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Resumo 

As descrições de aspectos diversos da vida dos escravos foram constantes nas narrativas 

sobre o Brasil ao longo do período denominado colonial. Em textos de caráter religioso, 

relatos de viajantes que por aqui passaram, crônicas e histórias acerca do Brasil, manuais 

de agricultura, compêndios médicos e cirúrgicos e em documentos administrativos, as 

menções ao tratamento, a atenção e a manutenção dos escravos se fizeram presentes, 

dando pistas sobre o que era necessário, desejável ou reprovável para aqueles que tinham 

a tarefa de mantê-los vivos e produtivos. Considerando essa variada documentação, 

notadamente os escritos produzidos entre meados do século XVII, quando as notícias 

sobre o escravo passam a transpor a mera constatação de sua presença nos trópicos, até a 

transladação da Corte em 1808 e as consequentes modificações empreendidas no 

cotidiano da colônia, o presente estudo objetiva interrogar as prescrições e descrições 

delineadas sobre o sustento dos cativos. A partir de três aspectos recorrentemente 

elencados como imprescindíveis para o adequado trato da escravaria, a vestimenta, a 

incidência de castigos físicos e a alimentação – ou, como ficaram conhecidos na máxima 

do jesuíta André João Antonil, os “três PPP”, pano, pau e pão –, o alvo do estudo são as 

prescrições, narrações e seus fundamentos, em benefício do erário, da boa moral e dos 

preceitos cristãos.  

 

Palavras-chave: Brasil colonial. Escravidão. Alimentação. Castigos Físicos. 

Vestimentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIOTTI, Ana Carolina de Carvalho. Three words on  slaves’ maintenance. Brazil, colony 

of Portugal, 1633-1808. 2017. 309 f. Thesis (PhD in History). – Faculty of Human and 

Social Science, São Paulo State University, Franca, 2017. 

 

Abstract 

The descriptions of various aspects of slaves’ lives were constantly reported in the 

narratives about Brazil during the so-called colonial period. In religious texts, travel 

accounts, chronicles and reports about Brazil, agricultural manuals, medical and surgical 

compendia and in administrative documents, mentions on treatment, care and 

maintenance of the slaves were presented, giving tips for those who had the task of 

keeping them alive and productive about what should be necessary, desirable, or 

reproachable. Considering such documents, notably those written between the middle of 

the seventeenth century – when the texts started to indicate more than merely the slaves’ 

presence in the tropics – and the arrival of the Portuguese Court in 1808 – and the 

subsequent modifications in the colony’s daily life –, this study intends to interrogate the 

prescriptions and descriptions on slaves’ maintenance. Given the three aspects that were 

recurrently listed as essential for an appropriate care of the slaves – dressing, feeding and 

corporal punishment –  or, as the Jesuit André João Antonil synthesized, the «three PPP», 

in Portuguese, «pano, pau e pão» – this study aims to scrutinize the prescriptions, 

narrations and its principles, in the benefit of public and private funds, the moral and the 

Christian values. 

 

Keywords: Colonial Brazil. Slavery. Feeding. Corporal Punishments. Dressing.  
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Human and Social Science, São Paulo State University, Franca, 2017. 

 

Résumé 

Les descriptions à propos de différents aspects de la vie des esclaves ont été constants 

dans les récits sur le Brésil produits au cours de la période dénommée coloniale. Dans les 

textes religieux, les rapports de voyageurs qui sont passés par ici, les chroniques et les 

histoires sur le Brésil, e aussi dans les manuels d’agriculture, de médicine et de chirurgie 

et dans les documents officiels, les allusions sur le traitement, les soins et l'entretien des 

esclaves étaient présents, donnant des indices sur ce qui était nécessaire, souhaitable ou 

répréhensible pour ceux qui avaient la mission de les garder vifs et productifs. En 

considérant cette variété de documents, notamment les écrits produits entre le milieu du 

XVIIe siècle, quand les informations sur les esclaves passent à transposer le simple fait 

de leur présence, et la translocation de la Cour en 1808 et leurs conséquences au milieu 

du quotidien colonial, cette étude vise à examiner les prescriptions et les descriptions sur 

l’entretien des captifs. À partir de trois aspects annoncés à plusieurs reprises comme 

l’essentiel pour le traitement approprié des esclaves, c'est-à-dire, les vêtements, les 

châtiments corporels et la nourriture - ou, comme les appelait le jésuite André João 

Antonil les « trois PPP », tissu, bâton et pain, en portugais, «  pano, pau e pão »– le but 

du présent étude sont les prescriptions, narrations et de leurs fondements, au profit du 

trésor public, aux bonnes mœurs et les préceptes chrétiens. 

Mots-clés: Brésil colonial. Esclavage. Nourriture. Châtiments corporels. Vêtements. 
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Por volta de 1790, o professor de grego e cronista Luís dos Santos Vilhena 

(1744-1814) iniciou uma de suas missivas ao lisboeta Filopono, reunidas em sua 

Recopilação de notícias soteropolitanas e brasílicas (1802), anunciando que já era 

chegada a hora de o amigo, depois de conhecer o “corpo físico” da Baía de Todos os 

Santos, receber algumas noções de seu “corpo espiritual”.1 Referia-se Vilhena à dinâmica 

e costumes dos tantos povos habitadores de Salvador, cidade onde se radicou em 1787 e 

que por ele foi vista, vivida e descrita em minúcias ao longo de vários anos. A observação 

da urbe o levou a colocar no papel diversas de suas opiniões2 e notícias sobre o vai-e-vem 

das ruas e, nesta carta em especial, da presença e ações dos escravos naqueles tempos. 

Relata ele que “os mulatos e pretos” que erravam pelas vielas eram quase todos “cegos, 

aleijados, velhos e estropiados”, e que a maior parte destes resultava de dois tipos de 

comportamento: “da mal-entendida caridade de uns [senhores de escravos] e da 

escandalosa desumanidade de outros”. Sobre o primeiro dos aspectos, explica: 

 

Chamo caridade mal-entendida a daqueles senhores e senhoras que 

deixam por sua morte forros escravos e escravas sem ofício, sem legado 

e sem arrimo. Se estes são velhos, pouco ou nada podem e querem 

trabalhar para adquirirem o sustento, motivo porque se metem logo a 

pedintes, sendo por isso pesados ao Estado; se são moços querem 

mostrar aos que são cativos a diferença que vai da liberdade ao 

cativeiro, o que lhes fazem ver entregando-se aos vícios que a 

ociosidade lhes sugere e como lhes falta quem os corrija e admoeste, 

vem de comum a morrer bêbados, ou nas enxovias, e quando tem 

fortuna vão muitos deles passar o resto de sua vida nas galés; se são 

fêmeas e ficam tolhidas, entrevadas e comidas de miséria, pedindo uns 

e outros pelas portas para poderem alimentar-se; o que não lhes 

sucedera se ficassem sujeitos a quem os não devia deixar entregues às 

torrentes dos vícios em que se engolfam, a quem os sustentasse, os 

curasse nas enfermidades, os livrasse de crimes, etc. 
 

Mais adiante, sobre a segunda colocação, comenta: 
 

Não se faz certamente injúria em chamar desumano a quem pelo não 

sustentar lança fora de sua casa um escravo que no seu serviço cegou 

ou estropiou, de forma que não pode mais servir, tendo sido mais 

afortunados os bois dos israelitas do que os escravos dos senhores tais, 

e se estes merecem o nome de desumanos conservando no cativeiro 

escravos cegos e aleijados, sem dar-lhes sustento algum, os mandam 

mendigar pelos fiéis, para que no fim de cada semana lhe paguem 

quatrocentos e tantos réis, pena de áspero castigo.3 

 

                                                           
1 VILHENA, Luís dos Santos. Recopilação de notícias soteropolitanas e brasílicas. [1802]. Bahia: 

Imprensa Oficial do Estado, 1921, v. I, p. 123 
2 O professor Braz do Amaral, comentarista das cartas desta edição, refere-se ao cronista, todavia, como 

um “observador imparcial”. Ver: AMARAL, Brás do. Notas e comentários sobre a terceira carta de Luiz 

Vilhena pelo Professor Braz do Amaral. In: VILHENA, Luís dos Santos. op. cit., p. 147. 
3 VILHENA, Luís dos Santos. op. cit., p. 134-135. 
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Entre as tantas notas que supostamente enviava ao Reino, chama atenção a 

relação que empreende entre a falta de sustento ao negro e a situação considerada 

lastimável de muitos deles, fossem libertos entregues aos vícios – por falta de instrução 

de seus senhores –, fossem eles ainda cativos, injuriados pelo trabalho, fadados a esmolar 

por comida e alguns vinténs destinados a seus possuidores. Tais advertências sobre a 

necessidade de prover um trato adequado ao cativo não era, entretanto, exclusividade dos 

leigos de finais do século XVIII.  

Na aurora do século anterior, em 1700, o moralista Jorge Benci (1650-1708), 

jesuíta que residira no Brasil por quase 20 anos,4 confecciona uma obra especialmente 

dedicada a estabelecer normas de conduta para os senhores no tratamento de seus 

escravos.5 O religioso constatava, de saída, que era obrigação dos senhores zelar pelo 

bom governo daqueles cativos, fornecendo-lhes não somente o trabalho e o castigo, mas 

também o sustento, ou melhor, o pão adequado.6 Tamanha seria a precisão de amparar o 

cativo que, de acordo com outro religioso, Manuel Ribeiro Rocha (?-1778), em seu Etíope 

resgatado, emprenhado, sustentado, corrigido, instruído e libertado (1758), um 

“Discurso Teológico-Jurídico, em que se propõe o modo de comerciar, haver e possuir 

validamente, quanto a um e outro foro, os Pretos cativos Africanos, e as principais 

obrigações que correm a quem deles se servir”, a não observação desse cuidado poderia 

ocasionar a perda legal da propriedade do escravo. Respaldado em fundamentos jurídicos, 

o padre revela que, dentre as “graves e condignas penas” impostas pelo direito civil “aos 

possuidores de escravos” que descuidassem das suas obrigações, não acudindo aos seus 

“com os alimentos e medicamentos necessários na enfermidade”, estava a de que 

perdessem sobre eles o domínio e deixando-os “forros”.7 Correspondências presentes no 

Arquivo do Conselho Ultramarino8 parecem vir ao encontro dessa afirmação, haja vista 

a presença de requerimentos ao rei, como o do desembargador José Pereira, que, na 

                                                           
4 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa: Portucália, 1938, v. 10, p. 95-96. 
5 FIGUEIRA, Pedro de Alcantara; MENDES, Claudinei M. M. Estudo preliminar. In: BENCI, Jorge. 

Economia cristã dos senhores no governo dos escravos. São Paulo: Editorial Grijalbo, 1977, p. 9.  
6 BENCI, Jorge. op. cit., p. 54.  
7 ROCHA, Manuel Ribeiro. Etíope resgatado, empenhado, sustentado, corrigido, instruído e libertado. 

