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Resumo 

Usamos o levantamento da legislação escravista portuguesa feito por Silvia Hunold Lara para 

avaliar as atitudes da metrópole com relação à questão da mão de obra em sua colônia americana. 

O exame revela uma verdadeira obsessão com o tráfico de africanos e um completo descaso com 

a reprodução natural dos cativos. A legislação se preocupa apenas em tornar o tráfico mais 

eficiente e mais rendoso, para os traficantes e para a Real Fazenda. Não se encontra nenhuma 

provisão visando a equalização dos sexos, a melhoria das condições de vida, ou o incremento da 

fertilidade das mulheres cativas. Portugal permaneceu apegado ao tráfico africano e nunca 

considerou outra alternativa para o suprimento de “braços para a lavoura”. Nossa metrópole nunca 

nos outorgou nenhum código negro sobre o tratamento dos escravos, como fizeram as outras 

potências coloniais, mas produziu, em vez disso, dois códigos negreiros completos. 

 

Palavras-chave: Portugal, Brasil, escravidão, tráfico. 

 

 

Abstract 

We use the survey of the Portuguese slave legislation by Silvia Hunold Lara to assess the attitudes 

of the metropolis concerning the supply of labor in its American colony. The study shows a 

veritable obsession with the African slave trade and a strong neglect for the slaves’ natural 

reproduction. The only concern of the legal apparatus was to render the trade more efficient and 

more profitable for both the slavers and the crown. There is not a single provision aiming at the 

equilibrium of the sexes, the improvement of the material conditions, or the increase of the fertility 

of the slave women. Portugal clung to the African trade and never considered any other way of 

providing workers for Brazilian agriculture. Our metropolis never bestowed upon us any slave 

code (código negro) regulating the treatment of the slaves, as did the other colonial powers, but 

issued, instead, two complete slavers’ codes (códigos negreiros). 
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1 Professor aposentado do Departamento de Economia da UFMG e Diretor Científico do ICAM – Instituto 

Cultural Amilcar Martins. 
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Neste artigo usamos o excelente levantamento da legislação escravista portuguesa feito 

por Silvia Hunold Lara para avaliar as atitudes da nossa metrópole com relação à questão da mão 

de obra em sua colônia americana. O exame demonstra uma verdadeira obsessão com o tráfico 

de africanos e um completo descaso com a reprodução natural dos cativos. A legislação se 

preocupa, desde muito cedo, apenas em tornar o tráfico cada vez mais eficiente e mais rendoso, 

para os traficantes e para a Real Fazenda, e não demonstra nenhum interesse em adotar medidas 

que poderiam conduzir à conservação e à multiplicação da população escrava já instalada no 

Brasil. Não se encontra, diferentemente da postura das outras metrópoles coloniais, nenhuma 

medida visando a equalização dos sexos, a melhoria das condições de vida dos escravos, ou o 

incremento da fertilidade das mulheres cativas. Portugal permaneceu inteiramente apegado ao 

tráfico africano e, excetuando-se as tímidas e equivocadas tentativas do período joanino de atrair 

colonos livres europeus, nunca considerou qualquer outra alternativa para o suprimento de 

“braços para a lavoura”. A metrópole lusitana nunca nos outorgou nenhum código negro sobre a 

administração e o tratamento dos escravos. Suas incursões nessas áreas foram breves e 

cuidadosas, para não interferir no poder dominial dos senhores. Mas não deixou de produzir dois 

códigos negreiros completos, regulamentando o “resgate” de escravos da África, um deles no 

século XVII, e o outro no século XIX, apesar de ter assinado um tratado anti-tráfico com a 

Inglaterra. 

“Nunca existiu na América portuguesa um código negro ou mesmo uma recolha de leis 

sobre a escravidão que funcionasse de modo similar a uma codificação”. (Lara 2000, p. 36). Isso 

não significa, entretanto, que a metrópole lusa tenha se abstido de regulamentar vários aspectos 

do regime servil em sua colônia do Novo Mundo. Em seu extenso levantamento da legislação 

portuguesa avulsa, dita extravagante, sobre o tema, Sílvia Hunold Lara encontrou grande 

quantidade de leis, cartas de lei, alvarás, regimentos, estatutos, cartas régias, decretos, provisões, 

avisos, resoluções e outras peças sobre a administração e a economia escravista de seu domínio 

americano2. 

