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BRASIL E AMÉRICA COLONIAIS

A tempestade perfeita: fronteiras, cultura e economia na formação
das rotas de comércio entre Rio de Janeiro e Minas Gerais no mundo
Atlântico, século XVIII
The perfect storm: borders, culture and economy in the formation of trade routes between
Rio de Janeiro and Minas Gerais in the Atlantic world, 18th century

Philippe Moreira1

RESUMO: Esse trabalho trata do encontro de grupos sociais, em parte, distintos do ponto de vista cultural
e demográfico, mas que por meio do comércio, do escravismo moldaram as redes de abastecimento por rios
que conectou o Rio de Janeiro e as Minas Gerais no século XVIII. Esses agentes, indígenas e sesmeiros do
Recôncavo da Guanabara no Rio de Janeiro, e os contratadores de rios e seus respectivos interlocutores ou
mediadores culturais, moldam as relações sociais da fronteira entre Rio de Janeiro e Minas Gerais,
impactando no território e fazendo com que esses grupos fossem essenciais a expansão do projeto colonial.
Para ratificar nossas hipóteses, utilizaremos iconografias da biblioteca brasilianas da USP, relatos de
viajantes e a documentação do Arquivo Histórico Ultramarino.
Palavras-Chave: Rio de Janeiro. Caminhos. Colônia. Economia.

ABSTRACT: This work deals with the meeting of social groups, in part, distinct from the cultural and
demographic point of view, but which, through trade, slavery, shaped the river supply networks that
connected Rio de Janeiro and Minas Gerais in the XVIII century. These agents, indigenous and sesmeiros
from the Recôncavo da Guanabara in Rio de Janeiro, and river contractors and their respective interlocutors
or cultural mediators, shape the social relations of the border between Rio de Janeiro and Minas Gerais,
impacting the territory and causing these groups were essential to the expansion of the colonial project. To
confirm our hypotheses, we will use iconographies from USP's brasiliana library, travelers' reports and
documentation from the Overseas Historical Archive.
Keywords: Rio de Janeiro. Paths. Colony. Economy
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Introdução
Considerando o incremento do sistema de rotas atlânticas de possessão ibérica,
houve, em relação ao Rio de Janeiro em suas conexões com as Minas a partir da Baía da
Guanabara no início do século XVIII, um intenso processo de intercâmbio comercial no
que se refere à produção, comercialização de gêneros alimentícios, técnicas de cultivo e
de navegação. Isso alterarou a demografia, possibilitando uma hibridização cultural por
meio de tecnologias ameríndias, europeias e posteriormente africanas, pois além de terem
seus corpos escravizados (Marquese, 2004), negros e indígenas, tiveram surrupiados pelo
colonialismo europeu seus saberes laborativos.
Levando em conta esses respectivos universos relacionais, iremos demonstrar ao
longo do texto que a capitania fluminense e sua região fronteiriça com as Minas Gerais
conhecida como recôncavo da Guanabara2, foram, na primeira metade do XVIII, partes
integradas e sistêmicas do escravismo colonial (Gorender, 2016) em dimensões atlânticas,
com ligações não só por mar, mas também por caminhos, picadas3 e rios, para que se
pudesse escoar mercadorias e a mão de obra de africanos escravizados necessária para a
expansão do projeto colonial em direção as terras do que seria mais tarde o Brasil central.
Destacaremos também, que essas rotas foram usadas como meio de arrecadação de
dízimos reais através de contratos de passagens e doações de sesmarias, fazendo de tais
localidades e de seus sesmeiros e contratadores, participantes ativos no processo de
crioulização (Parés, 2005).
Para evidenciar o encontro das duas culturas (ameríndia/europeia), que se
tornaram a base na América portuguesa de tal intercâmbio, apontaremos indícios de como
se constituiu suas relações sociais no território do “complexo de rios do recôncavo da
Guanabara”4. Para isso, partiremos da hipótese de que entre flutuações do mercado
costumeiro, doações de terras e processos de formações identitárias, os indivíduos foram
tecendo suas redes de reciprocidade e conflitos em busca da subsistência e ascensão social
na constituição espacial e comunitária dessa localidade. Teremos como exemplo o recorte

2

Em nosso recoste espacial, seria a região dos fundos da Baia da Guanabara no século XVIII
(Hinterlândias), entre os rios Irajá e Guaxindiba, ver mapa 1.
3
Era a denominação dada no período colonial a estradas, trilhas e passagens abertos pelos exploradores
para tráfico de pessoas e mercadorias.
4
Ver mapa 1
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espacial da conexão entre o Rio Inhomirim, na atual Magé, e o Porto Estrella, no mesmo
município, e como essa rota se conectou aos rios Paraíba e Paraibuna, na região do que é
hoje o vale do Paraíba, já na fronteira com as Minas.
Sobre as discussões historiográficas que norteiam esse trabalho, faremos
apontamentos sobre sucessivas transformações nesse território, pois há divergências e
convergências de interpretações na historiografia colonial, o que as vezes podem induzir
os pesquisadores a falhas sobre a demografia dessas regiões. Assim, a relação desses
agentes com o esse universo transatlântico5 deve ser estudada levando em conta que a
“vida social [...] interagiu de maneira acentuada com esse movimento incessante das
águas, seja em termos de mobilidade, de processos de territorialização, de práticas
culturais ou de dinâmicas de exploração econômica” (Padua; Chambouleyron, 2019, p.
10).
Contudo, além de relatar os passos dados por sesmeiros, traficantes e
contratadores, por entre esses caminhos e rios na região de Inhomirim e sua conexão com
a Minas6, discutiremos alguns indícios sobre esse território a partir de relatos de viajantes
e exploradores, para que em diferentes temporalidades, cruzando fontes do Arquivo
Histórico Ultramarino (AHU), possamos dar embasamento sobre as hipóteses que
moldam o conceito de economia crioula (Moreira, 2020). Posteriormente, destacaremos
como esses dois universos em suas respectivas características vão se encontrar e, por meio
de interesses em comum, moldaram os caminhos por onde picadas, canoas e estradas se
cruzaram deixando o que denominaremos aqui como “bolsões populacionais”.
Neste sentido, a historiografia fluminense sobre o período colonial não se atentou
para as dinâmicas econômicas, territoriais e sociais para além dos ciclos econômicos da
cana e do ouro, o que acabou subalternizando outros indivíduos, formas de produção de
saberes e riquezas, que fizeram dessas localidades um universo particular, com heranças
ancestrais indígenas, portuguesa e também africana com várias origens étnicas. Que
fizeram fazendo do Recôncavo guanabarino, um dos poucos lugares onde as fronteiras
geográficas, culturais e sociais apresentaram adequações peculiares, hibridizando-se na

5

Sociedades transatlânticas é um conceito que abarca indivíduos de trânsito, africanos que vagavam pelos
mares para fazer comércio, portugueses etc. Nesse caso, chamaremos esses agentes de mediadores culturais.
6
Toda essa região é denominada como “Baixada Fluminense”, termo que se configura como uma
identidade regional, posterior ao recorte analisado.

3

.
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021

economia crioula. Assim foi formado no período colonial, aquilo que hoje se denomina
como Magé e Inhomirim.
O mapa abaixo demonstra por onde esses fluxos ocultos de gente e cultura se
davam: por meio de rios e caminhos, em um território partido, poluído e esgarçado pela
ganância humana e pela rigidez de termos historiográficos e nomes, fato este que também
pretendemos discutir ao longo do texto. Começaremos pelos viajantes, intercalando com
fontes do AHU para, posteriormente falar do encontro desses universos relacionais, que
se darão no Rio Inhomirim e sua rota para o Paraíba e Paraibuna.