(Edição crítica de 1758). Edição de Jean Marcel Carvalho França e Ricardo Alexandre Ferreira. São Paulo: 

Editora da UNESP, 2017, p. 123. 
8 O Conselho Ultramarino foi instituído em 1642, após a dissolução do que ficou conhecido como “União 

das Coroas Ibéricas”. Ainda que subordinado a um dos quatro secretários do Governo de Portugal, o 

Conselho tinha amplo poder para avaliar e responder para e sobre as mais diversas questões da colônia, 

com exceção das de caráter religioso. A instituição foi o principal veículo de comunicação entre os 

domínios ultramarinos e o Reino. Cf. MOURA, Denise A. Soares de (org.). Nas ondas do oceano. O 

patrimônio histórico-documental das câmaras do Brasil-colônia no acervo do Conselho Ultramarino. São 

Paulo: Cultura Acadêmica, 2014, p. 18.  
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metade do Setecentos, solicitava um documento comprobatório de sua desobrigação em 

alimentar alguns escravos que se encontravam temporariamente em sua casa.9  

Ainda que houvesse essa chance legal de expropriação do escravo pela falta de 

trato adequado, são volumosos os relatos, fossem de nativos da porção portuguesa nas 

Américas, de transladados em definitivo para os trópicos ou de passantes por essas terras, 

sobre a trágica situação em que muitos dos negros se encontravam. É o que se lê, por 

exemplo, entre as notas legadas pelo cirurgião francês – e prisioneiro da Inquisição de 

Goa – Charles Dellon (1650-1710), em uma estada de cinco meses na cidade de São 

Salvador, em 1676. O estrangeiro concluía que a causa de muitas das desordens presentes 

no Brasil era “o grande número de escravos que há no país e a maneira cruel como são 

tratados – não lhes sendo dado o necessário para sobreviver e castigando-os 

excessivamente pelas menores faltas”.10 A propósito do tratamento a eles dispensado, o 

francês também nos conta que mesmo o acolhimento dado a um cristão que porventura 

caísse nas mãos de um corsário seria “incomparavelmente mais ameno”.11 Em razão do 

descuido dos senhores com o provimento de víveres aos cativos, a exigência de altas 

somas dos escravos – que, constantemente, não conseguiam obter – e o excesso de 

castigos que se valiam para “corrigi-los”, explica o cirurgião, a cidade era tão insegura 

quanto os campos, “e, por mais severamente que se castiguem os que são apanhados, a 

roubalheira não tem fim”.12 O quadro que resultava da falta do trato e o excesso de 

punições geraria, pois, problemas para além das porteiras das fazendas ou das entradas 

das casas, afetando toda a sorte de gentes, e não somente os que mantinham uma relação 

direta com os não livres.  

Embora os escritos de Vilhena, Benci, Ribeiro Rocha e mesmo a citada missiva 

ao rei e o relato de Dellon se refiram maiormente ao cotidiano baiano, a recorrência das 

menções sobre o tratamento – ou sua falta – dos escravos não se restringiu àquela 

capitania. Em São Sebastião do Rio de Janeiro, Sir George Leonard Staunton (1737-

1801), membro de uma comitiva que seguia rumo à China em 1792, e que permaneceu 

duas semanas naquelas plagas, descreveu, entre outras coisas, o que pôde conhecer da 

dinâmica do comércio e da vida dos escravos, considerada por ele menos desafortunada 

do que a daqueles negros que rumavam às Antilhas, já que tinham dois dias livres para 

                                                           
9 REQUERIMENTO do desembargador José Pereira ao rei [...]. Bahia. Anterior a 3 de julho 1751. 

AHU_ACL_CU_005, Cx. 107, D. 8368. 
10 CHARLES (ou Gabriel) Dellon.  In: FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. A construção do Brasil na 

literatura de viagem dos séculos XVI, XVII e XVIII: antologia de textos (1591-1808). Rio de Janeiro/ São 

Paulo: José Olympio/ Unesp, 2012, p. 435. 
11 Ibidem, p. 435. 
12 Ibidem, p. 428-429. 
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tratar de seus assuntos – os caribenhos tinham um. Chegou mesmo a considerar que os 

africanos, “naturalmente alegres e plenos de vivacidade”, acabavam por se acomodar 

àquela situação com certa facilidade. Esse inglês conheceu ainda o Valongo, local que se 

tornou o depositório dos escravos recém-aportados e onde aquelas almas esperavam para 

serem comerciadas. Não encontrou naquele depósito a “música e a dança” que elencou 

como “as grandes paixões dessa classe de indivíduos”. Lá, ao invés de receberem 

alimentação e cuidados que reestabelecessem suas forças após um longo e duro13 trajeto 

transatlântico, eram banhados e recobertos por uma camada de algum tipo de óleo ou de 

graxa. E completa: “além desses cuidados, busca-se, por meio de artifícios diversos, 

ocultar todo e qualquer defeito ou moléstia que eles possam ter a fim de facilitar a 

venda”.14  

Poucos anos depois, para citar mais um exemplo, outro inglês aportado na Baía 

de Guanabara – o oficial James K. Tuckey (1776-1816) –, declarou que “a maior parte 

dos negros importados [seguia] para as minas”, e que lá muitos deles morriam logo 

“devido à mudança de clima, à alteração da alimentação e a um abatimento moral, que 

aqui é desdenhado e taxado de casmurra”. Refletindo sobre a situação daqueles homens 

fadados ao cativeiro, postula de forma contundente que ainda que a natureza não tivesse 

elevado aquela estirpe “ao nível dos homens nascidos nos climas temperados, nem por 

isso rebaixou-os ao nível dos animais”.15 A humanidade desses africanos seria, nesse 

sentido, a maior das justificativas para que seu sustento fosse minimamente adequado.  

Figuras extremamente presentes nas cidades e campos das terras de cá, os cativos 

foram notados e descritos com curiosidade, espanto, pena e rigor; suas atividades 

careceram de regulação moral e física; seus comportamentos e hábitos foram censurados, 

permitidos e controlados; as condições com que foram transportados desde a África e 

mantidos sob a custódia de senhores nas terras de cá foram ponderadas, condenadas e 

normatizadas. De que maneira, contudo, todas essas condições e implicações tangentes 

ao escravo foram descritas? Quais elementos eram considerados fundamentais para se 

pensar o trato dos cativos?  Quem se preocupou em descrever ou prescrever normas de 

comportamento para essa população? Desde quando pensar o sustento da escravaria fez-

se importante para entender a estruturação da sociedade brasileira?  

                                                           
13 Ver REDIKER, Marcus. O navio negreiro: uma história humana. Trad. Luciano Vieira Machado. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
14 GEORGE Leonard Staunton. In: FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Visões do Rio de Janeiro colonial: 

antologia de textos (1531-1800). Rio de Janeiro: José Olympio, 2008, p. 277.  
15 JAMES K. Tuckey. In: FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Outras visões do Rio de Janeiro colonial: 

antologia de textos (1582-1808).  2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2013, p. 275. 
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Em linhas gerais, procurar-se-á compreender, aqui, de que maneira se 

configuraram as relações entre senhores e escravos no que concerne ao trato de seu corpo, 

relações que foram observadas e balizadas pelas opiniões e prescrições de múltiplas 

vozes. Mais do que pensar, portanto, as descrições sobre o escravo e seu corpo no período 

colonial, o que se propõe é compreender as implicações da provisão de sustento, 

considerando seu amplo sentido, no seio da relação senhor-escravo, lançando luz sobre 

as obrigações recíprocas, as que competiam exclusivamente ao senhor e, ainda, as que 

foram aventadas como parte da condição do cativo. Em suma, objetiva-se refletir, a partir 

de impressões e olhares oriundos de diversos locais da sociedade de então, como a atenção 

ao comportamento e corpo físico do escravo estava estritamente ligada ao cuidado de suas 

almas – e mais, às almas de seus senhores. A partir de textos laicos e religiosos, 

prescritivos e descritivos, frutos de observações longas ou rápidas, figurinhas 

informativas ou pinturas encomendadas, é mote do presente estudo entender um pouco 

mais sobre o jogo – ora tenso, ora brando – e os jogadores envolvidos nessa trama de 

obrigações postas, negociadas e, também, negligenciadas, que compôs o trato e o sustento 

dos escravizados entre meados do século XVII e o primeiro decênio do século XIX. 

O ponto de partida justifica-se porque a preocupação em prescrever um 

comportamento do ou em relação ao cativo, e mesmo de descrevê-lo, não fora corrente 

desde o início da presença africana na terra brasilis. Embora a primeira viagem de um 

negreiro para as Américas tenha ocorrido já em 1525 – e o tráfico contínuo para o Brasil 

tenha tido início em 1560 –, será apenas em 1633, pela voz e pena de um dos mais 

importantes pregadores do idioma de Camões, o Padre Antônio Vieira (1608-1697), que 

a figura do escravo passa a ser protagonista, ou melhor, a ser tópica mais central em um 

escrito. O chamado Sermão Décimo Quarto do Rosário, pregado na Bahia à irmandade 

dos pretos de um engenho no dia de São João Evangelista, é dos primeiros textos onde o 

cativo é tema e supostamente receptor.16  

Nas obras anteriores ao referido sermão, os escravos apareciam como parte 

marginal nas descrições do novo mundo, perdendo espaço para as então conhecidas 

“grandezas do Brasil”, como nomeou Ambrósio Fernandes Brandão (1618): a terra e o 

gentio. Ele assinala que havia “tanta gente dessa cor preta e cabelo retorcido” nessas 

plagas que não era preciso desviar “de nossa prática em tratar dela”.17 No conjunto, então, 

                                                           
16 Segundo Hernani Cidade, o primeiro desses sermões teria sido pregado na Bahia, à Irmandade dos 

Pretos de um engenho, no dia de São João Evangelista, no ano de 1633. Já o sermão vigésimo teria sido 

pregado “a uma confraria de escravos”. CIDADE, Hernani. Padre Antonio Vieira. Lisboa: Agencia Geral 

das Colonias/ Divisão de Publicações e Bibliotecas, 1940, vol. III, p. 5, 91.  
17 BRANDÃO, Ambrósio F. Diálogos das grandezas do Brasil. 3. ed. Notas de José Antônio Gonsalves 

de Mello. Recife: Massangana, 1997, p. 99. 
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de escritos do primeiro século de ocupação mais sistemática nas Américas – nas missivas 

dos Padres Manoel da Nóbrega (1517-1570), Antônio Pires (1519-1572) ou do conhecido 

José de Anchieta (1534-1597), além das obras de Pero de Magalhães Gândavo (1540-

1579), Fernão Cardim (1550-1625), Gabriel Soares de Souza (?-1591), Frei Vicente 

Salvador (1564-1636) e do citado Ambrósio Brandão (1555-1618) –  as menções aos 

cativos “de Guiné” são restritas a poucos temas, e a poucas ocasiões. Num olhar 

igualmente ligeiro, podemos circunscrever suas aparições entre notas sobre o gradativo 

desaparecimento dos “negros da terra” e sua substituição como mão de obra nas fazendas, 

sobre o auxílio da Coroa na evangelização nessas plagas, no sucesso das ações 

missionárias – como nos batismos –, em frestas abertas nas descrições de hábitos e 

costumes dos naturais da terra, nos relatos de doenças e epidemias – identificados como 

causadores dos males – e em fragmentos referentes à defesa das diversas fronteiras da 

porção lusa nas Américas.  

A partir da pregação de Antônio Vieira na Irmandade dos Pretos na Bahia, a 

urgência e obrigatoriedade do senhor em tratar do corpo físico e espiritual de seus 

sobrepujados são ressaltadas, além de outras questões concernentes ao cativo. Naquela 

ocasião, o padre questionava a postura dos senhores de escravos, notadamente no que 

concernia ao seu trato e sustento. Em suas palavras: 

 

E que confusão, pelo contrário, será para os que se chamam senhores 

de engenho, se atentos somente aos interesses temporais, que se 

adquirem com este desumano trabalho, dos trabalhadores seus escravos, 

e das almas daqueles miseráveis corpos, tiverem tão pouco cuidado, que 

não tratem de que louvem e sirvam a Deus, mas nem ainda de que o 

conheçam?18 

 

Verifica-se, assim, a emergência de discussões que vão além da constatação de 

que os africanos estavam na América ou que poderiam ser melhores servos que os índios 

“porque nunca fogem nem tem para onde”,19 ou, ainda, que aqui havia um punhado de 

negros “doentes e tristes”.20 Conquanto haja, sim, menções em cartas e crônicas anteriores 

                                                           
18 VIEIRA, Antonio. Essencial. Organização e introdução de Alfredo Bosi. São Paulo: Penguin Classics 

Companhia das Letras, 2011, p. 194.  
19 GÂNDAVO, Pero de Magalhães. Tratado da Terra do Brasil; História da Província Santa Cruz. Belo 

Horizonte: Itatiaia, 1980, p. 82. 
20 NÓBREGA, Manuel da. Cartas. In: LEITE, Serafim. Cartas dos primeiros jesuítas do Brasil. Lisboa: 

Tip. Atlântida, 1956-1958, tomo I, p. 101. 
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ao supradito sermão sobre a alimentação21 e a mortandade22 dos escravos, ou seja, notícias 

de algum interesse sobre os cuidados que eles demandavam, não o são de maneira 

sistematizada ou não desviavam substancialmente da atenção dada aos aspectos moral e 

material dos naturais da terra.  