Essa legislação tem um caráter essencialmente fiscalista e arrecadador, mas cobre 

diversos temas. Há disposições referentes à regulação e à taxação de atividades econômicas 

escravistas, como a produção de açúcar e o comércio colonial. São estabelecidos impostos sobre 

a propriedade e o emprego de escravos, sobre transações envolvendo cativos (sizas), as formas de 

sua arrecadação, multas e penalidades para os sonegadores. 

No caso da mineração a coroa foi mais legiferante. Criou códigos para a atividade 

minerária, para a repartição das datas minerais, tributos explicitamente baseados na propriedade 

                                                           
2Além da legislação extravagante, Sílvia Hunold Lara arrola e examina também aspectos das Ordenações 

do Reino. Não os incluimos nesta análise porque eles pouco tratam dos temas aqui focalizados. 
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de escravos (como a capitação), mecanismos de proteção aos mineradores (isenção de execução 

de seus negros, como a trintena), e outras peças específicas. 

Existem também os infalíveis dispositivos referentes à segurança pública e ao 

disciplinamento dos escravos, como proibição do porte de armas, controle de seus movimentos, 

tipificação de seus delitos e crimes, penalidades pelo acoitamento de fugitivos, providências e 

normas para repressão aos quilombos e punição dos calhambolas3. 

Encontram-se ainda alguns desfrutáveis mandamentos sobre a moral pública e os bons 

costumes, que eram vistos como permanentemente ameaçados pelo regime escravista, sobretudo 

pela imoralidade dos bárbaros africanos e pela “lascividade” das mulheres escravas que, nas áreas 

urbanas, andavam à noite com grande “soltura”, trajadas de modo a “incitar para os pecados com 

os adornos custosos que vestem”.4 

Não podia faltar alguma coisa relativa à religião: afinal a salvação pelo batismo foi uma 

das justificativas clássicas da escravidão negra, origem do eufemismo “resgate”, como era 

chamado o sequestro e escravização dos africanos. Mas, considerando a tradição beatorra da 

nação forjada nas lutas da Reconquista, essas determinações são poucas e pontuais.  Tocam na 

obrigação do batismo e da catequese dos cativos, repreende padres que dificultavam a 

administração do viático aos escravos, e dá algumas providências para o custeio de enterros e 

missas por suas almas5. São mencionadas as necessidades de haver clérigos nos navios negreiros, 

e dos negros serem batizados antes da travessia, “para evitar o perigo de poderem morrer na 

viagem com a perda infalível da sua salvação”. 

Entretanto, neste emaranhado de leis e alvarás, há uma ausência conspícua de 

regulamentação e de normas a respeito da vida material dos escravos, e de melhorias ou outras 

medidas que pudessem criar condições favoráveis à sua reprodução natural. Ainda no século 

XVII, a França produziu o seu Code Noir, que continha instrumentos severos de repressão e 

controle, mas incluía também medidas regulatórias sobre o tratamento e direitos dos cativos. A 

Espanha criou várias Cédulas e Reglamentos fixando não só parâmetros sobre alimentação, 

vestuário e trabalho, mas também determinando a equalização dos sexos, o estímulo aos 

casamentos e à procriação dos escravos. No final do século XVIII e início do XIX, diante da 

abolição do seu tráfico atlântico, as colônias inglesas passaram a adotar as políticas de 

amelioration e medidas pronatalistas, que geraram melhorias nas condições de vida, reduções na 

mortalidade, bem como incentivos muito concretos aos casamentos, formação de famílias, e ao 

                                                           
3Esses temas eram frequentemente objeto de legislação local. Não examinamos, por escapar de longe ao 

escopo deste trabalho, a miríade de estatutos e posturas municipais. 
4Veja-se, por exemplo, a Carta régia 23 de setembro de 1703, enviada por D. Pedro II ao governador do 

Rio de Janeiro, a instâncias do bispo da capitania. D. João V voltou ao assunto na Carta régia de 23 de 

fevereiro de 1709, ao governador geral do Estado do Brasil, Luís César de Meneses, mencionando, além 

do luxo, “os trajes lascivos das escravas”. (Lara 2000, pp. 222 e 229).  
5Segundo o historiador Arlindo Caldeira, citado por Inês Osório, o rei D. Pedro II mandava rezar 

anualmente duas mil missas pela alma dos negros falecidos no tráfico. (Osório 2015, p. 14) 
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aumento da natalidade dos escravos. Nada disso se encontra na legislação colonial nem nas 

práticas da América portuguesa.6 

Como bem observou Lara, a grande concentração da legislação escravista portuguesa diz 

respeito ao tráfico. Segundo a autora, “a legislação portuguesa metropolitana preocupou-se 