Mapa 1: Complexo de rios do Recôncavo da Guanabara no século XVIII

Fonte: Cartas topográficas da Capitania do Rio de Janeiro mandadas tirar pelo M.CEX Sr. Conde da Cunha
capitam general e vice rey do Estado do Brazil no anno de 1767. (Biblioteca Nacional/Acesso 21/01/2020)

Inhomirim e os sertanista tupiniquins: anotações sobre picadas, canoas, e outros
termos enrijecidos pela história colonial.

O primeiro relato de viajante do cronista, advogado e poeta Sebastião da Rocha
Pita, ainda sobre o século XVII, aponta vários indícios sobre as variantes internas dos
caminhos do tráfico e comércio para as Minas, para além do mito dos dois caminhos, “o
velho e o novo”. Nascido em Salvador, no ano de 1660, escreveu um compendio de
informações denominado “Historia da America Portugueza, desde o anno de mil e
4
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quinhentos do seu descobrimento, até o de mil e setecentos e vinte e quatro” datado do
ano de 1730. Nele, há uma série de anotações sobre vilas, caminhos, rios e passagens que
podem apontar para possibilidades de variações de rotas que eram necessárias para os
fluxos de mercadorias e escravos para a região das Minas, partindo de São Paulo e do Rio
de Janeiro.
Segundo o cronista, de Cabo Frio, hoje na Região dos Lagos RJ, até a Enseada da
Baía da Guanabara eram dezessete vias fluviais. Outro dado importante contido no
documento é que nesses rios existiam uma intensa navegação por “canoas”, que tinham
diversas medidas: “leva vinte, e vinte e quatro remos por banda” (Pita, 1730, p.68). Ou
seja, precisava de um número significado de “remeiros” para tocar a tal barcaça. Além
disso, existiam outros tipos de embarcações que não eram feitas de madeira inteiriça, com
um só tronco, mas “paus” inferiores, também grandes, lavão capacíssimas canoas de
muita carga, em tanto número” (Pita, 1730, p.68)..
Assim, o fluxo de mercadorias e pessoas que era feito inclusive entre os rios do
Recôncavo guanabarino e sertões das Minas não se fazia somente pelo que entendemos
como modelo clássico de canoas, nem somente por “trilhas em serras”. Eram
embarcações que ora aparecem na documentação como lanchas, ora como barcos ou
canoas. Na verdade, eram pequenas naus de carga, inclusive movidas a vela, segundo
Kok, especificamente sobre os paulistas:

Técnicas e estratégias complexas, transmitidas pelos nativos aos
paulistas, viabilizaram as sistemáticas expedições pelo sertão –
bandeiras, monções e levas de povoadores para as fronteiras –, capazes
de enfrentar florestas tropicais, descampados, serras íngremes, rios
encachoeirados e terrenos pantanosos (2009, p. 91)

A apropriação das técnicas na construção dessas “canoas” foi feita pelos
colonizadores a partir da observação dos modelos de embarcações utilizadas pelos
indígenas. No empreendimento colonial, a apropriação de métodos utilizados pelos
grupos nativos e seus descendentes, foi fundamental também para a elaboração de
“informações detalhadas [...] sobre a topografia e a geografia, necessários à elaboração
de mapas, esboços, técnicas de representação e orientação nos caminhos terrestres e
fluviais do sertão” (Pita, 1730, p.68).

5

.
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021

O cronista Sebastião da Rocha Pita (1730) registra, como apontamos acima, as
características gerais dessas “canoas” e dos rios que serviam de estrada para tais
embarcações, entretanto, é Joaquim José Codina, que entre 1783 a 1790, participa como
desenhista da expedição do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira enviada ao Pará,
Amazonas e Mato Grosso, pelo Real Gabinete de História Natural do Museu da Ajuda de
Lisboa, (AHU-Pará Cx. 90 Doc. 7340) que produz plantas sobre embarcações,
construções arquitetônicas e utensílios, mais detalhadas7.

Imagem1: Modelos de canoas utilizadas para comércio nos rios do período colonial

Fonte: https://www.brasilianaiconografica.art.br/ (acesso 22/02/2021)

Há relatos de canoas que tinham copa e cozinha. Faziam parte de caravanas por
rios que continham de 3 a 4 mil homens. Canoas menores iam na frente para abrir
caminho, caso houvesse algum tronco de árvores atravessado nas passagens, outras
tinham como prerrogativa pescar e garantir a comida da comitiva, ficando longe das
lamentações e ruídos dos passageiros que poderiam atrapalhar a boa pesca. Em relação
aos períodos de cheias ou nas secas, os indígenas coordenavam operações para deslocar
as barcas dos rios para a costa, ou vice e versa, até que a maré se normalizasse (Kok,
2009).

7

Boa parte das fontes icnográficas com suas respectivas autorias e descrições que utilizaremos ao longo do
texto, estão disponíveis no site https://www.brasilianaiconografica.art.br/
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Já os indígenas do Recôncavo da Guanabara, vassalos do reino, ajudaram na
expansão e nas conquistas também por entre morros, serras e caminhos de terras. Ávidos
sertanistas, foram eles que se encarregaram em abrir um caminho reto até as Minas e que,
mais tarde, será o ponto de intercessão entre o Inhomirim no Recôncavo da Guanabara, e
a as passagens dos rios Paraíba e Paraibuna, na região que é hoje conhecida como Vale
do Café.
Assim, iam se desenhando as rotas que serviam para intensificar a circulação para
as Minas e outras regiões do “sertão”, de africanos escravizados e mercadorias ao longo
de todo o século XVIII. Nesse universo relacional, portanto vale lembrar que:
O olhar ampliado sobre o conceito de comércio ou de mercado interno
permite analisar que, nos sertões, as dinâmicas das trocas de produtos e
de coisas envolveram, também, trocas culturais oriundas de encontros
e da diversidade presente entre os agentes envolvidos nas atividades de
compra e venda, de mineração, de agricultura, de construção de canais
para exploração mineral e nas de abertura de caminhos e picadas. Essas
atividades envolveram agentes nascidos na América, na Ásia, na
Europa e na África (Ivo, 2012, p. 264).

