine porem nao e necessario que seja uma grande massa informe, basta 
que tenha o seu diiimetro um pouco menos do que o da boca do cinzeiro, por onde 
emra a grande coluna de ar que conduz as chamas; e pode ser quadrada, ou cilindrica, e 
cingida com uma cimalha na altura de um homem, para sobre ela se porem as luzes 
necessiirias para de noite se alumiar a casa <las caldeiras. 

8 Em qualquer genero de agricultura um escravo nao trabalha mais de doze horas 
por dia; na fabrica de a<;:C1car trabalha dezoito horas seguidas: este trabalho por sua 
natureza exce sivo abrevia a vida dos escravos, extingue nos pais, e nas maes o germen 
<la propaga<;:ao, a qual alias e um dos maiores socorros para o servi<;:o <las mesmas 
fabricas. V. Labat, d., tom. 3, chap. 5 du sucre, pag. 209. 

9 A falta de pastos que muitas vezes ha nos anos de grandes secas, causa tambem 
gravi simos prejuizos aos propriecarios dos engenhos, principalmente aos que os fazem 
trabalhar com bois, ou com bestas. 

d Azeredo Coutinho cita a Memoire sur la meilleure maniere de construire /es 
alambics et foumeaux propres a la distillation des vins pour en firer des eau:x:-de-vie, Par.s, 
1778, do quimico e farmaceutico frances Antoine Baume e L'Art du. distillateur d'eaux
fortes, Paris, 1773, do quimico francesjacques-Fran<;:ois Demachy. 
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em beneficio da na~ao? eles s6 devem estar sujeitos a perder, e nao a 
ganhar? Proiba-se o monop6lio, proiba-se a fraude, mas nao os lucros 
de um comercio licito, que a todos e livre. 

Mas tomando a dita lei: ela s6 pos uma taxa, para que os negocian
tes, que muitas vezes maliciosamente adiantavam dinheiros aos 
agricultores do apkar, nao abusassem da necessidade deles, nem Iha 
tomassem em pagamento par menos da dita taxa. 

Mas e ta contudo s6 tern lugar, quando o a~(1car e comprado den
tro do mesmo engenho, ou fabrica; mas nao depois que o senhor do 
engenho, ou o agricultor do a~(1car faz com ele as despesas dos cai
xoes, condu~oes par terra, e par mar; alem dos muitos riscos, que 
corre par sua conta ate o porno trapiche, ou no armazem publico da 
venda: porque ja entao cada um vende pelo mais que pode acima da 
taxa, ou pelo pre~o que corre; coma todos os dias se esta praticando 
naquelas pra~as. 

Do expendido fica manifesto o quanta seria prejudicialissimo a 
Portugal, e quasi mesmo impraticavel nas circunstancias presentes, 
p6r-se uma taxa no apkar, pois que sendo coma e um genera de 
comercio de quasi todas as na~oes 10, s6 a conven~ao geral de todas as 
na~oes e que 0 pode regular; principalmente quando uma na~ao nao e 
a s6 agricultora, ou a unica senhora desse genera: de outra sorte a 
na~ao, que se quiser opor a torrente das outras, ou ha-de ser pisada 
pela multidao das concorrentes, ou ha-de seguir o impulso, que elas 
!he derem. 

Eis aqui a razao porque os generos alfandegados nao podem ser 
reduzidos a uma taxa certa. Eu passo a mostrar o quanta sera 6.til a 
Portugal que o a~ucar suba ao mais alto pre~o passive!. 

Os portugueses, e os espanh6is, que primeiro descobriram a India, 
foram tambem os primeiros, que aprenderam dos indios o modo de 
cultivar, e fabricar o a~ucar, e o vieram ensinar a Europa, e estabelece
ram fabricas nas ilhas da Madeira, e das Canarias. 

Depois passando a America, onde acharam canas de a~ucar nas
cidas naturalmente 11 , estabeleceram novas fabricas pelos anos de 

10 Os portugueses, franceses, espanh6is, holandeses, ingleses, dinamarqueses, todos 
metem na Europa ac;:ucares das suas col6nias da America, e alguns os trazem da Alexandria. 