sobretudo com os aspectos práticos do controle do fluxo desta preciosa mercadoria” ou seja, a 

com organização do comércio transatlântico de escravos, sua taxação, e a coleta dos impostos 

gerados por ele. (Lara 2000, pp. 27-28 e 37). Há uma razoável pletora de leis e normas sobre as 

viagens do resgate, licenças e proibições sobre onde resgatar, quem podia fazê-lo, para onde se 

deviam levar os escravos, quotas para as diferentes regiões e atividades econômicas e, acima de 

todos os outros assuntos, uma grande quantidade de regras sobre a taxação dos negros 

introduzidos, os valores, as formas de pagamento e os locais onde deveriam ser recolhidos. Os 

escravos novos eram tributados na origem africana, nas alfândegas dos portos de destino e no 

interior do Brasil. 

Traficar escravos foi o grande negócio dos portugueses durante vários séculos, arrecadar 

tributos sobre esse tráfico e todas as atividades a ele encadeadas era a grande preocupação do 

estado lusitano.Escrevendo em 1792, Luiz Antônio de Oliveira Mendes afirmou que “dos 

transportes continuados” [de negros africanos] fazendo sucessivamente girar o comércio, e pôr 

em atividade a navegação, se percebem uns avultadíssimos direitos”. (Mendes 1793, p. 2) Em 

nenhuma matéria, com a possível exceção da cobrança dos quintos e do controle da mineração do 

ouro e dos diamantes, a coroa portuguesa foi tão prolífica, tão aplicada e tão minuciosa. 

Além de dezenas de peças legislativas avulsas, a metrópole produziu dois detalhados 

regimentos de normas técnicas sobre o comércio negreiro, um em 1684, e outro já no Brasil, em 

1813. Portanto, Portugal pode não nos ter legado nenhum código negro, mas, em vez disso, nos 

outorgou pelo menos dois códigos negreiros completos. A obsessão portuguesa com o tráfico era 

tal que esses códigos merecem um exame detalhado. 

O primeiro século do tráfico atlântico foi inteiramente dominado por Portugal e Espanha, 

que foram responsáveis, respectivamente, por 53% e 46% de todos os africanos transportados 

para a América. Na primeira metade do século XVII, com a consolidação do setor açucareiro no 

nordeste do Brasil, Portugal abocanhou 70% desse total, deixando a Espanha para trás, e 

disparando na liderança do infame comércio, apesar do surgimento de novos concorrentes, como 

a Inglaterra e a Holanda, que começavam a implantar seus sistemas coloniais antilhanos. 

Entre 1501 e 1600, a mortalidade no tráfico era assombrosa. A Espanha perdia nada 

menos do que 30% dos escravos embarcados na costa africana, ou seja, um em cada 3,3 africanos 

                                                           
6Veja, sobre a França: (Code Noir 1685). Sobre a América espanhola veja, entre outros: (Real Cedula 1789); 

(Leyes para los esclavos 1842) e (Martins 2016a). Sobre as Índias Ocidentais Britânicas veja (Higman 

1995, esp. pp. 348-54) e (Ward 1988). Sobre as colônias dinamarquesas veja: (Hall 1977). Um sumário 

sobre as políticas de amelioration e sobre as práticas pronatalistas nos vários sistemas escravistas 

americanos, incluindo os Estados Unidos, pode ser encontrado em (Martins 2016b). 
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morria na travessia do Atlântico. Dos transportados em navios portugueses, perdiam-se 27%, ou 

um em cada 3,7 embarcados. Na primeira metade do século seguinte, de 1601 a 1650, essa taxa 

havia diminuído e apresentava uma tendência decrescente no tráfico português, mas a middle 

passage ainda matava quase 20%, ou 5 em cada 27 escravos embarcados na África7.  

Não foi, portanto, sem motivo que D. Pedro II resolveu baixar, em 18 de março de 1684, 

um regulamento minucioso, de vinte e três artigos técnicos e normativos, com o objetivo explícito 

de tornar o tráfico mais eficiente (com menor perda de vidas), e/ou mais humano, como entendem 

alguns autores. Para isso, o regimento, que ficou conhecido como Lei dasarqueações8 (Lara 2000, 

p. 191), estabelecia normas para impedir a superlotação dos navios negreiros, bem como outras 

medidas para reduzir as mortes dos escravos em trânsito9. 