Ivo (2012) é precisa em sua análise quando enfatiza que a historiografia do início
do século XX, apesar de relevante e fundamental para o entendimento da nossa realidade
histórica, deve também ser considerada como fator de construção simbólica de um
passado glorioso que enaltecia agentes, como os bandeirantes. Eles foram somente mais
uma das identidades do mundo atlântico, se constituindo como os principais traficantes
de mão de obra indígena escravizada, sendo eternizados na memória coletiva em nomes
de ruas, palácios e avenidas da grande São Paulo nos dias de hoje. Voltemos, entretanto,
ao caso dos caminhos pelas hinterlândias fluminenses e a interação com os indígenas da
região.
Em 1720, o governador de Minas D. Lourenço de Almeida, manda requerimento
ao Rei, exigindo que o governador do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha de Albuquerque,
“lhe dê todos os índios necessários” (AHU-Rio de Janeiro, Cx. 12 Doc. 91) para conduzir
as bagagens às Minas, como foi feito com seu antecessor. Sobre as terminologias
empregadas para identificar esses agentes na documentação, se faz necessário fazer
algumas ressalvas. Termos como “gentílicos” são associados pelos agentes da coroa, a
atos “dos bárbaros”, tanto sobre indígenas como em relação aos negros, já o termo índio,
na documentação do Arquivo Histórico Ultramarino, está mais associado aos índios
7
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aliados, não bárbaros. Essas alianças eram estabelecidas de acordo com as necessidades
que a Coroa tinha de ler ou reler as possibilidades de exploração do território, eram,
portanto, indivíduos mediadores culturais. O mediador cultural (Poutignat; Streiff, 1999),
ou intermediário, tem, um papel ativo e não passivo na hibridização, e suas atividades
impactam de formas diversificada, podendo atenuar, reforçar ou distorcer os conteúdos
culturais.
Em relação a tais intercâmbios, há casos onde acontece uma inversão quase que
completa do signo cultural. Em outros momentos a criatividade pura e simples do
mediador domina por completo a transferência de saberes e técnicas que são adaptadas
aos interesses dominantes (Ginzburg, 1989). Talvez, o termo mais seguro, em relação a
esses grupos sociais, para denominar essas interações na formação da rede de comércio
que alimenta as Minas em tempos coloniais, com participação ativa de tais indivíduos em
sua constituição, seja o de sociedade complexa, pois, “creio ser mais útil trabalhar
substantivamente, explorando o grau e os tipos de conexões verificados no nível da
cultura em várias condições da sociedade” (Barth, 2000, p. 108).
Sobre variedades de condições apresentadas por Barth (2000), exemplificamos as
categorias e suas mutabilidades (bandeirantes, gentios, gentios da guiné) e concretamente
as canoas. Conhecemos como canoa no senso comum, um simples “barquinho” a remo
que leva uma ou duas pessoas. Esse é o imaginário social constituído a partir dessa
palavra, sendo esta complexa em sua relação com o tempo histórico e com a linguagem
aplicada, sendo enrijecida em interpretações conceituais pouco preocupadas com a
diversidade das culturas.
Contudo, há uma outra questão metodológica que deve ser explicitada no que se
refere a análise aqui empregada para alcançar um grau de entendimento mínimo sobre o
universo relacional dessas sociedades complexas. Como tratar de mundos tão distintos, e
que aparentemente são tão desconexos, sem a diversidade das fontes escritas? Ou melhor,
como tratar das relações entre indígenas e portugueses em fontes e arquivos, sem saber o
real valor simbólico entre trocas culturais no âmbito antropológico entre os dois grupos
aqui analisados (luso-indígenas) para além das fontes escritas? Manoela Carneiro da
Cunha oferece algumas opções sobre esse “medo epistêmico” que os pesquisadores do
tema parecem ter em relação aos povos nativos
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Os historiadores, afeitos a fontes escritas - e escritas por seus atores hesitavam ainda em pisar nas movediças areias da tradição oral ou de
uma sistematicamente produzida por terceiros: missionários,
inquisidores, administradores, viajantes, colonos, intermediários
culturais, em suma, com interesse próprio e geralmente antagônicos aos
das populações descritas. Em tais condições, essas fontes vinham
viciadas por distorções, por incompreensões inevitáveis, que filtravam
e refratavam as informações (, 2009, p. 125).

O mito da tradição oral na historiografia brasileira não só ofuscou olhares, mas
fortaleceu a ideia de estrutura estática, sem vivacidade, uma história colonial desprovida
de carne, de sentimentos, de mentalidade, voltada sempre para as vontades da elite
colonial. Com o passar dos anos, fomos interiorizando essas narrativas historiográficas e
suas terminologias sem mobilidade, ao ponto de não mais nos reconhecermos como povo
ainda em formação, carente de novos enredos, desprovidos não só de carne, mas de
esqueleto. Ainda tem o fato de que nossas narrativas históricas são controladas por
instituições orgânicas (Laurentino; Fernandes, 2021), conectadas por vias sanguíneas e
de compadrio, ainda mais quando se fala de Baixada Fluminense, nome genérico que
inclui a região do que seria em tempos coloniais, a vila de Inhomirim.
Para os reféns do mito da tradição oral e de instituições a serviços de grupos
políticos, ou das identidades pós-modernas (Hall, 2013), a saída pode estar na economia,
ou melhor, uma economia pela cultura. Narrativas se constroem e se desfazem no tempo,
fatos não se criam sem interpretação, mas uma história que se faz a partir de fluxos
migratórios quantificados e variados em tipos de indivíduos e mercadorias feitas a partir
da cultura e da interconexão com os mediadores culturais são formas de percepção da
história que une a necessidade dos números às abstrações da mentalidade. Ou seja, por
meio da história do artesão ou das leituras da espacialidade de indígenas sertanistas, ou
mesmo das atividades feitas pelo simples ferreiro: a prática de se fazer algo requer
demanda de mercado, mesmo que não seja o mercado abstrato (Polanyi, 2002), as ações
de um pequeno grupo, que produz grande quantidade de algo, podem ser percebidas em
fontes, por exemplo, nos mapas de mercadoria8.
Assim, por meio de práticas historiográficas em relação aos povos
subalternizados, foram as lutas em torno do preço do trigo, ou de sua manipulação
falseada, que faz E.P. Thompson (1998) construir sua ideia sobre costume e mercado. São
8

Relatórios feitos pelos agentes burocráticos da coroa com o intuito de cobrar impostos.
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nas imbricações da cultura e sua transformação em mercadorias que podemos perceber
lutas históricas que não sejam dos grandes reis, das elites, o que não significa nega-las.
As disputas em tornos de atividades laborativas podem ser um bom indício de fontes, pois
entre a produção de mercadorias e os fluxos escravistas para além do nome dos senhores
e das elites mercantis, se escondem possibilidades de uma história viva. Entretanto, não
devemos negar a participação desses agentes, mas assim como foi feito com o mito
bandeirante, utilizá-los não só pelos números, buscando também a cultura de
adaptabilidade que sustentam sua posição social.
Por exemplo, Bartolomeu Cerqueira Cordovil, em carta de 1719, questionava se
era melhor utilizar como remeiros os negros aos índios, pois estes últimos eram “homens
livres e com muito trabalho a fazer” (AHU-Rio de Janeiro, cx.12, Doc. 46.). Canoas,
remeiros negros ou índios sertanistas, esses são nossos indícios de intermediação cultural,
e é neles que moram os conflitos e as identidades esgarçadas pela necessidade de
subsistência no mundo atlântico. Os membros da família Cordovil já têm sua hierarquia,
a das elites, mas os indivíduos que a sustentam é que contam a real história. Foram esses
agentes que fizeram os caminhos com sangue, luta e intermediação, sem uma guerra
declarada, sem “classes” definidas, marcada sim pela mutabilidade, se pulverizando em
grupelhos aqui e ali, em bolsões populacionais, moldando o mosaico oculto do Recôncavo
da Guanabara.
Por hora, além de explanar a engenhosidade desses grupos e sua gana por
ascensão e poder iremos demonstrar pelas fontes como é confuso determinar caminho
velho ou novo e, como já afirmamos, as rotas em que se desenham esse comércio até as
Minas, por onde corre, além de águas, culturas e escravos.
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Figura 2: Caminho de Inhomirim: Ender, Thomas (desenhista), 1793-18759.