11 No Rio de Janeiro ainda antes de la entrarem os portugueses, ou alguns outros 
europeus, haviam ja canas de ac;:ucar, como atesta Lery um dos companheiros de 
Villegagnon, que prirneiro entrou naquela baia em 5 de Novembro de 1555. Vej. a sua 
Hist. Navigat. in Brasil, cap. 8, Sacchari cannis, quamm copia nobis suppetebat, etc. e no 
cap. 12, Saccbari quoque cannae optime in illis terris crescunt, et maxima copia. O 
brigadeiro Antonio de Almeida Lara, o primeiro que cultivou as canas de ac;:(1car no 
Cuiaba, ruio achando canas algumas de ac;:ucar, nem sendo conhecidas em codas aquelas 
terras ja enrao habitadas pelos portuguese , foi rirar as primeiras plantas das terras entiio 
habitadas pelo gentio Paresi. 

E ja reconhecido por todos os navegantes das ilhas do Mar do Sul, que a cana de 
ac;:ucar e uma produc;:iio espontanea das terras situadas debaixo da zona t6rrida, assim 
como outras muitas, que lhe siio pr6prias ('). 



Mem6ria sabre o prefO do afucar 127 

1557 12 , e aperfeic;;oaram tanto os seus ac;;ucares, que excederam infinita
mente em beleza, e em bondade aos das Indias Orientais 13. 

Esta bondade contudo provem mais da qualidade do terreno, do 
que da mao do agricultor, ou do fabricante: porque a cana de que se 
extrai o ac;;ucar, segue a natureza dos frutos, que ainda que ejam da 
mesma especie, sao contudo mais ou menos daces, conforme a quali
dade dos terrenos. 

Um arratel de ac;;(1car, por exemplo, muitas vezes adoc;;a mais do 
que dois arrateis do de outro terreno, como a experiencia faz ver todos 
os dias nas confeitarias. Esta preferencia, que indubitavelmente tern os 
ac;;ucares do nosso terreno a respeito dos outros14, e um dom da natu
reza, de que a industria estrangeira nos nao pode privar. 

Os holandeses tendo aprendido dos portugueses em Pernambuco, a 
fabricar o ac;;ucar, depois de expulsos desta capitania pelos pernambu
canos em 165415, foram ensinar aos franceses da ilha de Guadalupe, e 
da Martinica, e aos povoadores das outras ilhas daquele arquipelago; e 
pelo mesmo tempo estabeleceram tambem os ingleses fabricas de ac;;u
car nas ilhas de S. Crist6vao, e de Barbada 16. 

Mas a tempo em que as nossas fabricas de ac;;ucar se achavam ja 
muito melhoradas, com mais de noventa e sete ano de adiantamento; 
do que as de todos os estrangeiros, e n6s quasi senhores unicos deste 
comercio, se descobriram, para n6s desgrac;;adamente, as minas de oiro, 
que nos fizeram desprezar as verdadeiras riquezas da- agricultura, para 
trabalharmos nas de mera representac;;ao 17. 

(") Mr. de la Harpe, Histoire des Voyages, tom. 19, pag. 376. L 'ile d 'Otahiti produit des 
fruits ii-pain, des nottX de cocos; des bananes de lreize so1tes et Les meilleurs que nou.s 
ayons jamais mangees; des planes, un fruit assez ressemblant ii la pomme, et qui est tres 
agreable lorsqu "ii est mur; des palates douces, des ignames, du cacao, une espece d'arum, 
tm /mil connu dans /'fie sous le nom de jambu, et que /es insulaires regardent comme le 
plus delicieux; des cannes de sucre que /es habitants mangent crues. E mais adiante pag. 
377. Tous ces fruits qui composent la nourriture des otahitiens, sont des productions 
spontanees de la nature; ou bien la culture se reduil ii si peu de chose, qu 'il.s semblenl 
exempts de /'anatheme general, qui porle que f'homme mangera son pain ii la sueur de son 
front . On trouve aussi dans /'fie le murier dont on! fail le papier chinois, moms papyriferae. 