                                                           
7 O número de mortos é calculado como a diferença entre o número de indivíduos embarcados e o número 

de desembarcados, não incluindo portanto, as mortes ocorridas em nenhuma outra etapa do processo de 

escravização, como a captura no interior do continente, as penosas jornadas até o litoral, a permanência, 

por vezes longa e letal, nos barracões dos traficantes na costa africana, a permanência nos depósitos nos 

portos escravistas da América, nem o período de seasoning, ou sazonamento, no destino final. Todas as 

estimativas sobre o tráfico foram calculadas a partir dos dados em The Trans-Atlantic Slave Trade Database 

emwww.slavevoyages.org. 
8Arqueação é uma medida do volume útil dos compartimentos internos de um navio, ou seja, uma medida 

da sua capacidade de carga. Nos sistemas antigos de medição, arqueação era sinônimo de tonelagem, 

porque a capacidade de carga era medida em tonéis. Como a arqueação era referida frequentemente como 

tonelagem (termo normalmente associado à tonelada de massa), ela é muitas vezes confundida com uma 

medida de massa ou de peso. No presente contexto o termo tonelagem refere-se ao tonel, uma antiga 

unidade de medida de volume através da qual os navios eram medidos pela sua capacidade de carregar 

tonéis-padrão. Os termos arqueação e arquear vem do fato de que a medição era feita usando-se arcos de 

tonel. Portanto, arquear um navio em toneladas significava medir quantos tonéis ele era capaz de 

transportar. 
9As últimas décadas assistiram ao desenvolvimento de uma posição que, contrariando a evidência histórica 

e a opinião contemporânea, sustentava que o crowding dos negreiros não tinha muita influência na 

mortalidade do tráfico. Seus autores afirmavam que “despite the long and continuing debate on tight 

packing versus loose packing of slaves, which refers to the range of slaves carried per ton or per unit of 

shipsize, “tighter” packing seems to have little impact on mortality”. (Klein, Engerman, Haines e 

Shlomowitz 2001, p. 103) O argumento usado, de que era grande a variedade de causas de mortes nas 

diversas etapas da escravização (a captura, a jornada até a costa, a espera nos barracões, doenças adquiridas 

antes ou durante a travessia, a permanência nos depósitos no destino, etc.), e que a middle passage, com ou 

sem superlotação, era apenas uma delas, não me parece adequado, e nem é original. Como os autores citados 

bem sabiam, o famoso abolicionista Thomas Fowell Buxton já propunha esta decomposição em estágios 

desde 1839. Se estivermos considerando as causas de mortalidade ao longo de todo o processo de 

escravização, é óbvio que a travessia, ou a eventual superlotação, têm sua importância quantitativa reduzida. 

Mas se estamos falando especificamente de mortes em trânsito na middle passage, a superlotação, com suas 

consequências sobre a disponibilidade de água e comida, e a incidência de doenças, é com certeza um fator 

determinante, juntamente com a duração da viagem. Não terá sido sem motivo que as duas principais nações 

traficantes se preocuparam em legislar sobre isso: a obsessiva legislação portuguesa e o Dolben Act inglês, 

de 1788, foram feitos por gente que entendia do assunto. O depoimento de um planter, não-abolicionista, 

das Índias Ocidentais Britânicas, sobre o efeito devastador do crowding e a favor do Dolben Act, pode ser 

encontrado em (Collins 1803, pp. 48-50). Até mesmo o argumento empírico dos autores citados, de que 

não se encontra associação estatística entre crowding e taxas de mortalidade, já foi refutado.  Um artigo 

publicado em 2014, mostrou que “studies finding no positive relation between vessel crowding and Middle 

Passage mortality relied on unrepresentative samples of slave voyages. The true relationship is obscured 

by missing observations on voyage duration (...) Using simple methods to correct for missing data on 

voyage duration, my analysis of the Trans-Atlantic Slave Trade Database shows a strong and robust 

association between crowded voyages and slave mortality, consistent with historical records”. (Duquette 

2014, pp. 536-37 e 544) Joseph Miller também faz a decomposição da mortalidade pelas diferentes etapas 

da escravização. (Miller 1988, pp. 437-42) Para a estimativa de Buxton das mortes em cada um dos estágios, 

http://www.slavevoyages.org/
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Assim ordenava o rei: “informado que na condução dos negros cativos de Angola para o 