Fonte:

https://www.brasilianaiconografica.art.br/obras//rel_content_id/18600

.

Acesso 21/12/2020

A vila Inhomirim e seu caminho tinham suas variantes, assim como outros. Ora
uma sesmaria doada aqui, outra acola, pode mudar os rumos de uma interpretação
desprovida de noção de espacialidade, território e mobilidade social. Às vezes, muitos
pesquisadores não querem dar “o braço a torcer”, pois acreditam em uma narrativa oficial,
sem cruzamentos de fontes, reproduzem-na através dos tempos, cometendo ainda um erro
banal: apesar de lidar com a história de pessoas, não vislumbram a possibilidade de se
intercambiarem por outras disciplinas, de tentar entender o que é espacialidade ou
território e se destoar da rigidez dos nomes ou números sem sentido. Parece que as
transculturações de processos de formação identitárias, a vida dos mediadores culturais,
as mortes e as contendas em torno de um mesmo lugar, vilas ou sesmarias, se fecham em
si mesmas, como um teatro sem palco.
A partir disso, a vila de Inhomirim, que antes foi caminho e rio, será aqui nosso
modelo nas hinterlândias à lá Giovani Levi (2000), em seu clássico sobre a trajetória de
um exorcista no Piemonte na Itália do século XVII. Levi faz questão de demonstrar
primeiramente a espacialidade, as dimensões do campo, das terras, para depois especificar
as redes de sociabilidade, envoltas em disputas e formações identitárias. Sobre isso há
9
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uma hipótese a ser evidenciada, para além das questões dos caminhos para o tráfico de
escravos e mercadorias para as Minas: não seriam as sesmarias, possibilidades de se
enxergar uma prática camponesas nessa região?
Inhomirim tem uma formação que dá a entender essa possibilidade. Portanto,
pensemos sobre esses caminhos e o impacto das doações de sesmarias, e como essas
conexões com as Minas vão desenhando, o que Manuela Pedroza (2016) discorre para os
padres jesuítas como “mentalidade possessória”. Talvez esse conceito dê conta das
relações que se estabelecem na América portuguesa, para além dos párocos na relação
dos indivíduos com a terra, com o território e, em nosso caso, a partir de uma noção
arcaica de propriedade, aqui categorizada como sesmaria, tipo de posse que cria limites,
identidades, caminhos e fronteiras nas hinterlândias.
Em narrativas oficiais, o sistema de sesmarias aparece como fundamento para toda
a formação do território nas hinterlândias fluminenses. Assim, os sesmeiros dessa região
se apresentam como uma casta a parte distinta das elites tradicionais, nascida entre vales,
montanhas e rios, seres que exploradores, assim como bandeirantes e tangomaus dos Rios
da Guiné (Zeron, 1999). Portanto, além de terem garantido acesso à terra através da
concessão de cartas pelo rei, eles se apresentam também como desbravadores e fortes
indutores da hibridização: os sesmeiros dessas regiões são também intermediadores
culturais, assim como os indígenas. Suas relações sociais se estabelecem com e a partir
da terra, mesmo em um modelo não clássico de camponês, são nesses lugares ocupados
por indivíduos não tão nobres, que uma plebe “crioulizada” vai se formando.
Sem levar em conta a mentalidade desses grupos “poder-se-ia ver aí a confissão
de uma insuficiência teórica radical, ou ainda a expressão de uma modéstia insistente”
(Revel apud Levi, 2000, p.15). De nossa parte “escolho compreender essa discrição como
a reivindicação de princípios de um direito a experimentação em história, o que não
desassociaria a afirmação de propostas gerais de um trabalho especifico” (Revel apud
Levi, 2000, p.15). Nesse esteio, o hibridismo cultural dessa economia costumeira, pelos
sesmeiros e seus indivíduos de trânsito10, leva a outras questões: das três formas de pensar
o mundo (europeia, indígena e africana), nasce um intercâmbio de comércio único na
história humana, enviesado por grupos complexos, que se conectam ora com relação às
técnicas de navegação, ora em relação às linguagens e signos. O “novo mundo” não se
10

Bandeirantes, indígenas etc.

12

.
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021

formou apenas pelos mares, foi também pelos rios que ele se estruturou de forma mais
orgânica, o mar, assim como é hoje em relação a mercadorias, era a porta de saída e
entrada do comércio de itens variados e, naquele tempo, do tráfico humano de africanos,
mas nada disso seria possível, sem que as canoas indígenas virassem lanchas portuguesas.
Portanto, havia sim uma ideia de propriedade ou de posse, mas hibridizada pela
cultura, e diversificada em suas produções, muito além dos modelos xucros, de certa
forma até racistas, de que essas comunidades complexas produziam somente farinha e
cachaça. As engenhocas e fabriquetas, juntamente com as pequenas plantações de
subsistência, e o controle de rotas fez dessa localidade, Recôncavo da Guanabara, um
universo peculiar das relações sociais estabelecidas na colônia. Equívocos analíticos
foram cometidos também pela rigidez dada aos nomes das coisas e das pessoas.
Assim como a não leitura do território nos faz incorrer em erros, a não consciência
da mutabilidade das palavras nos leva ainda mais em direção às armadilhas do
enrijecimento. Nesse esteio, a filóloga Eliana Correa de Brandão Gonçalves 11 diz que “a
história mostra que a escrita vai passando por metamorfoses, no tempo e no espaço, a fim
de responder as necessidades precisas de ordem material ou espiritual e assim os papeis
da escrita vão mudando, de acordo com as necessidades sociais” (, 2018, p. 126).
Para explicitar mais exemplos de mutabilidades, vamos a um peculiar estudo de
caso. Em um requerimento de 1741, em nome da tribo “Cabello Corredio”, o índio Miguel
Duarte aparece como procurador de sua tribo e de todos os índios aldeados no Rio de
Janeiro e “das mais Capitanias annexas áquelle governo”. O documento os descrevem
como leais vassalos, “sempre prontos para o serviço real, tanto nas obras, que fazem na
dita cidade, como pelas mais capitanias, da Nova Colônia, Rio Grande, Ilha de Santa
Catharina, e Minas do Ouro”, para onde conduziam cargas e materiais pertencentes ao
serviço real, fazendo o serviço com muita “humildade e obediência”. Para trabalhar para
a coroa, por vezes, deixavam seus filhos e esposas desassistidos, o que acarretava fome e
moléstias, pois só lhes restava “farinha de pão” e “peixe salgado”. O documento vai
narrando a jornada de trabalho desses indivíduos, que não largavam o serviço “todo o dia