12 Lery esteve no Rio de Janeiro pelos anos de 1557, como elc diz no fim do cap. 5 
da ua Hi t6ria, ja por aquele tempo fazia menc;:ao dos engenho· de ac;:ucar, que os 
portugue es tinham em algumas partes do Brasil. Veja-se o d., no Cap. 12. Nos Galli et 
hominibus et machinis ad eliciendum sacharum idoneis nondwn essemus inslructi, ul 
sunt Lu.sitani in iis, quos occupa1tl apud Barbaros, locisr. 

13 Labat, cl., t. 3, pag. 127, 129. 
14 Dictiomzaire Universe/ du Commerce, t. 3, pag. 870, col. 2, Le plus be/ (sucre) vient 

du Bresil. 
l5 Castrioto Lusit., part. 1, !iv. JO, art. Militare , pag. 689. 
l6 Labat, cl., t. 3, pag. 180. 
17 Montesquieu, Esprit des Lois, liv. 21, att. 18, Labat, cl., t. 3, pag. 323. 

~ ota acresccntacla ncsta vcr~iio . 

r ·ota acresccntacla nesta vcrsiio. 
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A riqueza rapida daquelas minas, que tanto tern aumentado a indus
tria dos estrangeiros, chamou a si quasi todos os bra\;OS das nossas 
fabricas de a\;ucar: este cego abandono fez que elas fossem logo em 
decadencia 18. 

Desde esta epoca fatal para a nossa agricultura, os estrangeiros, 
sempre habeis em se aproveitar do nosso descuido, trabalharam com 
todas as suas for\;as par nos arrancarem das maos os nossos grandes 
ramos de comercio. A isto acresceu mais em favor deles a paz de 
Ryswick feita em 1697 entre a Franp, Espanha, Holanda, Alemanha, e 
Inglaterra, que lhes deu mais tempo para melhor se estabelecerem. 

Os franceses fizeram logo tantos progressos, que eles mesmos 
diziam, que, se aquela paz tivesse durado mais tempo, as fabricas de 
a\;ucar teriam sido para eles um segundo Peru 19. Mas se n6s hoje bem 
calcularmos os nossos interesses, este Peru passara para Portugal h. 

Nas Antilhas desde que se planta a cana ate que se corta, se passam 
mais de dezoito, e de vinte meses 20 ; no Brasil nao passa de doze ate 
quatorze meses (ou coma la se diz de dais Mar\;os); no que ja se ve 
que a natureza trabalha mais em nosso favor, ao menos quasi uma 
ter\;a parte; e par consequencia aquilo que eles fazem em tres anos, 
n6s fazermos em dais. 

Portugal, que primeiro descobriu a costa de Africa, ainda hoje con
serva as melhores col6nias dos resgastes dos escravos, que lhe 
produzem bra\;OS com menos despesas, do que as outras na\;6es. 0 
Brasil esta defronte de Africa, comunicando-se por uma navega\;ao mais 
breve, e em todos os tempos do ano: o que tudo, dadas as mesmas pro
por\;6es, produzira mais em nosso favor uma outra ter\;a parte. 

0 nosso continente do Brasil e muito dilatado, e par isso nos pode
mos alargar, e escolher terrenos pr6prios para as canas a nossa vontade: 
e pelo contrario a maior parte dos agricultores nossos rivais, por isso 
que vivem insulados, viverao sempre limitados, e cercados de mar. 

Contra eles acresce mais que os furacoes de vento, muito frequen-· 
tes naquelas col6nias desde o meio de Julho ate o de Outubro 21 , !hes 
arrancam as searas, e muitas vezes os edificios, e !hes causam todos os 
anos irreparaveis perdas: estes mesmos furacoes sao perigos!ssimos 
para a navega~o daquele arquipelago 22 , e par isso sao maiorcs as des
pesas dos seguros, que carregam sobre as suas mercadorias. 

Havendo qualquer guerra entre aquelas col6nias, alem das perdas 
que ela consigo traz, as suas planta\;6es e searas muitas vezes queima-

lS Pita, Hist6ria da America Portuguesa, !iv. 8, num 111, e seguintes8. 
19 Labat, d ., tom. 3, pag. 334. 
20 Labat, d ., tom. 3, 120. 
21 Labat, d ., tom. 2, chap. 12, pag. 223. 
22 Labat, d. , pag. 230. 