Estado do Brasil obram os carregadores e mestres dos navios a violência de os trazerem tão 

apertados uns com os outros, que não somente lhes falta o desafogo necessário para a vida, cuja 

conservação é comum e natural para todos, ou sejam livres ou escravos; mas, do aperto com que 

vêm sucede maltratarem-se de maneira que, morrendo muitos, chegam ímpiamente lastimosos os 

que ficam vivos. Mandando considerar esta matéria por pessoas de toda a satisfação, doutas, 

práticas e inteligentes nela, e querendo prover de remédio a tão grande dano, como é conveniente 

ao serviço de Deus nosso senhor e ao meu, tanto pelo que a experiência tem mostrado em os 

navios que carregam negros em Angola, como pelo que pode suceder em os que costumam 

também carregar em Cabo Verde, em São Tomé e nas mais Conquistas, fui servido resolver que 

daqui em diante se não possam carregar alguns negros em navios e quaisquer outras embarcações 

sem que, primeiro, em todos e cada um deles, se faça arqueação das toneladas que podem levar, 

com respeito dos agasalhados e cobertas para a gente e, do porão, para as aguadas e mantimentos 

(...) 

Todos as embarcações que saíssem de qualquer porto do Reino, ou de qualquer dos seus 

domínios, para carregar negros em Angola ou qualquer das Conquistas africanas, teriam de ser 

arqueados em toneladas, por funcionários especificamente designados no instrumento, de acordo 

com normas especificadas segundo o tipo do navio, de modo a estabelecer as cargas máximas de 

escravos que poderiam transportar. A medição das toneladas seria feita por arcos de ferro 

padronizados que seriam remetidos a todos os portos de mar no Reino e nas Conquistas.  As 

lotações são fixadas no artigo VI, que determina: “Sendo navios de cobertas e que nelas tenham 

portinholas, pelas quais os negros possam comodamente receber a viração necessária, se lotarão 

dentro das ditas cobertas sete cabeças em duas toneladas; e não tendo as ditas portinholas, se 

lotarão somente em cinco cabeças as mesmas duas toneladas. Nas partes superiores poderão levar, 

tanto uns como outros, cinco cabeças miúdas, de idade e nome de moleques, em cada uma 

tonelada, sem que por causa alguma se possa acrescentar este número ou se possam apertar mais 

as ditas toneladas”. 

“Serão obrigados os ditos navios e embarcações levar os mantimentos necessários para 

darem de comer aos ditos negros três vezes no dia e levar a água, que abunde, para lhes darem de 

beber em cada um dia uma canada, infalivelmente”. Para o cálculo da comida e das aguadas, 

óbviamente relacionado com a duração das viagens, deveriam ser utilizados como gabarito os 

padrões de trinta e cinco dias de Angola para Pernambuco, quarenta dias para a Bahia, e cinquenta 

para o Rio de Janeiro. 

                                                           
veja (Buxton 1840, pp. 197-202).Uma detalhada descrição de cada uma das várias etapas da escravização 

pode ser encontrada na memória de Luiz Antônio de Oliveira Mendes, acima mencionada. 
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Sobre a saúde dos transportados, a lei determinava que, “adoecendo alguns, se tratará 

deles com toda a caridade e amor de próximos; e serão levados e separados para aquela parte onde 

se lhes possam aplicar os remédios necessários para a vida”. Para o conforto espiritual ordenava-

se que “todos estes navios serão obrigados levar um sacerdote, que sirva de capelão, para neles 

dizer missa ao menos os dias Santos” e assistir aos moribundos. 

Deveria ser aberto um livro no qual se lançaria a arqueação do navio, e os despachos dos 

negros nele lotados, que deveria ser mantido no barco e apresentado pelo mestre ou capitão em 

todos os portos que tocasse. Este rol serviria para fiscalizar o cumprimento das normas de lotação 

e, apesar de não explicitado no texto da lei, tinha também o objetivo de facilitar a cobrança dos 

tributos10.  

Em Angola e nos outros portos negreiros deveria ser construída uma Casa de 

Recebimento, contígua ao local de despacho, “na qual se possam recolher os negros que se 

houverem de despachar e donde, sem outro divertimento, se possam carregar nos navios, logo que 

forem despachados”, ou seja, um barracão ou depósito oficial de escravos a serem transportados. 

Essa determinação se destinava a reduzir as grandes perdas que ocorriam nos barracões dos 

traficantes, onde os negros capturados no interior eram depositados em péssimas condições, às 

vezes por longos períodos, até o momento do embarque. 

O descumprimento das normas de arqueação, era sancionado com penas pesadas. 