11

Agradeço a professora pela imensa troca em relação a disciplina paleografia histórica. Sem o apoio
incondicional dessa pessoa incrível, as “canoas” continuariam sendo canoas na historiografia.
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e as vezes a noite remando12 nos escalares13 da província e do Governo” (AHU-Lisboa,
cx. 48, Doc. 11346, grifos nossos).
Em outro requerimento, Lázaro Coelho de Eça, índio natural da aldeia Orucú, no
“Presídio de Palmares”, pede que seja concedida patente de governador, de todas as
aldeias e missões da “gente chamada Cabelo Corredio14” (mesma tribo de Miguel
Duarte), de Pernambuco, no ano de 1754. O documento é importante pois desvela a
participação dos indígenas na “guerra contra os negros”. A patente estava sendo pedida
pois, provavelmente, alguns de seus ancestrais, segundo a narrativa, marcharam ao lado
de “Domingos Jorge Velho” (AHU-Pernambuco, Cx. 2, Doc. 145, grifos nossos)
Isso é um bom exemplo de circularidade atlântica, transculturação e intercâmbio
cultural. Aliado ao fato de que os reais naturais dessa terra, pedem mercê, concessão de
terras, pagamento de soldos, patentes, e direito de casar com os brancos, os indígenas,
foram, além de vítimas do colonialismo europeu, apagados nas produções sobre a história
colonial fluminense pela a ausência nas discussões historiográficas mais profundas em
relação a cultura. Outro fator que turva a percepção dessa circularidade é que as
subjetividades políticas e a necessidade dos pesquisadores em continuar a insistir em
narrativas arcaicas, sobre um passado colonial estático, de “caminho velho e novo” e por
puro apego a identidades territoriais, como no caso do termo Baixada Fluminense, faz
também muitos acreditarem que essas sesmarias do Recôncavo, eram ocupados somente
por quilombos em seu sentido clássico, conceito este enrijecidos no tempo assim como
as canoas.
Por isso, nosso esforço em cruzar fontes diversas para demonstrar as redes de
comércio que se formaram antes de 1750 nas hinterlândias fluminense, fato pouco
discutido na historiografia, e como essas redes vão se estruturando nos “caminhos para
as Minas” e deixando “bolsões populacionais”. Na verdade, eram aldeias ou o que
Ferreira (2006) denomina em Angola, com relação às dinâmicas de mestiçagens entre
portugueses e africanos, como “Ilhas Crioulas”. Na literatura especializada, as
hinterlândias fluminenses aparecem ora como roças, ora como vilas, mas que em seu
processo de hibridização ligado de forma inicial aos indígenas, conhecedores do

12

Grifo nosso.
Escalares é que mais se assemelha ao que entendemos como canoas.
14
Segundo o dicionário histórico da língua portuguesa da biblioteca São Clemente, corredio significa liso.
13
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território, do espaço e da cultura, está materializada em simbiose com o mundo lusitano.
É uma questão muito mais de interpretação dos fatos, para além dos arquivos e das
palavras enrijecidas pelo tempo.
O que poderia representar um bom começo para se repensar as relações, para além
das elites no período colonial, é assumir de vez, como bem fez Lilia Schwarcz (2005),
uma relação mais dialógica entre a antropologia e a história. Esse diálogo poderia se dar
via método comparativo que levasse em conta a fluidez na cultura em diversas
temporalidades, sem negar os números, mas dialogando com as trocas simbólicas mais
ligadas à “produção” e ao “mercado”, levando em conta os saberes ancestrais dos povos
subalternizados.
No que se refere a esse intercâmbio fortuito entre antropologia e história, a nível
Rio de Janeiro, recentemente a tese de Clemente Penna Gentil (2019) nos deu uma série
de apontamentos sobre o conceito de “mercado”, contudo para um período do XIX.
Segundo o pesquisador:
O problema, no entanto, e que o uso do termo “mercado” por
historiadores e cientistas sociais e carregado de ambiguidades. Ele eé
empregado ora como substantivo, ora como adjetivo – o mercado
consegue, ao mesmo tempo, ser um espaço físico e uma manifestação
cultural (GENTIL, 2019, p.30).

O termo mercado, assim como bem aponta o historiador da economia, não é só
fruto de ambiguidades historiográficas, mas de negação de uma racionalidade que institui
a não percepção das produções além dos ciclos das platations. Isso é outra forma de
apagar as relações sociais dos pequenos produtores nos “bolsões populacionais” ou das
“plebes crioulas” do Recôncavo sobre uma suposta racionalidade. O mercado aqui existia
e conciliava nos costumes (Thompson, 1998), por exemplo, em um requerimento do
provedor da Fazendo do Rio de Janeiro, ainda no ano de 1726, é pedido que se fizesse a
relação dos produtos (gêneros) da Alfandega do Rio de Janeiro e que eram vendidos no
mercado (físico, não abstrato) (AHU-Rio de Janeiro, Cx. 24, Docs. 5369-5380.). Alguns
dos itens demonstravam que a Alfandega, ao contrário do que muitos dizem, não era
apenas um lugar de desembarque de escravos, mas também um grande mercado, com
diversificação e alta cobrança de impostos. Vendia-se fitas de muitas cores, “fita para
sapateiro”, fechaduras, maçanetas, cadeados, azeitonas, farinha de trigo, flores, alfazema,
15
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temperos da índia, roupas e móveis, botões, “biscoitos” dentro outros muito itens que
ainda fazem parte do nosso cotidiano. Já em 1700 se cobrava impostos sobre esses
produtos (AHU-Rio de Janeiro, Cx. 12. Doc. 2393-2394.). Era um mercado vivo com sua
racionalidade e produtos de diversas regiões do mundo.
Sobre gêneros e produção, o historiador Gustavo Acioli Lopes (2008) acerta em
cheio com seu método que se preocupa em seguir mercadorias e não somente pessoas. As
mercadorias são o espelho do mercado e das relações sociais em seu tempo, pois não há
indícios, pelo menos no Rio de Janeiro colonial, de uma regra geral em relação a
circulação de moeda corrente. É provável que o escambo fizesse parte das relações
estabelecidas entre os negociantes a varejo, mas o mercado era dotado de sua
racionalidade, assim como Parés aponta em África Ocidental:

[...] esses reinos estavam inseridos num sistema de mercado integrado,
sujeitos à flutuação da oferta e da demanda. Havia feiras locais onde se
comercializava o excedente da produção doméstica (cereais, legumes,
frutas, animais de criação, peixe, azeite de dendê, pimenta, cerveja de
milho, sal) e mercadorias de fabricação local (tecidos, panos, cerâmica,
cabaças, esteiras, cestos, utensílios de madeira, cachimbos). Havia
também um comércio regular de longa distância, transregional, com
exportação de produtos locais, como sal e peixe, e importação de outros
(tecidos, contas akori, ouro, cola) da região de Lagos (curamo ou
lukumi), do reino de Benim, da Costa do Ouro e de centros situados a
sessenta ou oitenta léguas no interior (2016, p.147).

O mercado da história colonial fluminense, além de ser ambíguo, coloca a
responsabilidade de sua dinamização toda nos ombros das elites. A subestimação do
mercado da plebe e de sua capacidade de circulação no mundo atlântico, povoou o
imaginário da elite acadêmica fluminense. E o “mercado” passou a ser aqui, em sua
versão enrijecida, quase o mesmo que Polanyi (2002) chama de entidade fantasmagórica
no começo do século XX enviesado pelo uso exacerbado do termo “mercantil”. Não que
não fosse categorizada assim, mas havia uma economia e um mercado que não era
desenraizado do tecido social, costumeiro, transversalizado por culturas diversas. Mais
uma vez, é da leitura rasa dos conceitos antropológicos e de rigidez míticas em torno de
nomes, como de “canoa”, “mercado” nascem essas contradições epistêmicas. Além disso,
a historiografia colonial fluminense evidenciou também uma história social que tinham
como personagens principais os párocos, em detrimento de uma sociedade que tinha
verdadeira aversão a esses indivíduos, por conta da perda do território de Sacramento.
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Concluindo esses apontamentos, apresentamos até aqui, uma parte importante da
história colonial fluminense perdida entre banco de dados e rigidez de palavras.
Entretanto, é preciso ainda destacar quem eram os agentes que formavam as redes de
comércio e hibridização para além das relações locais, para demonstrar o momento em
que universos distintos e complexos, destacados nas linhas iniciais irão se chocar,
amalgamando-se de acordo com a capacidade dos dois grupos de lerem e relerem seus
signos culturais no campo econômico, cultural e social. Antes faremos alguns
apontamentos sobre outros viajantes que mapearam tais rotas, para que não restem
dúvidas sobre a conexão Inhomirim-Paraíba/Paraibuna.