Ao que parece, ao passo que se avolumam os negros nessas terras, avolumam 

igualmente as narrativas em que são tematizados. E esse substantivo salto quantitativo da 

presença africana no Brasil se faz presente nas mais diferentes memórias daquele período. 

Tão substantivo, aliás, que essas memórias indicam, uníssonas, que eram em maior 

número os negros que os brancos nas mais diversas porções do território. O francês 

Amédée François Frézier (1682-1773), em sua segunda viagem ao Brasil (1714), chega a 

afirmar que, em Salvador, “dezenove entre vinte pessoas do lugar são negros ou negras 

seminus [...] de modo que a cidade parece uma Nova Guiné”.23  O peregrino Nuno 

Marques Pereira (1652-1728), no compêndio24 publicado no ano de sua morte, junta-se 

ao coro dos que viram na Bahia uma multidão de negros cativos. Os embarcados no L’arc 

en Ciel, em passagem pelo Rio de Janeiro em 1748, afirmam que o número de negros que 

podia ser visto no Brasil era “prodigioso”. Em suas notas, informam que “só o trabalho 

das minas, chamadas Minas Gerais, empregou em 1748, segundo o registro de capitação 

da armada, 110.000 escravos”.25 Em uma das contagens de almas feita nas Gerais, pouco 

tempo depois, em 1767, a capitania contava com 126.603 escravos, o que correspondia a 

60,7% da população total.26  

Outros dados também revelam que a população da província do Rio de Janeiro, 

em 1789, era de quase 170 mil habitantes, dos quais metade se constituía de escravos.27 

A sensação que se tinha ao percorrer as ruas da cidade parece ter sido, entretanto, próxima 

                                                           
21 Como Frei Vicente Salvador, onde se lê “[...] os negros de Guiné que com eles se haviam metido, a 

buscar frutas e mantimentos pelos pomares e roças circunvizinhas [...]”. SALVADOR, Frei Vicente do. 

História do Brasil (1500-1627). 6. ed. São Paulo: Companhia Melhoramentos/ Instituto Nacional do 

Livro, 1975, p. 367. 
22 “Alguns devem muito pelas grandes perdas que tem com a escravaria de Guiné, que lhe morrem muito, 

e pelas demasias e gastos grandes que tem em seu tratamento”. Cf. PIRES, Antônio. Carta aos irmãos da 

Ordem de Coimbra. In: LEITE, Serafim. Cartas dos primeiros [...], tomo I, p. 334. 
23 AMÉDÉE François Frézier. In: FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. A construção do Brasil [...], p. 509.  
24 Muito pouco se sabe sobre a vida do padre e moralista Nuno Marques, autor do livro que ficou 

conhecido abreviadamente como “O peregrino da América” e, ao que parece, obteve uma grande 

aceitação em seu tempo, tamanha a quantidade de reedições que foram à prensa. A obra conjuga a 

narração de uma viagem – que pode ter sido imaginária – com personagens a dialogar com o peregrino, 

possivelmente o próprio autor, que avalia as situações e aconselha os homens que conhece.  
25 L’ARC en Ciel. In: FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Visões do Rio de Janeiro colonial, p. 108. 
26 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Homens Ricos, Homens Bons: produção e hierarquização social 

em Minas Colonial: 1750-1822. 2001. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2001, p. 53.; PAIVA, Eduardo França. Escravidão e Universo cultural na Colônia: Minas Gerais, 

1716-1789. Belo Horizonte: editora da UFMG, 2001, p.119. 
27 FLORENTINO, Manolo. Em costas negras. Uma história do tráfico de escravos entre a África e o Rio 

de Janeiro (séculos XVIII e XIX). São Paulo: Editora Unesp, 2014, p. 26. 
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àquela que se apercebeu em Salvador do início do século. Os supracitados navegantes da 

embarcação francesa L’arc en Ciel descreviam a cidade do Rio de Janeiro como um 

“verdadeiro formigueiro de negros”.28 Também em passagem pela cidade, o famoso 

capitão James Cook (1728-1779), em 1768, traçava o seguinte quadro populacional da 

urbe: “[...] é composta por portugueses, negros e naturais do país. Estima-se que a 

Capitania ou província, da qual a cidade é uma pequena parte, possua 37.000 habitantes 

brancos e 629.000 negros, muitos deles livres, perfazendo um total de 666.000 homens. 

Segundo essas informações, há 17 negros para cada branco”.29 Diz-nos ainda outro 

viageiro, Friedrich Ludwig Langstedt (1750-1804), já pelos idos de 1782, que a 

população do Rio de Janeiro era “composta por portugueses, negros e mulatos, sendo a 

proporção entre brancos e negros de 1 para 14”.30 

Malgrado os exageros, a supremacia numérica dos negros não se alteraria tão 

cedo. Ao longo do Oitocentos, no entanto, mudanças significativas no entendimento do 

corpo, escravo ou não, dos mecanismos para se manter a saúde, no tráfico negreiro e nas 

instruções para o desenvolvimento agrícola do Brasil justificam uma circunscrição da 

atenção do presente estudo até os primeiros anos do XIX. A instituição Escola de Cirurgia 

na Bahia e no Rio de Janeiro, em 1808, lança as primeiras sementes de uma formação 

médica nessas terras, balizando novas maneiras de se pensar e se agir sobre os corpos; o 

anunciado “fim do tráfico atlântico” em 1830 dava sinais que não seria mais possível 

repor os muitos cativos mortos das fazendas e cidades. Os manuais de agricultura 

publicados especialmente a partir dessa década, a exemplo dos escritos por Jean-Baptiste 

Imbert (1839), Carlos Augusto Taunay (1839), Francisco Peixoto de Lacerda Weneck 

(1847) ou Antônio Caetano da Fonseca (1863), objetivam regular o trato em prol da 

produtividade das lavouras e garantir que essa América parasse de “devorar os pretos”.31 

Apresentavam-se como guias prudentes aos “novos fazendeiros que andam a esmo sem 

conhecer (...) a maneira de bem dirigir o seu trabalho”,32 com o fim de criarem um “hábito 

salutar da escravidão”.33  O que se vê no Oitocentos, grosso modo, é a perda de força da 

                                                           
28 L’ARC en Ciel. In: FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Visões do Rio de Janeiro colonial, p. 109. 
29 JAMES Cook. In: FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. op. cit., p. 179. 
30 FRIEDRICH Ludwig Langstedt. In: FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. op. cit., p. 233-234. 
31 TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do agricultor brasileiro. Organização de Rafael de Bivar 

Marquese. Coleção Retratos do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p.76. 
32 WERNECK, Francisco Peixoto de Lacerda. Memória sobre a fundação de uma fazenda na província 

do Rio de Janeiro. Edição de Eduardo Silva. Rio de Janeiro/Brasília: Fundação Casa de Rui Barbosa/ 

Senado Federal, 1985. 
33 FONSECA, Antônio Caetano da. Manual do agricultor dos gêneros alimentícios ou método da cultura 

mixta destes gêneros nas terras causadas pelo sistema vegeto-animal; modo de criar e tratar o gado, e 

um pequeno tratado de medicina doméstica para fazendeiros. Rio de Janeiro: Ed. Eduardo & Henrique 

Laemmert, 1863, p. 81. 
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prédica de um governo de escravos pautado na instrução cristã, frente à necessidade de 

aumento da produção e da reprodução dos escravos nas fazendas, como argumenta, aliás, 

o citado Taunay,34 e a manutenção da saúde dos corpos, pela ótica estritamente 

especializada do médico, ganhar fôlego.  Ainda que, em momentos oportunos, algumas 

indicações sobre persistências ou grandes discrepâncias em décadas avizinhadas a 1808 

sejam apresentadas, esse estudo procura observar mais de perto as prescrições e instruções 

sobre o sustento do escravo num período anterior.    

Há de se salientar, ainda, que a escravidão, urbana ou doméstica, em campos ou 

minas, impactou e transformou a vida no Brasil colonial mais profunda e incisivamente 

que qualquer outro fator isolado.35 Como se sabe, a Bahia, as Minas Gerais e o Rio de 

Janeiro, os espaços mais mencionados nas últimas páginas, não foram os únicos locais 

que contaram com homens, mulheres e crianças cativas e, nessa esteira, não são apenas 

nessas três porções do Brasil que se pode encontrar notícias sobre a vida, os costumes e 

o trato que receberam. Se pensarmos apenas na comunicação oficial entre colônia e 

metrópole presente nos arquivos do Conselho Ultramarino, entre 1642 e 1808, é possível 

mapear pelo menos 112 registros de cartas, requerimentos, ofícios, entre outros 

documentos, trocadas com a Bahia, 111 com Pernambuco – onde a questão de Palmares 

se destaca –, 127 com o Pará, 157 com o Rio de Janeiro e 88 com as Minas, só para citar 

os locais com maior volume de documentos cujo assunto principal é relativo à 

escravaria.36 Esse número, no entanto, a primeira vista expressivo, é um pequeno nicho 

temático no universo administrativo colonial, o que nos dá algumas pistas sobre o caráter 

mais “privado” das questões concernentes ao trato e ao sustento dos cativos na América 

Portuguesa.  

Bahia e Rio de Janeiro eram, sem dúvida, as duas maiores portas de entrada para 

os africanos no Brasil. Aí essa mão de obra era distribuída para freguesias, engenhos, 

minas e sobrados. Não é, pois, de se espantar que concentrem tantas e tão variadas notas 

acerca dos cativos. Não espanta, tampouco, que as fazendas e engenhos, especialmente 

as de produção extensiva e, por conseguinte, com maior número de escravos reunidos, 

tenham recebido a atenção de diversos letrados e tratadistas. Também não surpreende, 

outrossim, que a Coroa tenha tentado afastar das Minas muitos curiosos e possíveis 

informantes de outras nações sobre aquelas riquezas e, sobre a região no ápice da extração 

de ouro e diamantes, tenha-se mais notícias oriundas de documentação administrativa e 

                                                           
34 TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do agricultor brasileiro, p. 77. 
35 BOXER, Charles R. A idade de ouro do Brasil: dores de crescimento de uma sociedade colonial. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 27.  
36 Para a listagem completa dessa documentação, ver a bibliografia geral da tese.  
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notarial – testamentos e inventários37 – do que de estudos e notas.38 Um rápido olhar39 

sobre a configuração desses espaços no tempo revela o movimento populacional 

impulsionado, especialmente, pelo deslocamento das atividades econômicas das porções 

que compunham essa América então portuguesa. Por esta razão, faz-se imperativo 

analisá-las em conjunto quando o que se pretende é observar o trato do cativo.    