Funcionários omissos, negligentes ou corrompidos sobre as arqueações e as lotações dos navios, 

incorreriam nas penas de perdimento dos seus ofícios, de pesadas multas e de degredo de seis ou 

dez anos para o Estado da Índia, e seriam também punidas “as mais pessoas que assistirem as 

ditas arqueações, havendo-se com dolo e cometendo nelas erros de culpa notória(...) Os mestres 

e capitães dos navios e embarcações que carregarem mais negros que sua lotação e arqueação 

pagarão 2$000 cruzados de penas e o dobro do valor dos ditos negros, a metade para Minha 

Fazenda e a outra metade para quem os denunciar ou acusar, e serão degradados dez anos para o 

Estado da Índia; e esta mesma pena haverão os senhores dos barcos e carregadores que levarem 

os ditos negros aos navios e embarcações (...) Os guardas que forem postos nos ditos navios e 

embarcações e forem cientes ou cúmplices do dito crime serão degradados toda a vida para o 

mesmo Estado da India”. Era ainda oferecida uma delação premiada aos “sócios da mesma 

culpa”, os quais seriam “admitidos por denunciantes e acusadores (...) e não somente serão 

                                                           
10“Esta preocupação em burocratizar o tráfico, exigindo sempre a apresentação de prova documental nos 

portos de saída e chegada, tinha, além da atenção ao problema da mortalidade, o objectivo muito claro de 

garantir uma correcta cobrança dos direitos de escravos. Desde de 1684, quando foi instituída uma nova 

taxa sobre cada cabeça de escravo, para ajudar a pagar o dote de D. Catarina [infanta de Portugal, irmã de 

Afonso VI e de Pedro II] noiva de Carlos II de Inglaterra, pagava-se 300 réis por peça de índia e 150 réis 

por cada cria de pé até quatro palmos de altura, num sistema que deveria estar em vigor apenas até 1680, 

mas que acabou por permanecer pelo menos até 1688. (Osório 2015, pp. 11-12). 
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relevados dela, mas terão o mesmo prêmio dos mais denunciantes, como se a não tiverem 

cometido”. (Lei das Arqueações) 

Os portugueses, tendo no tráfico seu principal ramo de negócio, desenvolveram uma 

verdadeira obsessão com a sobrelotação dos navios negreiros e os prejuízos que daí advinham 

para seus comerciantes e para a real fazenda. Vinte anos antes da lei das arqueações, D. Afonso 

VI, irmão de Pedro II, já havia se dirigido ao tema, por meio da Provisão de 23 de setembro de 

1664, na qual menciona explicitamente as perdas do comércio e dos tributos. O soberano afirmava 

que, tendo sido informado da prática de “despacharem os navios que saem do porto [de São Paulo 

da Assunção de Angola] com dobradas peças de escravos do que requerem suas capacidades; e 

(...) sem me fazer vistoria da aguada que levam, de que resultam consideráveis danos, com a morte 

e perda de tantos escravos, em que a tem muito grande os homens de negócio e os moradores 

daquele Reino, atenuando-se com isso muito comércio, em diminuição dos direitos de Minha 

Fazenda (...) hei por bem e mando ao meu governador do Reino de Angola e ao provedor de 

Minha Fazenda dele façam ter particular cuidado e vigilância no despacho dos ditos navios, para 

que nenhum possa sair do porto da cidade de São Paulo [de Angola] sem levar, para cada cem 

peças, vinte e cinco pipas de água, bem acondicionadas e arqueadas, e que nenhum leve mais 

peças do que seu porte pode levar, para que os ditos escravos possam ir à sua vontade e não haver 

tanta mortandade neles”. (Provisão de 23 de setembro de 1664. Lara 2000, p. 174). 

Poucos dias depois da promulgação da lei das arqueações, Pedro II enviou carta régia 

com cópias da mesma e ordens para sua fiel observação, ao governador e capitão-geral do Estado 

do Brasil e a Duarte Teixeira Chaves, governador do Rio de Janeiro. (Carta régia de 29 de março 

de 1684. Lara 2000, p. 196). 