& Nota acrescentada nesta versao. 
h O ultimo periodo foi acrescentada nesta versao. 
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das e destruidas, pela facilidade com que sao atacadas por todas as par
tes pelas naus inimigas; preju1zos estes, que as nossas nao sentem 
facilmente, por serem as nossas costas por natureza defendidas ou 
pelos grandes rochedos, ou pelos dilatados baixos; e as nossas planta
\:Oes sao pela maior parte pelo interior do pais. 

0 meio de promover, e adiantar a ind(1stria da na\:aO e deixar a 
cada um a liberdade de tirar um maior interesse do seu trabalho: os 
ingleses, e os holandeses, primeiros mestres da arte do comercio, tem 
dado a todos estas li\:oes. 

Os ingleses tem levado o seu ferro polido a um pre\:O excessivo: 
eles ja o fazem valer mais do que o oiro: da mesma sorte os holandeses 
a respeito das suas especiarias, que ate muitas vezes queimam, e dei
tam ao mar o excesso delas, para que a sua mesma abundancia os nao 
obrigue a abaixar o pre\:0 23: eles nao temem a concorrencia imaginaria, 
esperam que ela seja efectiva, para entao governarem a balan\:a a seu 
favor. 

Eles sabem que uma na\:aO, depois que chega a ser (mica senhora 
de um certo ramo de comercio, pode entao dar a lei como quiser, sem 
temer os esfor\:OS, que contra eta fizerem outras na\:oes. 

E necessario contudo que ela, na ocasiao da concorrencia, saiba 
abaixar gradualmente o pre\:O do seu genero favorito, ate fazer que a 
na\:ao rival ou nao ache lucro, ou sucumba debaixo do peso dos seus 
mesmos esfor\:OS: o comercio segue a natureza de toda,s as coisas, que 
depois de tomarem uma certa Carreira, nao e facil de as fazer tornar. 

A larga experiencia das na\:oes comerciantes tem feito ver, que uma 
na\:ao nao faz a outra um esp6lio desta natureza, sem que haja ou 
algum descuido, e ma politica da parte da espoliada, ou alguma revolu
\:'10 imprevista, a qua! nao podem acautelar for\:as humanas. 

Portugal perdeu a superioridade da sua agricultura, e do seu comer
cio, pela cegueira com que correu atra de uma representa\:aO, e de 
uma sombra de riqueza, sem ver que deixava atras de si o precioso 
corpo que eta representava: sem duvida porque a sombra parece mui
tas vezes maior do que o corpo. 

Perdeu Portugal em consequencia a superioridade da sua marinha, 
porque um navio carregado de oiro nao ocupa tantas naus, nem tantos 
mil homens, como uma frota de igual valor carregada de a\:6car, cacau, 
cafe, trigo, arroz, carnes, peixes salgaclos, etc. 2'. 

23 Bougainville, V~yage au tour du Monde, part. 2, chap. 8, pag. 197 •. 
2·1 Veja-se a caita que escrevi aos redactores do investigador portugues '· 

' Voyage au tour du mondepar la/regale du Roi ·la Boudeuse• el la flute ·L'Etoile· en 
1766, 1767, 1768 el 1769, Paris, 1771 , do navegaclor Frances Louis Antoine de 
Bougainville. 

i ota acrescentada nesta versao, v. nota 167 do Ensaio Econ6mico. 
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A revolu\:ao inesperada, acontecida nas col6nias francesas, e um 
daqueles impulsos extraordinarios, com que a providencia faz parar a 
carreira ordinaria das coisas: agora pois que aqueles colonos estao com 
as maos atadas para a agricultura, antes que eles principiem nova car
reira, e necessario que apressemos a nossa. 

0 interesse e a alma do comercio; e como ele tanto anima ao fran
ces como ao portugues, e necessario deixar-lhe toda a liberdade ao 
subido pre\:O do a\:ucar; quanto ele mais subir, mais aumentarao as 
nossas fabricas , e o nosso comercio. 

Enquanto os estrangeiros reformam, ou fazem de novo as suas 
fabricas, e planta\:6es, ja n6s lhe levamos a vantagem do melhor estado 
e for\:as iguais as dos nossos rivais, por isso que temos a natureza em 
nosso favor, ou sempre os havemos de exceder em dobro, ou eles nos 
hao-de ceder o campo. 