Neste amplo cenário de deslocamento geográfico de homens livres, escravos, 

produtos e atividades, porém de persistências quanto ao uso quase que exclusivo de mãos 

negras e mulatas para os engenhos, mineração, transporte de cargas e comércio de rua, 

para citarmos algumas de suas ocupações, o que se quer avaliar são os mecanismos de 

que se valeram seus senhores e traficantes para dar-lhes sustento, prover-lhes tratamento 

e garantir controle de seus corpos – ou seja, quais obrigações eram prescritas, fossem elas 

cumpridas ou não. É possível delimitar, nesse quadro, alguns espaços de observação que, 

malgrado qualquer distinção, tinham como elo a presença significativa do escravo e a 

necessidade de que seus braços fossem mantidos aptos ao trabalho e as almas de seus 

possuidores destinadas ao céu: as fazendas, urbes e minas, além de, também, o caminho 

que transladava o africano a seu destino cativo, qual seja, o navio negreiro. Vislumbrando 

o corpo escravo como um espaço de controle, mas também de disputas, aqui, ele será 

observado menos dentro de um quadro dicotômico – senhor opressor versus escravo 

oprimido – e mais em um quadro multifacetado. 

Decorrem daí algumas questões: em que medida essas experiências rurais e 

urbanas proporcionaram condições semelhantes ou díspares no que tange ao tratamento 

dos cativos? Havia, em detrimento da regra feita em cada propriedade ou casa, um 

regulamento oriundo da administração reinol para essa matéria? Para que direção 

apontaram aqueles que se dedicaram a anotar características dos corpos dos escravizados 

ou ainda os que se ativeram mais detidamente nessa questão? De que modo, em suma, as 

condições de trato do escravo foram vistas e descritas nessas terras?  

                                                           
37 Para a região das Minas, ver, por exemplo: CATÁLOGO de fontes. História da saúde e das doenças na 

comarca de Vila Rica. (1700-1808). Disponível em: <http://www.nec.ufop.br/catalogo/catalogo.html>. 

Acesso em: 22 mar. 2017. 
38 O século XIX será palco, no entanto, do trânsito, observação e consequente escritura de diversos textos 

sobre a região, como: BURTON, Richard Francis. Viagens aos Planaltos do Brasil (1868). Tradução de 

Américo Jacobina Lacombe. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1941; CASTELNAU, Francis. Expedição 

às regiões centrais da América do Sul [1843]. Belo Horizonte/ Rio de Janeiro: Itatiaia, 2000; GARDNER, 

George. Viagem ao interior do Brasil: principalmente nas províncias do Norte e nos distritos do ouro e do 

diamante durante os anos de 1836-1841. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975; MARTIUS, Karl Friedrich 

Philipp von; SPIX, Johan Baptist von. Viagem pelo Brasil: 1817-1820. Trad. Lúcia F. Lahmeyer. 3ª 

edição. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1976, 3 v. 
39 Para uma síntese desse movimento, ver, por exemplo, o capítulo AB’SÁBER, Aziz Nacib. Aspectos da 

geografia econômica do Brasil. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (org.). História geral da civilização 

brasileira. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1960, tomo I – A época colonial, v. 2, p. 177-182. 

http://www.nec.ufop.br/catalogo/catalogo.html
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Muitos são aqueles que, em alguma medida, dão-nos pistas de como responder a 

tais interrogações. Em memórias, livros e cartas legadas pelos citados irmãos da 

Companhia de Jesus, bem como em sermões outrora pregados, encontram-se muitas das 

características imputadas ao escravo e à sua manutenção cotidiana. Em uma sociedade 

em que a principal forma de difusão de conhecimentos e informações era pela oralidade, 

esses sermões, especialmente, constituem-se como uma valiosa fonte de modelação de 

comportamentos.40 Vê-se, ainda, um significativo número de homens de letras que, 

sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, dirigiram seus esforços e escritos 

no sentido de educar os possuidores de escravos, tanto para dispensar-lhes um trato mais 

humanizado e cristão, 41 quanto para expandir os ganhos senhoriais,42 como se vê nas 

memórias de Manuel de Arruda Câmara (1752-1810) e Luís dos Santos Vilhena, além 

das de José Mariano da Conceição Velloso (1742-1811), só para citar alguns.  

Médicos diplomados e cirurgiões licenciados examinaram com cuidado o corpo 

do escravizado, exame presente já nos primeiros relatos especializados em vernáculo 

sobre as doenças do Brasil. Mais do que inventariar os males que poderiam abalar a saúde 

dos traficados de África e seus descendentes, esses doutos procuraram descrever aqueles 

corpos, aqueles achaques, as práticas e hábitos daqueles homens e as estratégias 

necessárias para trazer os cativos em estado perfeito para o trabalho. Miguel Dias Pimenta 

(1661-1715), mascate, prático em medicina em Pernambuco e autor da Notícia do que é 

o achaque do Bicho (1707), descreve as causas e efeitos da doença que nomeia seu 

tratado, o bicho ou maculo, bastante identificada nos corpos dos cativos. Algumas 

décadas depois, o cirurgião Luís Gomes Ferreira (1686-1764), pondo em papel suas 

experiências curativas nas Minas, concorda que aquele “bicho” atingia “principalmente 

os escravos”,43 mas que não era apenas essa a doença por eles contraída e que merecia 

cuidado.  

Aos olhos de doutos como Luís Antônio de Oliveira Mendes (1750-1814), Gomes 

Ferreira ou Pimenta, era necessário elaborar estratégias para restaurar a saúde dos 

escravos, pois empreender esforços – e altos montantes – no transporte dos negros para 

                                                           
40 MASSIMI, Marina. Alimentos, palavras e saúde (da alma e do corpo), em sermões de pregadores 

brasileiros do século XVII. Hist. Ciênc. Saúde-Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 253-270, 

abr./jun. 2006. 
41 PESSOA, Raimundo Agnelo Soares. O escravo negro nos primeiros escritos coloniais (1551-1627). 

SÆCULUM Revista de História, n. 13. João Pessoa. jul./dez. 2005, p. 21. 
42 MARQUESE, Rafael de Bivar. A administração do trabalho escravo nos manuais de fazendeiro do 

Brasil Império, 1830-1847. Rev. hist., São Paulo,  n. 137, dez.  1997.   Disponível em: <http://www. 

scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-83091997000200006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso 

em:  20  out.  2012. 
43 FERREIRA, Luis Gomes. Erário Mineral. Organização de Júnia Ferreira Furtado. Belo Horizonte: 

Fundação João Pinheiro/ Centro de Estudos Históricos e Culturais, 2002, v. II, p. 638. 
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que chegassem “a maior parte deles feitos uns esqueletos”,44 com minas e campos 

carecendo de seus braços, consistia num grande problema. Para alterar tal quadro, 

acreditavam ser imprescindível olhar acuradamente para os sinais de doenças e, também, 

para a limpeza das senzalas. As “rações” destinadas aos cativos deveriam ser igualmente 

observadas: o uso, por exemplo, de carne seca, farinha de mandioca, pimenta, gengibre, 

dendê, cachaça “que nutre aquela miserável porção da espécie humana”,45 era o primeiro 

suspeito de Bernardino Antônio Gomes (1768-1823), doutor que medicou nessas terras 

entre finais do século XVIII e início do XIX, para a enorme ocorrência de boubas entre 

os escravos.  

De forma muito menos prescritiva, aventureiros, diplomatas, corsários, oficiais 

militares, religiosos e comerciantes que se colocaram nos caminhos atlânticos e aportaram 

nos trópicos portugueses registraram, entre uma miríade de assuntos, um cotidiano que 

englobava os cativos. São eles responsáveis por dar as cores da dinâmica das cidades e 

fazendas visitadas, cores do Brasil que se fez visto na Europa, uma imagem e um 

vocabulário do Novo Mundo que circulou no “Velho”,46 de onde não escapa o contingente 

de negros avistados nas roças e cidades. Esses estrangeiros põem em tinta sobre papel 

impressões de um quadro, muitas vezes, estranho a seus referentes pátrios, o que torna 

seus olhares e julgamentos particularmente interessantes. Muitos desses forasteiros não 

viam os escravos como um elemento insignificante,47 mas, sim, digno de nota, razão pela 

qual recorrer aos juízos que teceram sobre a relação da escravaria e as outras gentes dos 

trópicos enriquece esse quadro tão plural que intentamos apresentar. 

Ao conjunto de impressões legadas por religiosos, letrados, doutores e viageiros, 

há ainda dois ricos repositórios de informações sobre o cotidiano e as práticas nele 

presentes: as missivas e ordens remetidas por ou para colonos e autoridades 

metropolitanas, salvaguardadas pelo Arquivo Histórico Ultramarino. Os requerimentos, 

ofícios, petições, avisos, cartas e representações dão notícia sobre fugas, informam sobre 

o passaporte de negros, pedem mais dinheiro para prover condições aos cativos presos, 

solicitam isenção no trato de um ou outro preto, falam da falta do cumprimento de acordos 

de alforria, denunciam maus-tratos, contam da quantidade de desembarcados dos 

negreiros, informam das pestes e epidemias “causadas” ou “trazidas” pelos escravos, 

listam valores de compra e venda, descrevem as sentenças dessa gente sem sorte.  

                                                           
44 FERREIRA, Luis Gomes. Erário Mineral, v. II, p. 638. 
45 GOMES, Bernardino Antônio. Memória sobre as boubas. In: MEMÓRIAS da Academia Real das 

Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1805, tomo IV, parte I, p. 9. 
46 FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. A construção do Brasil, p. 284. 
47 KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). São Paulo: Companhia das 

Letras, 2000, p. 21. 
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Nessas amplas descrições alguns aspectos são mais frequentes: vestimentas, 

moradia, alimentação, doenças, traços físicos – elementos que, de forma direta ou não, 

versavam sobre o cuidado com o corpo, um lugar onde muitas prescrições e expectativas 

se inscrevem, um registro de práticas compartilhadas por essa sociedade.48 O corpo seria, 

então, um ponto privilegiado de observação das regras aplicadas ao escravo, se tomarmos 

o objeto que é de interesse para esse estudo, e das próprias condições físico-espaciais de 

manutenção ou controle. Veremos, adiante, o modo como cada um desses corpos são 

construídos, cuidados, educados, concebidos49 e descritos.  

O conjunto de documentos acima exposto, é indispensável destacar, indica como 

diversos elementos da sociedade que paulatinamente constituía-se nos trópicos – aqui 

estabelecidos ou de passagem, como é o caso de muitos viajantes – aperceberam, 

registraram e forjaram modos de lidar com um contingente demasiado significativo 

daqueles homens, os “pretos”,50 muito mais que meramente representar51 maneiras de ver 

“os de Guiné”. Longe de comporem um quadro mais real das impressões sobre o escravo, 

por seu expressivo volume e multiplicidade, esses discursos plurais não se somam para 

dar as cores do que realmente se viu sobre o dia a dia do trato com o cativo, mas do que 

se pôde dizer sobre tal tema, pela letra da lei, pela observação rápida ou mais detida de 

um estrangeiro, pela regulação moral e espiritual, pelas lentes especializadas de doutos e 

ilustrados.   

Documentos de natureza diversa, as missivas administrativas, os manuais 

religiosos e de agricultura, os tratados de medicina, as pinturas e os relatos de viagem 

elencados na presente pesquisa compartilham, como elemento central em suas reflexões 

ou como mais um elemento que mereceu ser registrado, uma preocupação comum: a 

forma como o escravo se apresentava, relacionava-se e participava da sociedade de então. 