Sobre contratadores de rios, atravessadores e o processo de interiorização da
economia crioula pelo tráfico de escravos no mundo atlântico.
Em carta de Antônio Berquo Del Rio, provedor da Fazenda Real das Minas, existe
um anexo de mapas dos “contatos das Entradas dos Caminhos do Rio de Janeiro, São
Paulo,dos Currais e da Bahia” (AHU. Caixa: 5. Doc. 69. Código: 701), que aponta onde
existiu um fluxo de escravos e mercadorias para as regiões centrais, muito antes do
período clássico de tráfico. Neste ponto, observamos um indício do controle das rotas que
começavam na região do Recôncavo guanabarino, nas entradas litorâneas de São Paulo e
região de Paraty no Rio de Janeiro e também Bahia. Essa fonte ratifica o que registrado
anos depois, em 1810, quando a imprensa régia publicou o relato de viagem de Sebastião
Gomes da Silva Berford. Nessa jornada, Berford desceu do Maranhão até a Corte no Rio
de Janeiro, descrevendo as dificuldades e possibilidades de exploração e demarcação do
território brasileiro a serviço do príncipe regente D. João VI.
O importante é que ele delimita a fronteira entre Rio de Janeiro e Minas Gerais,
não pelas serras, mas por um rio, um rio quase morto, e que foi durante muito tempo, a
principal rota de traslado de mercadoria e escravos para as Minas, e que foi apontado
inclusive por Rugendas: a rota Paraíba Paraibuna, onde o pintor assinala uma edificação
e uma ponte, provavelmente usada para registros de mercadorias e escravos (Novaes,
2009).
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Figura 1: Rio Paraibuna15.

Fonte: Viagem pitoresca através do Brasil. RUGENDAS, João Maurício. (BN- Iconografia.
cód.47.5.21) Acesso 12/03/2020

Esse rio pode ser a prova quase que cabal que se chegava as Minas Gerais também
por estradas fluviais com pequenos intervalos feitos em “picadas”, que na verdade
significavam não “trilhas”, mas estradas e as vezes túneis. Podemos ratificar tais hipóteses
ao comparar a jornada de Belford com outro relato de viagem, publicado no ano 1856 o
“Itinerário de viagem do Rio de Janeiro ao Grão-Pará e Maranhão do brigadeiro
Raimundo José da Cunha Mattos”. Mas o importante aqui é que ambas as narrativas
ratificam a hipótese sobre os contratos e registros de rios por onde passavam o comércio
no período colonial, o Inhomirim e Couto e o Paraibuna e Paraíba. Os estraves das serras,
“as picadas” e os descaminhos enfrentado pelos viajantes desbravadores, foram
inicialmente, aberto pelos índios sertanistas do século XVII e XVIII como já destacado.
Portanto, a rota mais utilizada segundo os viajantes é a rota pelo Rio Inhomirim e sua
vila. O brigadeiro Raimundo Mattos marchou no dia 19 de abril de 1823 até o dia 23 do
rio Paraíba16 até o Porto Estrella, em Magé, pela “pela estrada nova da Rocinha da Negra”,
que tem “legoa e meia de extensão e he muito plana , mas conserva alguns atoleiros por
nao estar acabada”, na região do Vale do Paraíba. No caminho, segundo o explorador, “ja

15

16

Ao longo do texto, vai relatando uma serie de paragens onde abastecia a tropa e descansava.
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existem muitos ranchos novos, e nella se passao os mesmos rios e corregos da estrada
velha de Inhumirim. O caminho novo tem menos meia legoa do que o velho” (1856, p.65).
Figura 3 Abertura de estradas/caminhos ou “picadas”

Fonte:https://www.brasilianaiconografica.art.br/obras/17335/passage-dune-riviere-gueable.
Acesso em 19/02/2021

Em tempos coloniais, essa região de passagem se tornou campo de disputa de uma
elite crioula, como destacado incialmente, amalgamada entre indígenas e europeus,
sobrando aos negros o mesmo papel que tinham na cidade: o de pessoas escravizadas.
Fluxos migratórios posteriores é que deram o tom de pele africano a essa região: a ação
do Barão de Mauá e seu progresso à lá Inglaterra no XIX, a reforma Pereira Passos já na
República, que expulsou os negros da cidade do Rio de Janeiro, mascararam, dentro da
mesma mentalidade cruel dos tempos coloniais, a demografia desse sofrido território que
hoje se chama Baixada.
Portanto, a história colonial das hinterlândias ou do Recôncavo da Guanabara é,
em sua gênese, luso-indígena, e não somente negra, e as picadas, assim como as canoas,
não eram dotadas de rigidez em termos etimológicos. Não significa que não houveram
disputas, mortes e resistências, mas isso deveria ser levado em conta também com a
participação de aldeias, dos “donos da terra” e sesmeiros locais, que eram crioulos do
ponto de vista cultural e demográficos. Para complementar, é nesse território,
entrecortado por narrativas históricas variadas, que a Coroa portuguesa percebeu que
19
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havia uma outra forma de enriquecimento além das Minas, por meio de impostos que
garantissem a segurança de quem por ali passava para escoar as mercadorias e escravos
em tempos coloniais.
Os Caminho Reais do Ouro e, dentre eles, o Caminho Novo com suas
duas variantes (Couto e Inhomirim), só podem ser entendidos dentro
dessa lógica fisco-normativa. Definir a abertura de caminhos e depois
controlar a entrada e a saída de mercadorias, alimentos e pessoas era,
sem dúvidas, um forte controle do território valendo-se de objetivos
tributários (Straforini, 2012, p. 88).

É dentro dessa lógica de controle e fiscalidade que a Coroa vai encher seus cofres
com pecúlio via sistema de contratos. No ano de 1739 foi feito um requerimento do
contrato de Inhomirim e Couto, em nome de Nicolau Lopes da Silva Guimarães (AHURio de Janeiro, Cx. 39, Doc. 3343). Essa forma de arrematação de recursos, é registrada,
segundo Beatriz Azevedo (2013) já em tempos “pré-coloniais”, em registros sobre os
negócios envolvendo Pau-Brasil. No caso de Inhomirim, no período colonial, trata-se de
um projeto bem delimitado, onde a catequese vai espalhando a doutrina católica entre os
“gentios bárbaros” e os contratadores e os sesmeiros vão garantindo a arrecadação de
fortunas em nome da “segurança” e do traslado de mercadorias e escravos. Sobre conflitos
e disputas, a abertura do caminho de Inhomirim gerou contendas, pois iria impactar na
perda de arrecadação de outro núcleo populacional, na região do rio Gaussu17. No mesmo
ano, Francisco Gomes Ribeiro e seus vizinhos fazendeiros requisitaram a Vossa
Majestade que fosse proibida a abertura do dito atalho por se “tratar de prejuízo aos
moradores” da região (AHU-Rio de Janeiro, Cx. 39, Doc. 3343). O argumento econômico
dos roceiros e fazendeiros não impede a tal abertura, que se dá pelo seguinte motivo: o
rio Inhomirim era mais fácil de navegar e “mais breve e por maior comodidade para o
tráfico de viajantes”, isso se dava “pela razão de se passar pelas quebradas das serras que
ha, assim do mar como da Manga larga”18. Essa empreitada é feita por um homem que
poderia ser categorizado como pertencente a “nossa elite crioula”, Bernardo de Souza
Proença que “abrio a picada a sua custa, com seus escravos, índios e outros vários homens
brancos” (AHU-Rio de Janeiro, Cx. 39, Doc. 3343). Isso tudo para se conectar ao rio
Paraíba pelo entrave das serras e agilizar o translado de mercadorias e escravos.
17
18