D. João V, sucessor de Pedro II, ocupava o trono durante a fase ascencional da mineração 

em Minas Gerais, quando a importação de escravos mudou de patamar, atingindo níveis até então 

inéditos, e reiterou várias vezes as disposições da lei de seu pai. Em provisão de 20 de janeiro de 

1719, enviada a Dom Sancho de Faro e Sousa, conde de Vimieiro, governador e capitão general 

do Estado do Brasil, mandava conferir se os negros correspondiam à arqueação, reprimir os 

abusos e punir os infratores. (Provisão de 20 de janeiro de 1719. Lara 2000, pp. 250-51). Menos 

de quatro meses depois voltou a insistir no assunto, em nova provisão, ao mesmo conde de 

Vimieiro, datada de 22 de agosto de 1719. (Provisão de 22 de agosto de 1719. Lara 2000, pp. 254-

55), assim como fez na provisão de 25 de agosto de 1721, agora dirigida a Vasco Fernandes César 

de Meneses, futuro Conde da Sabugosa, primeiro vice-rei do Estado do Brasil. (Provisão de 25 

de agosto de 1721. Lara 2000, p. 261). 

Em 1º de julho de 1730, D. João promulgou uma lei, na qual ordenava, entre outras coisas, 

“ao chanceler e desembargadores da Relação da Bahia, e bem assim a todos os mais ministros de 

Justiça do Estado do Brasil, Fazenda” e outras autoridades, que visitassem os navios “logo que 

chegarem, e antes de abrirem carga; e constando que trazem maior número de escravos [do que 
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permitia a avaliação] serão confiscados e perdidos para a Minha Real Fazenda, não só os ditos 

escravos que excederem ao número, mais também a embarcação e toda a mais carga que pertencer 

aos donos e mandadores dela, ou a qualquer outra pessoa que constar ser transgressora desta 

minha lei, e uns e outros serão degradados para Angola por dez anos (…). (Lei de 1º de julho de 

1730. Lara 2000, p. 287). 

No Registro de Cartas Régias do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro encontra-se a 

referência a um Aviso de D. José I, datado 25 de janeiro de 1758, mandando manter na Secretaria 

de Estado as cópias de todas a leis expedidas sobre o transporte de escravos da Costa da África, 

com uma exata informação do modo por que neles se costumam arquear as embarcações. (Aviso 

de 25 de janeiro de 1758. Lara 2000, p. 335. O texto deste documento não foi localizado). 

Em 1810, com a corte portuguesa já estabelecida no Brasil, o Príncipe Regente D. João, 

baixou um alvará criando normas para a quarentena dos navios que chegassem ao porto do Rio 

de Janeiro, com “suspeita ou certeza de infecção”. Os navios que “trouxerem carregação de 

escravos” deveriam, em todos os casos, ser visitados pelos oficiais da saúde, que determinariam 

a duração do isolamento, “conforme as moléstias que trouxer, mortandade que tenha havido, e 

mais circunstâncias que ocorrerem”. E, mesmo não havendo doenças contagiosas a bordo, teriam 

de se submeter a um estágio obrigatório para guaribada dos escravos que traziam: “nunca terão 

de quarentena menos de oito dias, em que os negros estejam desembarcados e em terra na referida 

ilha11 para aí serem tratados, fazendo-os lavar, vestir roupas novas e sustentar de alimentos 

frescos, depois do que se lhes dará bilhete da saúde e poderão entrar na cidade para se exporem à 

venda no sítio estabelecido do Valongo”. 

O artigo VIII do alvará voltava à questão da arqueação, e do tratamento dos escravos na 

travessia: “Pelo livro da carga, certidão da matrícula das equipagens e da arqueação do navio e 

também por vistoria a que deve proceder na aguardente e mantimentos que restarem, averiguará 

o guarda-mor se foram observadas as ordens que se acham estabelecidas sobre o número de 

escravos que somente deve trazer segundo a lotação, as quantidades da aguada e mantimentos 

com que foram tratados na viagem, se as moléstias se declararam na mar ou já os trouxeram de 

terra, e se os que adoeceram foram tratados, durante a viagem, como cumpria. E acerca disso 

procederá também a inquirir os oficiais do navio, aquelas pessoas da equipagem que lhe parecer 

que convém e, resultando culpa, remeterá o auto e inquirição às minhas justiças, para procederem 

contra os culpados como for direito (...)”. (Alvará de regimento de 22 de janeiro de 1810. Lara 

2000, p. 390). 