A unidade, portanto, do corpus documental, ampara-se em uma temática, não em um 

gênero de escrito. Com isso, é importante dizer, não se afirma que as particularidades 

espaciais e temporais ou as disparidades na motivação da escrita desses papeis sejam 

irrelevantes, mas, antes, que as recorrências e constâncias em suas vozes, os lugares-

comuns partilhados, dizem mais sobre o que se esperava no trato com os cativos. Num 

período em que a originalidade não constituía um valor e a repetição de um argumento 

                                                           
48 BERT, Jean-François, Lire ce que Marcel Mauss a lu: Enquête sur les “Techniques du corps” et la 

théorie de l’instinct, Le Portique. Vol. 17, 2006, mis en ligne le 15 décembre 2008. Disponível em: 

<http://leportique.revues.org/index782.html>. Acesso em: 10 out. 2012. 
49 Cf. DAOLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 1995, p. 42. 
50 Sobre a utilização do termo “preto”, ver, especialmente, TINHORÃO, José Ramos. Os negros em 

Portugal: uma presença silenciosa. Lisboa: Editorial Caminho, 1988, p. 76-82.  
51 Sobre essa discussão ver, também, FRANÇA, Jean Marcel Carvalho; FERREIRA, Ricardo Alexandre. 

Três vezes Zumbi. A construção de um herói brasileiro. São Paulo: Três estrelas, 2012, p. 39-40.  
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ou tópica garantia ares de verdade ao que se propunha dizer,52 ver-se-á reproduções em 

coro de algumas descrições e mesmo a projeção de uma impressão localizada extensiva 

a todo o território colonial.  

Feitas tais ressalvas, passemos ao que o leitor encontrará adiante. Antonil, na 

aurora do século XVIII, afirma que, “no Brasil, costumam dizer que para o escravo são 

necessários três PPP, a saber, pau, pão e pano”.53 Este trabalho segue tal roteiro: o 

primeiro capítulo é dedicado ao “pano” que cobria os corpos dos escravos, tratamos, de 

saída, de dois extremos recorrentes quando o assunto é o trajar: os excessos e o desleixo. 

As narrativas sobre corpos nus e parcamente vestidos são confrontadas com notas sobre 

escravos ricamente adornados, dando as cores das roupas e dos juízos morais tecidos 

sobre cada uma dessas práticas pelos senhores. A partir de um significativo contingente 

de cartas administrativas e mesmo de normas oficiais sobre o ato de cobrir as vergonhas, 

vê-se que a questão do “pano” adequado aos escravizados configurou-se como uma 

preocupação partilhada no período. Além do destaque para o uso das vestimentas como 

elemento de distinção social, como mecanismo de salvação – ou condenação – das almas 

e como forma de cumprimento das obrigações senhoriais, também serão vislumbrados 

outros aspectos do trato relacionados aos panos, aos corpos e ao ambiente onde esses 

elementos interagiam. Aí, detalhar-se-ão as condições de saúde dos escravos, 

notadamente as doenças relacionadas, ocasionadas ou potencializadas pela exposição de 

seus corpos a toda sorte de imundices. Complementarmente, serão abordadas algumas 

das inscrições presentes em suas peles, de distinção ainda em África ou produzidas ao 

longo do comércio de seus corpos. 

A segunda parte descreve o uso do “pau”, ou, dito de outro modo, as formas físicas 

de controle e punição dos escravos. Sem esquecer que era parte do aceitável – e esperado 

– ter o domínio do corpo do cativo, as justificações para os castigos corporais, tanto 

religiosas quanto legislativas, são apresentadas e postas em diálogo com alguns casos 

onde os limites morais e legalmente impostos foram ultrapassados. A aplicação de 

correções sobre o corpo dos cativos era possibilitada e, inclusive, defendida, nos mais 

diversos círculos coloniais; entretanto, uma linha entre o justo e o desgoverno estava posta 

e constantemente fora sublinhada por padres e ordens religiosas, fazendeiros e pelo 

próprio rei. A quase personificação da punição corporal, o feitor – e não a polícia –, será 

brevemente apresentada, indicando alguns dos regulamentos a que deveria obedecer no 

exercício de sua função. Esses esforços em delimitar uma fronteira entre a correção e o 

                                                           
52 FRANÇA, Jean Marcel Carvalho; FERREIRA, Ricardo Alexandre. Três vezes Zumbi, p. 55.  
53 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil, p. 91.  
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desgoverno, como se pode verificar pela quantidade expressiva de relatos de crueldade, 

foram constantemente malsucedidos. Nesse sentido, os testemunhos e registros sobre os 

maus tratos e abusos na aplicação das penas que envolviam a chibata e o tronco são 

apresentados e desdobrados, com o intuito de pôr em paralelo as primeiras prescrições 

sobre a prática dada como correta do castigo físico e os relatos de brutalidade. Depois, 

lança-se alguma luz sobre as fugas dos escravos, relatadas com grande frequência pelas 

missivas administrativas, e a relação feita por aqueles homens entre a prática desmedida 

da punição física e a evasão das fazendas e casas. Mapeia-se, no final desta parte, as 

ponderações sobre as fugas e a formação de quilombos nas regiões costeiras, interioranas 

e de minas, relacionando a tensão entre violência e busca de uma “outra” vida pelo 

escravo, ainda que na penúria do esconderijo.  

 Completando a máxima de Antonil, o último capítulo aborda as práticas 

alimentares, o “pão”, que, de saída, era elencado como obrigação primeira do senhor de 

escravos. Caso não pudesse dar a ração adequada, aconselham diversas personagens 

daqueles tempos, não se deveria sequer ter cogitado manter alguém sob sua custódia. 

Fala-se da recorrência da subalimentação dos escravos e das ditas “alternativas” para que 

o sustento mal provido fosse emendado, nomeadamente através do cultivo pelos próprios 

escravos de determinados lotes de terra ou da venda de alguns produtos, especialmente 

nas cidades, pelos escravos de ganho. Fala-se, também, do que, em suma, esses corpos 

poderiam ser nutridos – Carnes? Peixes? Legumes da terra? Frutas tropicais? –, com 

atenção especial a um gênero nativo, uma raiz, que obteve sucesso e notoriedade entre 

cativos e livres. E do que consumiam, mas que não lhes nutriam, que causavam ou 

alargavam as chances de adoecer ao invés de animar e, complementarmente, que tipo de 

comida poderia obrar em prol da saúde daquela população. Nesse período, em que a saúde 

“do corpo” estava estritamente ligada à “saúde da alma”, o alimento para o corpo 

escravizado, indicado pelos muitos religiosos que se dedicaram a tal empreita, será 

apresentado ao leitor. 

Por fim, após esmiuçar os três grandes elementos relacionados ao sustento dos 

escravos, observados e balizados pelas opiniões e prescrições de múltiplas vozes, e 

considerando que as notas sobre o trato eram direcionadas, direta ou indiretamente, aos 

possuidores de almas, indaga-se: é possível, entre tantas determinações e indicações, 

depreender um perfil ideal para o senhor justo no governo de seus escravos? 

 

 



 

 

Considerações finais 

Um justo senhor  
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Ao nos debruçarmos sobre as muitas notas referentes aos corpos dos escravos, 

sejam as que trataram dos excessos ou do desleixo em seu vestir, sejam as indicativas dos 

castigos físicos – necessários ou excessivos –, sejam, ainda, as que davam notícias do que 

havia ou faltava em suas cuias e panelas, somos apresentados, também e sobretudo, aos 

comportamentos que os senhores deveriam ter em relação a tais aspectos. É o que se vê, 

por exemplo, nos juízos e diretrizes dados pelo autor do Compêndio narrativo do 

peregrino da América, Nuno Marques Pereira, que não hesita em afirmar ser um dever 

dos “pais de famílias cuidar muito na boa educação de seus filhos e escravos, dando-lhes 

o sustento e o necessário para se vestirem, além da boa doutrina, e obrando o contrário, 

pecam mortalmente neste preceito”.1 Antes dele, Jorge Benci já sublinhava que os 

senhores deveriam, especialmente na doença, tratar os servos e servas com “cuidado e 

desvelo”, um aprendizado, ele diz, pautado na “misericórdia e compaixão”.2 O padre 

advertia, ainda, que não deixaria “de dizer aos senhores do Brasil, que bem podiam 

aprender dos antigos Romanos a não serem tão escassos nas rações que dão aos servos, 

como o não são nas distribuições das tarefas”.3 

A gravidade legal da falta de governo ou do pecado cometido por um sustento mal 

observado e as virtudes cristãs exercitadas pelos que proviam o adequado trato aos 

escravos são, portanto, entrevistas sempre que observamos as recomendações sobre o 

acesso àquele pão, num sentido mais amplo. Ao mirar os grossos tecidos de algodão ou 

as rendas nas escravas, veem-se os senhores que cobriam ou despiam aqueles corpos; 

olhando os castigos infligidos contra cativos ditos malcomportados, não é possível 

desviar a atenção das ordens dadas por senhores e feitores sobre como e quais penas 

seriam impostas; nos momentos de dor e doença, observa-se ainda, nesses textos, que 

medidas deveria tomar o possuidor de escravos  para dar-lhes algum alento; ao presenciar, 

por fim, a partilha da mandioca, das carnes e dos legumes, somos apresentados aos 

gêneros que, em geral, eram postos à mesa por senhores ou seus encarregados.  André 

João Antonil, recorrendo uma vez mais a Aristóteles, lembrava aos senhores que “o 

sustento é o jornal dos escravos” e, por isso, “não dar o sustento aos escravos tanto monta 

como não pagar o jornal aos que trabalham, que é o quarto dos pecados que clamam ao 

                                                           
1 PEREIRA, Nuno Marques. Compêndio narrativo do peregrino da América, em que se tratam vários 

discursos espirituais e morais [...]. Lisboa: Na Off. De Antonio Vicente da Silva, 1760, p. 182. 
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1977, p. 78. 
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Céu vingança, que por isso com maior severidade os castiga Deus nesta e na outra vida”.4 

Em todo momento, ao refletirmos sobre as condutas e recomendações para os cativos, o 

que se percebe é a figura do senhor, que bem ou mal governava as senzalas.  

Algumas das ações dos escravos em relação ao cativeiro, especialmente em 

relação às fugas, foram diversas vezes, como exposto, tomadas como uma resposta ao 

maltrato dos senhores, ou seja, como consequência do desvio do justo e necessário. As 

notícias de penas corporais demasiado duras são descritas com reprovação e julgamento, 

quer dizer, embora o uso da força física fosse previsto e aceito como parte do controle da 

escravaria, não seria natural ou bem visto que tal recurso fosse usado em excesso. José 

Joaquim da Cunha Coutinho (1747-1821), bispo que se dedicou a analisar – e a defender, 

desde que observados diversos princípios, dentre os quais o sustento adequado – a justiça 

do comércio de escravos, reiterava que “alguns senhores mais por ambição e força de 

gênio, do que por justiça, castigam os seus escravos com rigor e crueldade, muito acima 

dos seus delitos e dão por isso ocasião a que eles ou adoeçam, ou fujam para os matos”.5 

Luís dos Santos Vilhena, de forma análoga, sintetiza ser “a falta de governo econômico 

dos senhores a causa primária donde provêm todos estes males, não só aos escravos, como 

aos mesmos senhores que em breve tempo os perdem, consumidos de trabalho, fome e 

açoites”.6 Descrevendo esse tipo de comportamento, endossa as críticas aos senhores: 

 

[...] algum destes miseráveis lhe furtara alguma coisa, ele o manda atar 

a um carro, e ali preso lhe manda dar com chicote de três pernas, ou 

duas, feito de couro cru torcido, pelo menos duzentos açoites sobre as 

nádegas, que por boa conta, são quatro, ou seiscentos açoites. Se 

aqueles sangram bem, lhos mandam lavar com sal e vinagre para evitar 

gangrena e alguns lhe misturam pimentas malaguetas por ser contra a 

corrupção; e se ficam algumas tumescências lhes mandam retalhar e em 

cima lhe dão a tal lavagem; eu duvido que os mouros sejam assim cruéis 

com os seus escravos.7 

 

A indicação e transposição de limites entre o temor, a obediência e a crueldade 

são recorrentes nos escritos aqui abordados. No entanto, não nos dedicamos a contar as 

formas pelas quais os escravizados resistiram ou se rebelaram contra a condição de 

cativos, mas, antes, a mostrar como, dentro da premissa do castigo como útil e necessário 

                                                           
4 ROCHA, Manuel Ribeiro. Etíope resgatado, empenhado, sustentado, corrigido, instruído e libertado. 

(Edição crítica de 1758). Edição de Jean Marcel Carvalho França e Ricardo Alexandre Ferreira. São 

Paulo: Editora da UNESP, 2015, p. 129. 
5 COUTINHO, José Joaquim da Cunha de Azeredo. Analyse sobre a justiça do commercio do resgate dos 

escravos da Costa da Africa [...]. Lisboa: Na nova officina de João Rodrigues Neves, 1808, p. 80-81. 
6 VILHENA, Luís dos Santos. A Bahia no século XVIII p. 189. 
7 Ibidem, 185-186. 
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ao bom governo de escravos, os senhores praticaram ou não as correções físicas, o pau, e 

em que balizas morais e legais as críticas a essas práticas estavam pautadas. Interessou-

nos menos pensar nos instrumentos de punição e a organização das fugas, suicídios e 

quilombos que nas indicações sobre como essas ações e lugares se mostravam desvinates 

da norma. A narrativa aqui traçada é, sem dúvida, de senhores para senhores, portanto, a 

fuga não aparece senão quando justificada pelo desgoverno praticado por muitos. Foi 

seguindo esse mesmo norte que as considerações sobre a alimentação e as vestimentas 

tomaram corpo nas linhas aqui apresentadas. 