Para maior adiantamento do comercio do a\:ucar, se deve tambem 
promover a cultura do cacau, canela, baunilha, e cafe: todos estes 
generos dao as maos entre si; quanto mais se aumentar o gosto destas, 
tanto mais necessaria se fara uma maior abundancia daquele. 

Todos eles nascem e produzem muito no Brasil: o cafe principal
mente vindo do Rio de Janeiro e superior ao melhor vindo de Moca: 
repetidas experiencias feitas por bons conhecedores lhe tern dado toda 
a preferencia. 

A canela do Brasil precisa de socorro superior; seria necessario 
rebaixar-lhe os direitos das alfandegas, e proibir-se a que vem dos 
estrangeiros: e se e verdade, como se diz, que os naturais das Molucas 
nao estao contentes com os holandeses, bem pode ser que esta desor
dem entregue mais depressa a Portugal a superioridade deste comercio, 
pela muita abundancia com que a natureza, sem industria nem traba
lho, produza canela no Brasil. 

Em suma, a ocasiao agora nos desafia: ela e ligeira, e voluvel; se se 
nao lan\:a mao dela, foge, voa, e desaparece. 
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pescas, 18, 42-46. 
Ouetacazes ou Goicatazes, 51, 55, 62-
67. 
Cuetes ou Botocudos, 65-66. 
Tamoyos ou Tobin lmpas, 16, 49, 56. 
[v. tb. Civiliza<;;:ao, Paixoes, interesses, 
virtudesl. 

Industria e manufacturas, 26, 28, 29, 31 , 
58, 79, 85 , 95-99, 103-107, 109, 114, 
127. 
artifice, 103. 
atraso, 105-06. 
de atanados, 106. 
carpinteiro, calafate, 27, 44, 69, 73. 
e col6nias, 100. 
concorrencia, 105-07. 
custos e prer;:os, 23, 97-98, 100, 103, 106, 
114. 
e exportar;:ao, 95, 98, 99. 
fabricante, 97, 103, 104, 106, 108. 
ferreiro, 44, 90. 
operarios (obreiros), 100, 108. 
popular, 106. 
polftica manufactureira, 28, 105, 106, 
109 
protecr;:ao do Estado, 28, 105, 106, 109. 
tecnologia, 106. 
fabricas, 80, 95, 100, 103, 104, 119, 122 
de ar;:ucar (engenhos), 122-24, 125, 
126-27, 130. 
de fardamentos, 106. 
de fundir;:ao, 80, 125. 
e lani.ficios, 100, 114. 
daHolanda, 104. 
da Jndia, 95, 104. 
de linho, 100. 
de luxo, 103, 105-06, 108-09, 119. 
e oficinas reais, 80-81. 
de panos e chitas, 95. 
de papel, 106. 
de po1·celana, 80. 
de seda, 100. 
de vidro, 125. 
[v. tb. Escravos, Indios, Luxo, Political. 

Interesses [v. Paixoes, interesses, virtudes]. 
Justi<;;:a [v. Politica, Paixoes, interesses, vir

tudes]. 
Liberdade [v. Politica, Paixoes, interesses, 

virtudes]. 
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Livros, bibliotecas, 106. 
Luxo, 21, 23, 24, 27, 30, 31 , 55, 58, 97, 103, 

105-06, 108-09, 119. 
moda e incerteza, 108. 
[v. IndC1stria e manufacturas]. 

Manufacturas [v. Industria e manufacturas]. 
Marinha [v. Navega<;;:ao e marinha]. 
Medicina, 18-18, 91, 92. 
Mercadorias e produ<;;:6es. 

ar;:ucar, me!, melar;:o, 19, 21-23, 36, 68, 
72, 84, 114, 121-130. 
algodao, 20, 84, 92, 106. 
azeite, 36. 
baunilha, 130. 
cafe, cha, cacau, 84, 96, 124, 129, 130. 
cal, pedra, 80. 
carnes, couros, gados, 20-25, 85, 89, 91, 
92, 109, 129. 
caruao e lenha, 80-82. 
cereais, arroz, pao, 25, 86, 97, 98, 109, 
129. 
especiarias e drogas, 28, 86, 87, 94, 129. 
frutos, 91. 
leite, queijo, manteiga, 20, 22, 23, 25, 
91. 
la, linho, seda, 27, 86, 91, 96. 
madeira, 27, 71-74, 75-82, 95. 
marjim, 93. 
papel, 106. 
peixe, 23, 25, 35-36, 92, 129. 
porcelana, 96, 104. 
metais, 27, 93, 114. 
sat, 21-25, 42, 92. 
salitre, 96. 
tabaco, 88, 114. 
texteis, 68, 96, 113, 124. 
vinho, aguardente, 21, 91, 113. 