Variante do nome Iguassú.
Provavelmente na região da Sacra família.
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Assim, ao longo dessa nova rota e com abandono de outras, vão aparecendo novos
núcleos populacionais com suas características e produções próprias, conectados por
novos caminhos e rios. Aos poucos, em meio a ilhas crioulas e processos de hibridização,
outros indivíduos vão tecendo suas redes de poder e construção identitárias. Entretanto, é
a partir da ação dos contratadores dos rios em suas conexões atlânticas, principalmente
os que se envolveram nas contendas em torno da rota Inhomirim-Paraíba-Paraibuna, que
isso se torna mais evidente, que envolve o tráfico de escravizados. Esse fato explicaria,
por exemplo, uma variação demográfica dos arquivos paroquiais nas hinterlândias, como:
o aparecimento dos “gentios da guiné” e o registro de outros “grupos de procedência”
(Soares, 2000), majoritariamente angolas e congos, antes do fluxo centro-ocidental de
1780, denominado período clássico do tráfico.
Entretanto, isso não significa que a construção dessa rota vá inaugurar uma nova
era do escravismo colonial. Mas, sim, possibilitar seu incremento e agilidade, impactando
diretamente nas relações sociais ali estabelecidas e na demografia. O processo de
hibridização vai se tornar mais intenso, não só nas hinterlândias, mas também na cidade
do Rio de janeiro que passa a ser receptáculo de quase todos os escravos vindos de África
para as Américas. Isso realmente traz uma nossa perspectiva sobre o tráfico humano que
alimenta a máquina colonial, as dinâmicas sociais e os fluxos de gente e mercadorias vão
extrapolar o que a historiografia fluminense denomina como “crises cíclicas do ouro”,
que é quando há uma remontagem das platations no Norte Fluminense. O que irá surgir
são sociedades autônomas, que vão produzir muito mais que farinha e cachaça que
alimentou a cidade do Rio de Janeiro e a exportação para escambo em África. Quando o
continente africano entra de vez pelos rios das Minas é que as disputas por territórios e os
bolsões populacionais vão se proliferar. Mas, antes é preciso apontar que África é essa
que chega, que vem não só por gente escravizada, mas por uma elite que tem raízes nos
“rios da Guiné”.
Um ponto de partida sobre essa conexão atlântica pode ser a história daquele que
pode ser um dos maiores traficantes de escravos e arrecadador de impostos do mundo
moderno, Jerônimo Lobo Guimarães19, que no ano de 1720 fez requerimento ao rei D.
19

Há registros muitos contratos de passagens de escravos em nome de Jerônimo lobo Guimarães para as
Minas. Inclusive em Relação a rota Paraíba Paraibuna, entretanto, não há registros (mapas) como da tabela
1 de entrada de escravos e mercadorias em nome do dito contratador, pois o mesmo aparece como defunto
no requerimento de 1740 feito por seu fiador no ano de 1740. Avulsos BA Cx. 70 Doc. 5867
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João V solicitando que “lhe faça mandar acrescentar a sua condição a faculdade de pagar
os escravos vindos de toda parte” (AHU, Avulsos Bahia Cx.14 doc 1219). Esse mercador,
com raízes em várias localidades do mundo atlântico, tem, concidentemente, o mesmo
sobrenome de Nicolau Lopes da Silva Guimarães, o mesmo que pediu contrato para o
caminho de Inhomirim. O contratador Jerônimo Lobo Guimarães era dono de quase todos
os contratos que envolviam o ramo das passagens nas hinterlândias fluminenses e na
Alfândega. Gustavo Acioli Lopes foi um dos que se debruçaram sobre a história desse
personagem dos caminhos e contratos.

Quando por uma só mão passavam o tráfico e a arrecadação dos tributos
sobre os escravos importados, é possível imaginar outras conveniências
para os homens de negócio de Lisboa. Jerônimo Lobo Guimarães
aparece como fiador de um negreiro de Lisboa em 1725. Por esta
mesma época e até 1733, este homem de negócio de Lisboa deteve os
contratos de entrada e saídas de escravos de Pernambuco, Bahia e Rio
de Janeiro, chegando a administrar os três de uma só vez. Tendo ele e
seus agentes que arrecadar os direitos sobre os escravos que entravam
no Brasil, certamente que aqueles que iam por sua conta não eram
tributados. Uma vez que também é plausível que Jerônimo Lobo
Guimarães tivesse sócios nas suas arrematações e empreendimentos no
tráfico escravista, as benesses decorrentes de agrupar os dois ramos de
negócio afluíam para outros negociantes da praça de Lisboa. (, 2015, p.
6)

O governador da capitania Aires Saldanha recebeu como uma de suas primeiras
recomendações no cargo a possibilidade de estabelecer na região da Baía da Guanabara,
a sustentação por meio de tributos de uma tal “Nau Guarda Costas”. No ano de 1719 a
câmara se reuniu para começar os preparativos sobre a estruturação da cobrança de
emolumentos20 desse navio que se tornaria, junto com seu proprietário, uma das maiores
fontes de arrecadação sobre produtos, escravos dentre outras coisas do mundo colonial
no Rio de Janeiro da primeira metade do século XVIII.
A capacidade de negociação e a internalização de preceitos para além das relações
monetárias irão colocar esses indivíduos da Guiné em rota de hibridização com os povos
dos rios e suas aldeias. Índios casados com portugueses e suas mercês, abarcados pela
cultura do Recôncavo guanabarino formará um encontro de elementos hibridizados em