Ao longo do período abordado por este estudo, vê-se que, paulatinamente, o 

entendimento de um bom e adequado trato, caracterizado essencialmente pelo benefício 

das almas de cativos e senhores, perde a proeminência, passando a concorrer, então, com 

outras justificações. Não que as sementes lançadas por religiosos e outros homens de 

letras sobre a boa condução dos cativos tivessem sido dissipadas, ou que aspectos morais 

tenham deixado de contar na boa administração: além deles, o que passa a ser destacado 

são questões relativas à produção – e também ao Estado –, ou seja, em um benefício mais 

comezinho e terreno. Nas décadas finais do Setecentos, homens como Baltazar da Silva 

Lisboa (1761-1840), naturalista e historiador baiano, lembravam que além de 

considerarem os “deveres que os impeliam a religião”, os possuidores de escravos eram 

incitados a prover um bom trato, ou, como ele diz, uma “conveniente conservação” dos 

negros, através de “uma boa moral e prudente economia”, cuja consequência seria o 

trabalho “com gosto para melhor aproveitamento e comodidade dos seus senhores”.8 

 Palavras como “humanidade” passam a ser cada vez mais evocadas para definir 

o sustento ideal da escravaria, uma humanidade delimitada pelas obrigações do trato e 

inspirada pela prosperidade das plantações. O mesmo Baltazar da Silva Lisboa asseverou 

que “uma melhor educação e trato dos servos pode prosperar a agricultura do Brasil, e 

deve formar mui interessantes capítulos das leis morais e econômicas, pelas quais se 

produziriam necessariamente maravilhosas consequências”.9 É também nesse sentido 

que, alguns anos depois, o baiano Luís Antônio de Oliveira Mendes, naquela obra 

especialmente dedicada a tratar das condições e desdobramentos do tráfico de almas entre 

a África e o Brasil (1793), bem resume os pressupostos do adequado manejo dos escravos: 

 

                                                           
8 LISBOA, Baltazar da Silva. Discurso histórico, político, e econômico dos progressos, e estado atual da 

filosofia natural portuguesa, acompanhado de algumas reflexões sobre o estado do Brasil. Lisboa: Na 

Oficina de Antônio Gomes, 1786, p. 55. 
9 Ibidem, p. 52. 
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Que os proprietários de engenhos, lavradores de canas e de tabaco, e 

em geral que todo e qualquer agricultor, desempenhando os ofícios de 

humanidade para com seus semelhantes, até mesmo para que Deus os 

prospere, devem por um princípio irrefragável da felicidade da 

agricultura e por um dos meios do seu desempenho, tratar muito melhor 

da escravatura do que hoje tratam, a qual lhe vem a ser tão precisa, 

dilatando a economia pelo afaste dos tiraníssimos castigos, com que a 

maltratam, dando-lhe o vestuário e o sustento necessário, nunca, porém, 

furtando-lhe o natural alimento, assinando-lhe quando muito na semana 

um dia para este fim.10 

 

Se isso tudo fosse observado, quer dizer, “se a escravatura fosse hospedada e recebida em 

sobrado”, e, além disso, “se a toda ela se desse o vestuário preciso, se lhe fosse dada, além 

da necessária, e sadia comida, bom peixe fresco; a carne de que tanto abunda aquele país, 

e tudo o mais que lhe fosse necessário, e competente”, ele julgava, “despendendo-se este 

bom trato com infalibilidade, pouca ou nenhuma escravaria viria a falecer das suas 

ordinárias doenças”.11 

 Diante dessas indicações, cabe questionarmos algumas ideias cristalizadas pela 

historiografia, como a de que teria havido completa negligência dos senhores em relação 

aos corpos dos escravos – sua alimentação, sua saúde, suas roupas –, ou a de que todos 

os senhores andavam com chicotes empunhados, ou, ainda, as que indicam, de um lado, 

total dependência, e de outro, total autonomia dos cativos em relação a seus possuidores. 

Nem todos foram torturados, nem todos foram mantidos à míngua. O escravo, uma 

mercadoria, tinha valor – que oscilou nos séculos abordados, é verdade –, configurava 

um investimento e que deveria ser mantido; o escravo, um servo, deveria ser cuidado e 

instruído dentro de balizas cristãs; o senhor, responsável pela fazenda ou o pequeno 

comércio, não dispendia recursos ao léu; ao senhor, legal e moralmente encarregado pelo 

escravo, cabia mantê-lo vivo com alguma decência.  

A história que se tentou contar nesta pesquisa, pois, apresenta nuances que não 

recomendam que enquadremos todos os escravos como dóceis e resignados, tampouco 

como verdadeiros exércitos de um homem só, rebeldes, ou, por essência, resistentes ao 

cativeiro; não permite, ainda, dizer que a totalidade dos senhores dispensava mais pão e 

                                                           
10 MENDES, Luís Antônio de Oliveira. Discurso preliminar, histórico, introdutivo com natureza de 

descrição econômica da comarca e cidade de Salvador que em si compreende o paralelo da agricultura, da 

navegação, e do comércio antigo e moderno, e atual daquela dita comarca e cidade, por ser esta a mais 

antiga, a mais fecunda e a mais rica de todas as outras do ultramar, pelos muitos gêneros, com que ela 

com abundância socorre a exportação. (1ª edição – 1790). In: AGUIAR, Pinto de. Aspectos da Economia 

Colonial. Salvador: Progresso, 1957, p. 30-31. 
11 MENDES, Luís Antonio de Oliveira. Discurso academico ao programa. In: MEMÓRIAS Economicas 

da Academia Real das Sciencias de Lisboa [...]. Lisboa: Typografia da mesma academia, 1812, tomo IV, 

p. 408. 
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pano que pau aos que mantinha, tampouco que castigos físicos eram exceções no 

tratamento a eles dispensado. Tendo em conta a autonomia de que gozava o senhor em 

sua casa, o que se procurou fazer foi indicar as principais diferenças de trato no tempo e 

no espaço, sempre norteados pelas correntes indicações do que era ou não desejável, justo, 

cristão e legal. 

Ainda que seja possível questionar o alcance de obras como as de Rocha ou Benci 

– a de Antonil, como destacado, fora recolhida nos anos aqui observados –, de histórias 

como as de Rocha Pita ou Nuno Marques, de missivas portadoras de ordens e 

regulamentos régios, ou de informações cotidianas, como as de Vilhena, fato é que 

diversas personagens e agentes procuraram descrever, melhorar, regular e moralizar o 

tratamento de escravos no período circunscrito neste estudo. Cumpre dizer, 

especificamente sobre os textos com caráter mais normativo, que esses não foram 

tomados em contraponto às possíveis práticas derivadas de sua observação, ou seja, não 

se ambicionou, aqui, confrontar as prescrições sobre o tratamento dos escravos ao que de 

fato teria sido feito de seus corpos, uma tarefa, aliás, irrealizável. Os juízos de 

observadores, como os diversos viajantes e moralistas que estiveram por essas plagas, 

não foram, do mesmo modo, tomados como um retrato mais verdadeiro que as prédicas 

e leis relacionadas ao sustento dos cativos, antes como uma peça de composição do 

quadro multifacetado de perspectivas que a época produziu sobre o tratamento dispensado 

ao escravo. A proposta, em outra via, foi a de entender como e quais regras foram criadas, 

quais tipos de transgressão a tais códigos foram denunciados, quais indicações, ao fim e 

ao cabo, eram correntes quando o assunto era prover o sustento da escravaria. O que se 

pôde apurar, complementarmente, cotejando esses diversos textos, foram indícios de 

alguns desvios a essas regras, em geral condenados e alvos de emendas pelos coetâneos.    

Ao descreverem castigos, panos e alimentos usufruídos ou direcionados aos 

escravos, os homens da colônia deixaram pistas sobre quais eram as melhores e mais 

acertadas ações para com os cativos ou, em síntese, que práticas permitiam qualificar de 

justo um senhor de escravos. A despeito, contudo, de se ter visado o que contribuía para 

que os senhores pudessem ser qualificados de “bons” nos limites daquela época ou de 

terem ou não seguido os conselhos e regras a eles direcionados, intentou-se perscrutar os 

meios pelos quais eles eram estimulados a agir com justiça em relação àqueles de quem 

tinham posse. Aqui, portanto, a questão de ser o cativeiro “bom” ou “mau” – brando, 
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cruel, paternal, violento, mais ou menos atroz que em outras paragens – não se coloca.12 

Tampouco, ao se indicar as prescrições para um trato adequado, pretendeu-se reafirmar a 

ideia de um “senhor benevolente”. A escravidão, uma forma de exploração que veio a ser 

condenada posteriormente, era, ao contrário, comumente defendida e endossada nos 

livros, cartas e leis esquadrinhados nesta tese. Havia alguns pactos e regulamentos que 

lhe garantiram vida longa, entre os quais o sustento salta aos olhos como primordial. As 

críticas dos coevos, identificadas ao longo deste estudo, portanto, direcionam-se 

mormente ao maltrato, e não ao cativeiro. 

A partir da síntese de André João Antonil, cujos elementos regularmente foram 

encontrados nos textos aqui apresentados, depuramos os três grandes componentes do 

sustento dos cativos durante o período colonial. “Três pês” que resumiram tanto o que o 

escravo deveria obter para manter-se sadio, disposto ao trabalho e moralmente 

enquadrado nos preceitos cristãos, quanto as obrigações e virtudes senhoriais 

indispensáveis para o cumprimento das leis divinas e dos homens, e em benefício de seu 

próprio erário. Valendo-nos uma vez mais do padre italiano, somos informados de que “o 

que pertence ao sustento, vestido e moderação do trabalho, claro está, que se lhes não 

deve negar”, simplesmente “porque a quem serve deve o senhor de justiça dar suficiente 

alimento, mezinhas na doença e modo com que decentemente se cubra e vista”. Prover 

tais elementos não seria facultativo, mas inerente ao “estado de servo”, a quem ele 

também não deveria permitir aparecer “quase nu pelas ruas”, além de “moderar o serviço 

de sorte que não seja superior às forças dos que trabalham, se quer que possam aturar”.13 

Mirando, pois, nas descrições e prescrições sobre os corpos dos cativos, entrevê-se, em 

linhas nítidas, não somente escravos vestidos, nutridos e sãos – ou, ao contrário, corpos 

nus, descarnados e machucados –, mas o que se entendia como um senhor de escravos 

justo, cristão e afortunado. 