Mercados e feiras, 23, 31 , 44, 73, 93, 96. 
[v. tb. Comerciol. 

Minas, 68, 84, 103. 
e escravos, 90. 
defen'O, 88. 
de ouro e prata, 66, 100. 
de sat gema, 22. 
mineiro, 90, 103. 
[v. tb. Economia e concep<;;:6es econ6-
micas, Ouro e pratal. 

Moeda [v. Economia e concep<;;:oes econ6-
micas]. 

Monop6lios e contratos, 21 , 22-23, 25, 26, 
36, 88, 123, 126, 129. 
contratador, monopolista, 22, 25. 
do sat, 21-25. 
do tabaco, 88-89, 123. 
empregados dos monopolistas, 88. 
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e.xclusivos, 113. 
proibifoes, 74 , 97 , 100, 104, 113-14, 
123. 
[v. tb. Comercio, Economia e concep
~oes econ6micas, Estado, Finan~as 
Publicas e Erario Regio]. 

avega~ao e marinha, 23, 26-38, 42-46, 53, 
67-69, 79, 86, 96, 99, 110, 128, 129. 
Actos de, 31-34. 
animar a, 28, 29, 32, 53, 70, 77, 100, 
110, 115. 
armadores, 28, 36, 69-70, ll8. 
e artilharia, 70. 
e comercio, 27, 28-29, 68, 118. 
carpinteiro, calafate, 27, 44, 69, 73. 
consfntf iiO naval, 26-28, 69, 71-73, 77-
78, 85, 95. 
despesas e lucros, 68-69, 73, 75. 
jluvial, 100. 
fretes, 23-24, 29, 36, 68, 69, 70, 78, 81, 
84, 99. 
marinha de guerra, 29, 34, 46, 67-71, 
75, 77, 88, 115, 118-19. 
marinha mercante, 25, 34, 71, 75, 77, 
78, 99, 115, 118, ll9. 
marinheiros, oficiais, 23, 27, 28, 29, 34-
37, 42-43, 44, 45, 70. 
navios, naus, embarcafOeS, 23, 24, 28, 
43, 68-70, 75, 77, 80, 85, 91 , 92, 118. 
naufragios, 35, 72. 
portos, 67, 68, 86, 93, ll2, 118. 
[v. tb. Comercio, Pescas]. 

ecessidades [v. Paix5es, interesses, virtu
des]. 

egociantes, 25, 28, 44, 67-70, 81, 84, 94, 
98, 103, 108, 122, 103, 125-26. 
arte dos, 98. 
comerciante, 25, 98, 103. 
contratador, monopolista, 22-23, 25, 88, 
123. 
enriquecimento, 108. 
estrangeiros, 88, 96, 122-23. 
fitnfOes, 108, 125-26. 
holandeses, 93. 
e navegafiio, 69. 
portugueses, 92, 96, 119, 122, 125. 
[v. tb. Comercio, Indusrria e manufacru
ras, Monop61ios e comratos]. 

egros, 44, 45, 56, 87-91 , 100. 
Neutralidade [v. Rela~5es intemacionais]. 
Ouro e prara, 93, 104, 114, 129. 
Pacto colonial [v. Col6nias, Comercio, 

Economia e conceps:5es econ6micas]. 
Paix5es, interesses, virtudes, 5, 38, 40-41 , 

87, 88, 103. 

ambifoes, 38, 40-41, 50, 103. 
desejo de saber, 40. 
e interesses, 74, 81 , 90, 103, 129. 
e necessidades, 40, 124. 
e utilidades, 39-40, 74, 81. 
vicios, 6, 22, 58, 87, 103. 
virtudes, 6, 8, 9, 22, 38, 50-51, 54, 55, 
59, 61-63. 
[v. tb. Civiliza~ao, Politica, Sociedade]. 