20

Impostos e taxas cobradas pela fiscalidade para além dos dízimos reais. O dízimo era para os cofres da
coroa, os emolumentos era o imposto sem cobrança da taxa do Rei.
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Inhomirim, na atual Magé, até o Paraíba, ou seja, são “os rios da África” (Silva, 2013)
entrando pelos vales até a região de mineração. Sobre o contratador Lobo, suas origens
históricas remetem a Portugal, Cabo Verde, os chamados “Rios da Guiné” e Etiópia. Esse
encontro de povos acostumados a uma leitura diversa e a adaptações conflitivas, vai
impactar na demografia de forma que algumas categorias sociais se tornem difusas.
Como já dito, esses apontamentos nos oferecem indícios sobre a origem histórica
de algumas categorias distintivas dos arquivos paroquiais nas hinterlândias, como os
termos “Guiné” e “Gentio da Guiné” (Gomes, 2012). Segundo Aimara (2016), há uma
variação desses conceitos já em África, como no caso do termo “Guiné” que traz consigo
a acepção da ideia da “Guiné do Cabo Verde”. Essas denominações aparecem de um jeito
ou outro, na documentação das regiões de Serra Leoa, até o Senegal, incluindo o
arquipélago de Cabo Verde que, apesar de distante da costa africana, funcionava melhor
como entreposto do que Portugal. Todo esse complexo de rios, nomes, pessoas e culturas,
de certa forma se internalizaram pela passagem de Inhomirim a partir da conexão com o
a rota Paraíba/Paraibuna, contratada, inicialmente, pelos Lobo Guimarães.
Uma das hipóteses é que sendo a região das ilhas atlânticas, entreposto para o
traslado de escravos de toda a região da África, o termo “da Guiné” ou “Gentio da Guiné”
englobe tanto ocidentais como africanos centrais. Portanto, podemos inferir que os
“gentios da guiné”, que aparecem com frequência em estudos sobre as hinterlândias
fluminenses, são categorizados dessa forma na primeira metade do XVIII, por serem
realocados das ilhas de Cabo Verde e dos Rios da Guiné. Notadamente, a partir do
“contrato novo dos direitos que pagam os escravos que entram no Rio de Janeiro, vindos
da Costa da Mina e Cabo Verde, arrematado a Jeronymo Lobo Guimarães por tempo de
3 anos e por preço em cada um deles de 50.000 cruzados” (AHU-Lisboa, Cx. 23 doc
5320).
Para exemplificar melhor essa relação para além de um único personagem, no dia
1 de setembro de 1706, D. Tomaz de Almeida enviou uma carta ao Conselho Ultramarino
especificando que: “hir commerciar negros por toda aquella costa da mina e Cabo Verde,
porque o unico remedio de se conservar o Brasil e Minas consiste em entroduzirem
naquelle Estado o mayor numero de negros que se possa haver” (AHU, Cx. 14 Doc. 29132917). A relação pouco estudada da praça fluminense com a costa da Guiné e suas Ilhas
nos fez acreditar durante muito tempo que os negros enviados para o Sudeste eram
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embarcados da África somente ao Nordeste e de lá seguiam pelo rio São Francisco até as
Minas. Contudo, só estudar as correntes marítimas para saber que era bem mais lucrativo
e fácil navegar de acordo com a chamada “corrente de Benguela” (Pezzi; Souza 2016),
que de forma circular estimulava a navegação do Sudeste até a África Central, e de lá até
a região ocidental, nas ilhas Atlânticas. Parece que era esse movimento que fez os Lobo
Guimarães mercadores astutos na arte de escravizar gente em toda a costa da África.
Assim, nesse comércio “circular” as Ilhas de Cabo Verde acabam sendo um entreposto
estratégico de grande valor comercial. E é nessa região que os fluxos de escravizados para
o Sudeste vão se concentrar, pelo menos até a reforma pombalina, quando há uma espécie
de centralização do comércio de almas e o fim do regime de contratos, pelo menos
oficialmente.

Conclusão
A região do Recôncavo da Guanabara e seus rios soterrados ao longo do tempo,
talvez sejam um dos maiores enigmas da história brasileira. As críticas aqui feitas sobre
a historiografia ao longo do texto, são direcionadas não somente a um ou outro
pesquisador, mas a todos aqueles que perderam a capacidade de entender a história em
uma dimensão interdisciplinar, principalmente sobre a questão do território e sobre a
cultura. Hoje, por meio da digitalização em massa de fontes, já não se faz necessário, com
algumas exceções, que percamos horas em meio às traças dos arquivos brasileiros,
malcuidados pela nossa não consciência em preservar o passado. Conjuntamente, a
instrumentalização da nossa história por uma elite acadêmica descolada da realidade
brasileira, preocupada somente com personagens e nomes, nos fez cair em um ciclo
vicioso de repetições, salvo algumas exceções. O período colonial pouco dialoga com a
cultura, e mesmo aqueles que se dizem imbuídos de elementos da micro-história,
esquecem que “Só uma antropologia impregnada de história ou, o que é o mesmo, uma
história impregnada de antropologia poderá repensar a aventura plurimilenária da espécie
homo sapiens” (Ginzburg, 1991, p.173). Ou mesmo aqueles que se espreitam pela ideia
de uma economia nos costumes esquecem que “na minha própria atividade, descobri que
não posso lidar com as congruências e com as contradições do processo histórico mais
profundo sem observar os problemas revelados pelos antropólogos ” (Thompson, 2002,
p. 263).
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Nos fluxos migratórios em nosso escravismo sistêmico, das explorações e feituras
das “picadas”, nos embates entre os sesmeiros do recôncavo, ou na forma de leitura de
mundo de um membro da elite, como no caso do contratador Jeronimo Lobo Guimarães,
que tinham como objetivo escoar mão de obra e mercadorias para as Minas, se escondiam
expectativas, sentimentos, cosmovisões, modos de vida, organizações cognitivas,
paternalismo exacerbado e diversidade de produção. E essas referências formavam a
mentalidade, as adequações, as identidades. Das plebes crioulas luso-indígenas, suas
“canoas” de Inhomirim e seu encontro com a demografia, com os rios e povos da Guiné,
formou-se um universo único, em constante dialogia, fruto de uma intensa troca de
saberes e mediações. A questão foi que ao longo do tempo, além de esquecermos desses
elementos culturais, deixamos de entender que números são feitos de carne, e mercadorias
são feitas por gente.
Somado a isso, o pacto colonial, nossa maior permanência em termos de conceitos
sobre o período, que incutiu em nossa mentalidade que tudo que se produzia na colônia
dependia do aval da metrópole. As canoas/barcas não foram fruto de um estaleiro em
Portugal, as flores do mercado da alfândega não eram plantadas em nenhuma parte que
não fosse por aqui, na cidade do Rio de Janeiro, as fábricas de joias funcionavam a todo
vapor (Moreira, 2020).
A escravidão ao ganho e a alforria como expectativa de afrouxamento do
cativeiro, estruturavam as relações em amiúde: a maior parte dos escravos eram de
pequenos planteis urbanos ou de pequenas roças e engenhocas. Ao longo de décadas
fomos reproduzindo conceitos arcaicos, modelos epistêmicos sem vida. O catolicismo
parecia ser mesmo a religião de todos, os padres se tornaram espécie de entidades
determinantes, inclusive em relação à economia. No final, fomos enganados por nós
mesmos. Entretanto, o importante é que uma nova geração de pesquisadores começa a
questionar essa rigidez, que, para o mal de alguns, e para o bem de muitos, vem como um
sopro de renovação a este território que, mesmo tendo se tornado uma das maiores
encruzilhadas coloniais da América lusa, foi subalternizado pelos seus próprios
historiadores autóctones, que engoliram o mito dos mitos da historiografia fluminense “o
mito dos dois caminhos”. E assim, esse lugar e suas intervenções posteriores foi colocado
como “terra de ninguém”. A “Baixada” e suas cidades dormitórios de hoje, foram, em
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tempos coloniais, um vale lindo e cheio de vida. Essa história ainda pode ser recontada,
só depende de esforço coletivo e da capacidade de entendimento de uma palavra mais que
fundamental: mutabilidade. Que esse revisionismo benéfico leve em conta não só a
“cidade” do Rio de Janeiro, mas a Baía da Guanabara e seu Recôncavo, e todos os povos
que ali refizeram seus laços sociais. Somente assim, as identidades coletivas, as sensações
de não pertencimento podem ser revistas: as águas dos rios mortos precisam voltar a
correr no Recôncavo.
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