 

 

                                                           
12 Discussão apresentada em detalhe por Sílvia Lara, especialmente no capítulo “Conversas com a 

bibliografia”. Cf. LARA, Silvia Hunold. Campos da violência: escravos e senhores da Capitania do Rio 

de Janeiro, 1750-1808. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 97-113. 
13 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 

1982, p. 91-92. 
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de outubro de 1795. AHU_ACL_CU_005, Cx. 199, D. 14399. 

 

OFÍCIO do [encarregado das demarcações do Rio Negro e capitão-general], João 

Pereira Caldas, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 

Melo e Castro [...]. Vila de Barcelos: [s. n.], 29 de julho de 1784. 

AHU_ACL_CU_020, Cx. 8, D. 329 

 

OFÍCIO do [governador da capitania de Pernambuco], D. Tomás José de Melo, ao 

[secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra e interinamente da 

Marinha e Ultramar], Luís Pinto de Sousa [Coutinho] [...]. Recife: [s. n.], 15 de 

setembro de 1795. AHU_CU_015, Cx. 190, D. 13117. 

 

OFÍCIO do [governador da capitania de Pernambuco], D. Tomás José de Melo, ao 

[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho [...]. 

Recife: [s. n.], 17 de abril de 1798. AHU_CU_015, Cx. 201, D. 13760. 
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OFÍCIO do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao 

[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro [...]. 

Recife: [s. n.], 3 de junho de 1780. AHU_CU_015, Cx. 136, D. 10183. 

 

OFÍCIO do [governador da Paraíba], coronel Jerónimo José de Melo e Castro, ao 

[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro [...]. 

Paraíba: [s. n.], 28 de maio de 1787. AHU_CU_014, Cx. 30, D. 2178. 

 

OFÍCIO do [governador e capitão general do Estado do Pará e Rio Negro], José de 

Nápoles Telo de Meneses, para o [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 

Martinho de Melo e Castro [...]. Pará: [s. n.], 15 de junho de 1780. 

AHU_ACL_CU_013, Cx. 86, D. 7003.   

 

OFÍCIO do [governador e capitão-general da capitania de Mato Grosso] Luís Pinto de 

Sousa Coutinho ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar]Francisco Xavier 

de Mendonça Furtado [...] Vila Bela: [s. n.], 10 de dezembro de 1769. 

AHU_ACL_CU_010, Cx. 14, D. 868. 

 

OFÍCIO do [governador e capitão-general da capitania de Mato Grosso] Luís de 

Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres ao [secretário de estado da Marinha e 

Ultramar] Martinho de Melo e Castro [...]. Vila Bela: [s. n.], 1º de janeiro de 1773. 

AHU_ACL_CU_010, Cx. 16, D. 1006. 

 

OFÍCIO do [governador e capitão-general da capitania de Mato Grosso] Luís de 

Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres ao [secretário de estado da Marinha e 

Ultramar] Martinho de Melo e Castro [...]. Vila Bela: [s. n.], 17 de fevereiro de 

1777. AHU_ACL_CU_010, Cx. 19, D. 1156. 

 

OFÍCIO do [governador e capitão-general da capitania de Mato Grosso] Luís de 

Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres ao [secretário de estado da Marinha e 

Ultramar] Martinho de Melo e Castro [...]. Vila Boa: [s. n.], 10 de janeiro de 1778. 

AHU_ACL_CU_010, Cx. 19, D. 1184. 

 

OFÍCIO do [governador e capitão-general da capitania de Mato Grosso] Luís Pinto de 

Sousa Coutinho ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier 

de Mendonça Furtado [...]. Forte de Bragança: [s. n.], 5 de novembro de 1770.; 

AHU_ACL_CU_010, Cx. 15, D. 911. 

 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de 

Almeida Vasconcelos [de Soveral e Carvalho], ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro [...]. Vila Boa: [s. n.], janeiro de 

1774. AHU_CU_008, Cx. 27, D. 1754. 

 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], Luís da Cunha Menezes, ao 

[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro [...]. 

Vila Boa: [s. n.], 12 de junho de 1781. AHU_CU_008, Cx. 32, D. 2015. 

 

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do Brasil], conde da Cunha, [D. Antônio Álvares da 

Cunha], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de 
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Mendonça Furtado [...]. Rio de Janeiro: [s. n.], 9 de junho de 1764. 

AHU_ACL_CU_017, Cx. 71, D. 6544. 

 

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do Brasil], marquês de Lavradio, [D. Luís de Almeida 

Portugal Soares de Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas], ao [secretário de 

estado do Reino de Mercês], conde de Oeiras Sebastião José de Carvalho e Melo] 

[...]. Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1770. AHU_CU_017, Cx. 89, D. 7811. 

 

OFÍCIO do governador e capitão-general do Estado do Pará e Maranhão, Manuel 

Bernardo de Melo e Castro, para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a importância das plantações de 

mandioca na capitania. Pará: [s. n.], 13 de outubro de 1760. AHU_CU_013, Cx. 

47, D. 4298.  

 

OFÍCIO do intendente-geral da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique, para o 

secretário de Estado da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, a 

solicitar que se ordene aos governadores e capitães-generais dos portos de mar 

das colónias que mandem plantar grandes quantidades de mandioca, cuja farinha 

deverá ser exportada para os diferentes portos do Reino. Lisboa: [s. n.], 2 de 

novembro de 1800. AHU_CU_009, Cx. 113, D. 8816. 

 

PARECER do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a conta que deu governador 

e capitão general da [capitania de São Paulo] [Luís de Mascarenhas] [...]. Lisboa: 

[s. n.], 27 de janeiro de 1746. AHU_ACL_CU_010, Cx. 3, D. 191. 

 

PARECER do Conselho Ultramarino sobre carta do Bispo do Rio de Janeiro, D. 

Francisco de São Jerônimo [...]. Lisboa, 4 de setembro de 1703. 

AHU_ACL_CU_017-01, doc. 2665-2666. 

 

PROVISÃO do Conselho Ultramarino. Lisboa, 6 de novembro de 1664. AHU_CU_001, 

Cód.92, fl.375v.  

 

RELAÇÃO das despesas com tabaco, aguardente, praças e direitos a serem pagos na 

ilha do Príncipe e de que um navio negreiro necessita para ir à Costa da Mina 

traficar escravos. [S. l.: s. n., c. 1756]. AHU_CU_015, Cx. 82, D. 6867. 

 

REPRESENTAÇÃO (cópia) da Câmara da Vila Real do Sabará, ao rei D. José I [...]. 

Vila Real do Sabará: [s. n.], 20 de novembro de 1754. AHU_CU_011, Cx. 66, D. 

5528. 

 

REPRESENTAÇÃO (cópia) da Câmara de Mariana, ao rei D. José I [...]. Mariana: [s. 

n.], 5 de maio de 1755. AHU-Minas Gerais, cx. 67, doc. 65; AHU_CU_011, Cx. 

67, D. 5629. 

 

REQUERIMENTO de Francisco Cipriano [...] [s. l.], 9 de abril de ant. 1802. 

AHU_CU_011, Cx. 162, D. 12170. 

 

REQUERIMENTO de João Gonçalves da Silva ao rei [D. João V] [...]. [s. l.: s. n, 24 de 

maio de ant. 1730]. AHU_ACL_CU_006, Cx. 2, D. 109. 
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REQUERIMENTO de José Diogo de Gusmão à rainha [D. Maria I] [...] [s. l.], 14 de 

outubro ant. 1790. AHU_ACL_CU_017, Cx. 138, D. 10900. 

 

REQUERIMENTO de Teodósio José de Noronha ao rei [D. João V] [...] [s. l.], (anterior 

a) 5 de fevereiro de 1746. AHU_ACL_CU_005, Cx. 84, D. 6906. 

 

REQUERIMENTO do comerciante da praça do Rio de Janeiro, Manoel Gomes Cardoso, 

à rainha [D. Maria I] [...], Lisboa, 7 de agosto de [post.] 1779. 

AHU_ACL_CU_017, Cx. 110, D. 9172. 

 

REQUERIMENTO do desembargador José Pereira ao rei [...]. Bahia. Anterior a 3 de 

julho 1751. AHU_ACL_CU_005, Cx. 107, D. 8368. 

 

REQUERIMENTO do desembargador José Pereira ao rei [D. José] [...]. [Bahia: s. n., 

ant. a 3 de julho de 1751]. AHU_ACL_CU_005, Cx. 107, D. 8368. 

 

REQUERIMENTO do sargento-mor de Milícias reformado, Gabriel Garcês e Gralha 

[...]. [s. l.: s. n., post. 1804]. AHU_ACL_CU_017, Cx. 223, D. 15315. 

 

REQUERIMENTO do tenente coronel da Cavalaria de Sirinhaém, André da Costa 

Delgado, à rainha [D. Maria I] [...]. [s. l.: s.n, ant. 17 de junho de 1782]. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, D. 10605. 

 

REQUERIMENTO solicitando a D. Maria I [...]. [s. l.: s. n, 1º de setembro de ant. 1778]. 

AHU_CU_011, Cx. 113, D. 8963. 

 

SOBRE se navegar em frotas deste reino para o Brasil e daquelas partes para este reino. 

19 de dezembro de 1643. AHU_Consultas mistas, Cod.16, fl.127v. 

 

 

 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

 

 

MANUSCRITOS do Brasil, I ° Livro das Denunciações na Visitação do Santo Ofício, 

Bahia. ANTT, Livro 16, de 1591. 

 

DESCRIÇÃO dos bens e rendimentos do colégio de Santo Antão de Lisboa no Brasil, 

pelo Pe. Estevão Pereira. Coimbra: [s. n.], 23 de agosto de 1635. ANTT – Cartório 

dos Jesuítas, maço 13, n. 20, fl. 9. 

 
 

 

Arquivo Nacional do Rio de Janeiro 

 

 

CARTAS Régias, ANRJ, Cod. 952, vol. 9, fl. 376. 

 

CARTA do Vice-Rei Conde de Resende ao Ouvidor Geral da Polícia João Manuel 

Guerreiro de Amorim Pereira. 7 de setembro de 1790. ANRJ. Códice 70: Registro 

da Correspondência do Vice-rei com diversas Autoridades. vol. 14 fls. 6. 
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CARTA Régia de 31 de janeiro de 1701. Ordens Régias. ANRJ. Códice 942, vol. 12, fl. 

80. 

 

CARTAS Régias. ANRJ, Cod. 952, Vol. 23, fl. 16. 

 

INSTRUÇÕES do Marquês do Lavradio ao seu sucessor como Vice-Rei. Arquivo 

Nacional, Rio de Janeiro, Caixa 746, Fundo Vice Reinado. 

 

POLÍCIA da Corte. ANRJ, Códice 403: Relação de presos feita pela polícia, 1810 – 1821. 

2 vols. 

 

RELATÓRIO do Vice-rei Luiz de Vasconcelos (1779-1790). ANRJ. Secretaria de Estado 

do Brasil, Códice 72, Fls. 26. 

 

 

 

 

Arquivo Público Mineiro 

 

 

ALMEIDA, Dom Lourenço de. REGIMENTO dos Cappens do Matto. 17 de dezembro de 

1722. APM. SC. Códice 02, p. 108v-110. 

 

APM, CMOP, cx. 12, doc. 62, avulsos. 