Pescas, 25, 34-38, 42-46. 
de baleias, 36, 85. 
pei.xe, pescado, 23, 25, 35, 92. 
pescador, 24, 44, 45. 
[v. tb. Mercadorias e produ~oes , 

Navega~ao e marinha]. 
Politica. 

acontecimentos, 11. 
anarquia, 7. 
clima e, 59-60. 
despotismo, 59-60. 
escravidiio, 60. 
govemo, 6, 7, 8, 9, 79, 101-02. 
govemo das col6nias, 84. 
igualdade, 39. 
injustifa, 5. 
justifa, 6, 8. 
liberdade, 7, 39, 43, 59. 
monarquia, republica, 59-60. 
mundo politico, 11. 
obediencia, 96. 
opressiio, 101 . 
politica de defesa, 115-17, ll8. 
politica econ6mica e financeira, 104, 
105, 109, 121-30. 
reforma, 6. 
religiiio e, 60. 
riqueza e poder, 96. 
seita filos6Jica, 6-7. 
sistema politico, 105, 109. 
soberano, 6. 
tribunais, 88. 
[v. tb. Civiliza~ao, Economia e concep
~6es econ6micas , Estado , Finan~as 
Publicas e Erario Regio, Paixoes, inte
resses e virtudes, Rela~6es intemacio
nais, Sociedade]. 

Pre~os [v. Economia e concep~5es econ6-
micas, Industria e manufacturas]. 

Premios e isen~5es, 70, 81, 84. 
Privilegios [v. Monop6lios e contratos, 

Premios e isen~5esl. 
Rela~6es lnternacionais, 26, 29, 67, 103, 

109-17. 
alianfas, ll4-15, ll9. 
equilibria, 111-14. 



espirito de conquista, 59, 94, 115, 119. 
geografia, 109-10, 116-18. 
guerra, 58, 65, 116, 117, 128. 
corso, 89, 118. 
nafi5es e potencias marftimas, 30-32, 67, 
69, 109, 111-12, 114, 116, 118-19, 129. 
nay6es industriosas, 105-06, 107, 108. 
neutralidade, 114-17, 119. 
rivalidade, 26, 29, 94, 98, 104, 107, 110, 
116-17, 121, 126, 128, 130. 
[v. tb. Col6nias, Comercio, Tratados 
internacionais]. 

Religiao [v. Civiliza<;ao, Politica, Sociedade]. 
Riqueza [v. Economia e concep<;oes eco

n6micas, Paixoes, interesses e virtudes, 
Politica, Sociedade]. 

Salarios [v. Economia e concep<;oes econ6-
micas, Socieclade]. 

Sistema colonial [v. Col6nias, Comercio, 
Economia e concep<;oes econ6micas]. 

Sociedade, 5, 39, 41, 57, 101-02, 103. 
abundancia, 101. 
clima e, 46-49, 53-57, 59-61. 
conjlitos, 6, 51, 101. 
corpos morais, 5. 
e individuo, 57, 101-02. 

ordem, ordens, 6, 90, 101. 
6ifiios, 45. 
opressiio, 101. 
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pobres, pobreza, miseria, 6, 30, 81, 101, 
108. 
profiss6es, 35, 108. 
religiiio, 101. 
propriedade, 124. 
salarios, 73, 90, 10. 
senhores e escravos, 122, 125, 126. 
[v. tb. Civiliza<;ao, Economia e concep
<;oes econ6micas, Paixoes, interesses e 
virtude, Political. 

Trabalhador 90, 98. 
Tratados intemacionais, 63, 111. 

de Haia, 112. 
de Methuen, 113, 114. 
de Ryswick, 128. 
de Santo Ildefonso, 110. 
de Utreque, 110, 112. 
de 1654, 114. 

Tribunais, 88. 
Urbanismo [v. CidadeJ. 
Utilidade [v. Paixoes, interesses e virrudes]. 
Vicios [v. Paix6es, interesses e virtudesl. 
Virtudes [v. Paixoes, interesses e vinudesJ. 
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