 

BANDO de 11 de setembro de 1729. Revista do Arquivo Público Mineiro, vol. 06, 1901.  

 

BANDO de 27 de abril de 1722. APM. CMOP, códice 06, fl. 33v. 

 

BANDO pelo qual manda o Senhor General proibir aos escravos as armas, e irem às 

negras as lavras a vender comestíveis e bebidas. 1º de dezembro de 1720. APM, 

SC, Códice 07, Rolo 02, Gaveta G-3. fl. 37v.  

 

CARTA da Câmara de Vila Rica ao rei, 15 de maio de 1730, em apoio ao livre comércio 

de ouro em pó em Minas Gerais. Registro de cartas da câmara a Sua Majestade, 

APM, CMOP, rolo 17, fls. 25-6. [microfilme] 

 

CARTA de Assumar ao rei. 4 de outubro de 1719, APM, CMOP, vol. 4, fl. 234v. 

 

CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a conta que dá Antônio da Fonseca Osório, 

Juiz de Fora da Vila do Ribeirão do Carmo, sobre as negras de tabuleiro no morro 

de Mata-cavalos, termo daquela vila. 13 de maio de 1733. APM. 23, doc. 53, filme 

20. 

 

CORRESPONDÊNCIA do Conde de Assumar ao Dr. Bernardo Pereira de Gusmão, 

ouvidor do Rio das Velhas. Vila Rica: [s. n.], 21 de novembro de 1719; APM. vol. 

11, fls. 170-1. 
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EDITAL dos Oficiais do Senado da Câmara sobre a proibição da venda de tabuleiro 

pelas negras fora das vilas e arraiais com penas e condenação. / EDITAL dos 

Oficiais do Senado da Câmara sobre a proibição da travessia para venda de 

víveres da terra fora das quitandas. 07 de fevereiro de 1743. APM. CC. Cx. 120, 

Rolo 536 A, Doc. 20856. 

 

ORDEM do Juiz, vereadores e procurador do Senado da Câmara para os moradores, 

vendeiros, negras de tabuleiro e marchantes de gado sobre posturas e as devidas 

penalidades por infração. APM. CC. Cx. 132, Rolo 540, Doc. 21097. 

 

REGISTRO de resoluções, bandos, cartas patentes, provisões, patentes e sesmarias. 

APM, SC, cód. 7, 12v-13. 

 

SILVEIRA, Dom Brás Balthasar da Silveira. Regimento para os Capitães do mato. 04 de 

fevereiro de 1715. APM. SC. Secretaria de Governo da Capitania. Códice 06. 

Folhas 046-046v. 

 

 

 

Biblioteca Nacional de Portugal  

 

 

LEIS. Biblioteca Nacional de Lisboa, Seção de Manuscritos e Reservados, Coleção 

Pombalina, Cod. 472, fls. 373-374v.  
 

 

 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 
 

 

CABO, Agostinho Joaquim do. Memória sobre a mandioca ou pão do Brasil, 

circunstanciando nela o modo de o fabricarem e suas diversidades; e as diferentes 

bebidas que fazem do suco espremido da massa da tal mandioca [...]. Barcelos: [s. 

n.], 20 de fevereiro de 1788. BN. Manuscritos. Coleção Alexandre Rodrigues 

Ferreira. 21,2,008. 

 

CARTA ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão comunicando publicação 

de ordem de incremento da produção de mandioca naquela vila. 9 de março de 

1766. BN. Manuscritos.  I-30,22,002 nº001. 

 

CARTA ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão tratando de ordem 

recebida para que fosse incrementada a produção de mandioca e proibida a saída 

de farinha da capitania. 16 de março de 1766. BN. Manuscritos. I-30,22,005 nº001. 

 

CARTA ao governador-geral e capitão do Estado do Brasil. 20 de fevereiro de 1696. BN. 

Rio de Janeiro: Mss. 11-33, 23, 15 n. 4.  

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Taubaté ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho 

Mourão comunicando execução de ordem para providenciar agricultores que se 

encarregassem da plantação de mandioca. 06 de abril de 1766. BN. Manuscritos. 

I-30,22,018 nº006.  
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CARTAS régias e alvarás com determinações vindas de Portugal.  BN, Col. Brasil em 

geral, Manuscritos II-31,01,018 n.10. 

 

CASTRO, Martinho de Melo e. Ofício a Fernando José de Portugal sobre a ordem de 

Sua Majestade a respeito do aprovisionamento dos navios da Coroa, com farinha 

de pau, por ser saudável e pela comodidade do preço e produção. 5 de julho de 

1788. BN. Manuscritos. I-33,28,034. 

 

OFÍCIO ao governador da Bahia sobre o preço da farinha de mandioca. 1770-1781. BN. 

Manuscritos. I-31,27,029.  

 

OFÍCIO ao governador e capitão general da Bahia sobre a impossibilidade de praticar 

a ordem que mandava plantar mandioca em Nazaré, pelo despotismo do capitão 

José Ramos de Sousa]. 20 de maio de 1788. BN. Manuscritos. II-33,20,015. 

 

OFÍCIO do governador de Pernambuco a Fernando José de Portugal, expondo a 

situação da capitania devido à seca de 1791 e pedindo para carregar com farinha 

de pau, dois barcos que seguiam para a Bahia. Recife: [s. n.], 26 de março de 1792. 

BN. Manuscritos. II-32,33,017.   

 

ORDEM Régia. Julho de 1800. BN, Manuscritos. II-32,25,015. 

 

RIBEIRA, Manuel Pinto. Carta ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, 

apresentando casal de escravos de propriedade de João Tavares de Araújo e 

intercedendo por seu afastamento dos maus-tratos do dono. Sorocaba, 2 de 

novembro de 1766. BN, Manuscritos, I-30,16,007.  

 

SMITH, Sidney. Carta sobre tráfico e maus-tratos de escravos. Rio de Janeiro, 20 de 

agosto de 1808. BN, Manuscritos, I-33,29,40. 

 

 

 

Outros fundos e arquivos 

 

 

AGCRJ, códice 40-3-79. Fls. 1-31. 

 

AHCMM. Livro 462. Fls. 116v-117. 

 

BANDO sobre a proibição de pessoas que vendem pelas ruas. Recife: [s. n.], 6 de 

novembro de 1749. Registro de Previsões 03/1 (1769-97). Arquivo Público 

Estadual de Pernambuco. fls 176v-177v. 

 

Câmara de Olinda, 30 de dezembro de 1800. Diversos III, cód. III. 

 

CARTA do rei de Portugal ao vice-rei do Estado do Brasil. 22 de agosto de 1719, Arquivo 

Público da Bahia, SC, Ordens Régias, vol 13, doc. 134.  
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Dom João, etc. Faço saber a vós provedor [...] 20 de abril de 1737. In: LIVRO DE 

REGISTO de cartas régias, provisões e outras ordens para a Bahia, do Conselho 

Ultramarino. 5º vol. Cod. 249, fl. 142v.  

 

EL REY a D. João de Lancastre. Lisboa, 31 de janeiro de 1701. APB. Ord. Regia 6, n. 

103. 

 

EL REY ao Conselho da Índia. Lisboa, 30 de abril de 1606. BA. 51 – VIII – 48, fl. 88. 

 

LIVRO de Vereação (1764-1784). 03 de julho de 1773. Câmara de Santo Antônio do 

Recife, fls 145v-146. 

 

Provisão inclusa no Senado da Câmara aos mercadores de loja. Anexa a CARTA do 

ouvidor-geral da capitania de Pernambuco, Francisco Correia Pimentel, op. cit. 

 

PROVISÃO régia de 13 de setembro de 1649. Disponível em: 

<http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/>. Acesso em: 04 fev. 2017.  

 

REGISTRO de carta do Senado da Câmara desta vila escrita a El Rei Nosso Senhor sobre 

a mal fundada queixa, que se lhe fez sobre o provimento, digo, o procedimento 

desta Câmara. Livro Primeiro da Vereação da Câmara de Recife.1714 – 1738. 

Arquivo da Câmara Municipal do Recife, fl. 111. 

 

REGISTRO de um Edital que o Senado da Câmara mandou publicar para não venderem 

fazendas secas pelas ruas desta vila do Recife. Recife: [s. n.], 28 de novembro de 

1759. Livro Primeiro da Vereação da Câmara de Recife.1714 – 1738. Arquivo da 

Câmara Municipal do Recife, fl. 399v. 

 

REGISTRO de uma carta que o Senado da Câmara desta Vila do Recife escreveu a Sua 

Majestade Fidelíssima sobre o que nela se declara. Recife, 19 de agosto de 1769. 

Registro de Cartas, Câmara do Recife, fl. 342v. 

 

RELATÓRIO. Rio de Janeiro, 1763-1766. Arquivo Distrital de Braga. Coleção do 

Colégio de São Bento. cod. 135.  

 

 
 

Documentos impressos 
 

 

Cronistas, tratadistas, moralistas e outros letrados 

 

 

BRANDÃO, Ambrósio Fernandes. Diálogos das Grandezas do Brasil (1618). Introdução 

de Capistrano de Abreu, Notas de Rodolpho Garcia, Rio de Janeiro, Oficina 

Industrial Gráfica, 1930. 

 

CARDIM, Fernão. Tratados da terra e da gente do Brasil. Belo Horizonte/ São Paulo: 

Itatiaia/ Edusp, 1980. 

 

http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/
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COUTINHO, José Joaquim da Cunha de Azeredo. Analyse sobre a justiça do commercio 

do resgate dos escravos da Costa da Africa [...]. Lisboa: Na nova officina de João 

Rodrigues Neves, 1808. 

 

_____. Ensaio econômico sobre o comércio de Portugal e suas colônias. In: _____. Obras 

Econômicas de J. J. da Cunha de Azeredo Coutinho (1794-1808). Apresentação de 
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Vicente da Silva, 1760. 

 

PITA, Sebastião da. Historia da America Portugueza [...]. Lisboa Occidental: Na Officina 
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SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil (1500-1627). 6. ed. São Paulo: 
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SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil (1587). São Paulo: EDUSP/ 
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VILHENA, Luís dos Santos. A Bahia no século XVIII. Recopilação das cartas de Vilhena, 
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ALVARÁ expedido por D. João V ao governador do Rio de Janeiro em 3 de Outubro de 

1758 apud FAZENDA, José Vieira. Antiqualhas e memórias do Rio de Janeiro. 

Vl.4. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo 93, vl.146. 

Rio de Janeiro: Imprensa nacional, 1927.  

 

CARTA de 14 de agosto de 1671, vol I, p. 106-107 apud HASEN, José Adolfo. A sátira 

e o engenho: Gregório de Matos e a Bahia do século XVII. 2ª ed. São 

Paulo/Campinas: Ateliê Editorial/Editora da Unicamp, 2004, p. 181. 
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CARTA de Sua Magestade escripta ao Senhor Governador Mathias da Cunha sobre os 

escravos, para nas devassas se conhecer do seu castigo. [Lisboa, 20 de março de 

1688]. In: DH. 1651-1693. Provisões, patentes, alvarás, mandados. Rio de Janeiro: 

Typ. Arch. de Hist. Brasileira, 1936, v. 32.  

 

CARTA de Sua Majestade sôbre se castigar aos senhores que tratam aos seus escravos 

rigorosamente [Lisboa, 23 de março de 1688]. In: DH. Cartas régias 1681-1690. 

Portarias 1719-1720. Rio de Janeiro: Typ. Baptista de Souza, 1945, v. 68. 

 

CARTA do governador do Rio de Janeiro de 5 de julho de 1726. In: DIPHCSP. São 

Paulo: Secretaria da Educação/ Departamento do Arquivo do Estado de São Paulo, 

1929, v. 50, p. 60-61.  
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