Nesse mesmo ano, cada vez mais subordinado à Inglaterra, Portugal assinou com sua 

tutora o tratado de Aliança e Amizade, em cujo artigo décimo o Príncipe Regente declarava que 

“estando plenamente convencido da injustiça e má política do comércio de escravos (…) tem 

                                                           
11Ilha de Jesus, hoje Ilha do Bom Jesus no campus da UFRJ. 
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resolvido de cooperar com Sua Majestade Britânica na causa da humanidade e justiça, adotando 

os mais eficazes meios para conseguir em toda a extensão dos seus domínios uma gradual abolição 

do comércio de escravos”.12 

A disposição, no mínimo protelatória, da coroa portuguesa, já era evidente no próprio 

texto do tratado. Em 1811, quando enfrentava, nas Cortes de Cádiz, os liberais espanhóis que, 

também pressionados pela Inglaterra, queriam abolir o tráfico para Cuba, Arango y Parreño 

citava, irritado e invejoso, o exemplo de Portugal: “la corte del Brasil, sin embargo de ser hoy una 

provincia inglesa, no ha hecho otra cosa en el asunto que un ofrecimiento vago e indeterminado 

de abolir este comercio; y una declaración terminante de que siempre lo executará gradualmente 

y que seguirá por ahora en el propio pie que antes; esto es, sacando los negros de los mismos 

parages de que acostumbraba sacarlos, y llevándolos donde les acomode, sin la limitación siquiera 

de no conducir al extrangero esta negra mercancía”. (Parreño 1811, p. 24)) 

Apesar de ter resguardado no acordo, “para os seus próprios vassalos o direito de comprar 

e negociar em escravos nos domínios africanos da Coroa de Portugal”, não deixa de ser 

surpreendente que o mesmo regente tenha promulgado, em 24 de novembro de 1813, uma nova 

regulamentação do tráfico negreiro, sugerindo intenções na direção oposta daquelas professadas 

no tratado. 

O regimento de 1813 traz no preâmbulo um fantástico discurso de repúdio ao comércio 

negreiro, onde usa expressões como “abominável tráfico” e “horror e indignação”, e não 

menciona uma única vez em seus prolixos onze artigos, as palavras “cativo” ou “escravo”, que 

são substituídos por eufemismos como “negros”, “braços”, “operários”, ou “indivíduos que se 

exportam dos portos de África”, manobra talvez pensada como uma artimanha – bem portuguesa, 

com certeza – para embromar um pouco mais a velha Albion13.  

Sabendo que a população escrava tinha crescimento natural negativo, “não sendo por isso 

possível facilitar o suprimento dos operários que a enfermidade e a morte diariamente inabilitam 

ou extinguem”, D. João considerava de “urgente necessidade” o Brasil continuar importando 

“braços”. Mas, informado do tratamento “duro e inumano” que os negros sofriam nas mãos de 

traficantes bárbaros e sórdidos, que sobrecarregavam os navios e cometiam “manifesta 

transgressão dos direitos divino e natural, e das régias disposições dos senhores reis meus 

augustos progenitores, transcritas nos alvarás de 18 de março de 1684 e na carta de lei de 1º de 

julho de 1730”, resolveu ordenar, mais uma vez, que os negros tivessem, “durante a passagem, 

lugar suficiente em que possam recostar e gozar daquele descanso indispensável para a 

conservação deles”. Para tanto determinava que a lotação dos negreiros não ultrapassasse “a 

                                                           
12Tratado Anglo-português de 19 de fevereiro de 1810, artigo X. (Lara 2000, pp. 394-95)  
13Alvará com força de lei de 24 de novembro de 1813. Collecção das Leis do Brasil 1813. pp. 48-55. 

Também em Lara 2000, p. 403-408 
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proporção de cinco negros por cada duas toneladas” até a ducentésima primeira, e a partir daí, 

apenas um escravo por tonelada adicional. 

Para prevenir as fraudes na lotação dos navios, “e acautelar semelhantemente os extravios 

dos meus reais direitos (…) determino que cada embarcação haja de ter um livro de carga”, no 

qual deveriam ser registrados os negros, bem como as marcas distintivas de seus consignatários. 

Mas, “repugnando altamente aos sentimentos de humanidade que se permita que tais marcas se 

imprimam com ferro quente, determino que tão bárbaro invento mais não se pratique, devendo 

substituir-se por uma manilha ou coleira em que se grave a marca que haja de servir de distintivo 

(…). Determinava que os transgressores dessas ordens ficassem enquadrados nas penas da lei de 

1º de julho de 1730, acima referida. 

Ordenava que em cada navio houvesse um “cirurgião perito”, e que nas viagens que 

apresentassem uma taxa de mortalidade de até dois por cento, o mestre da embarcação recebesse 

um prêmio de 240$000 réis, e o cirurgião um de 120$00 réis. A recompensa deveria ser da metade 

desse valor caso a mortalidade atingisse no máximo três por cento. Se, ao contrário, a mortalidade 

fosse alta deveria ser aberta uma devassa para sua apuração e punição de eventuais culpados. 

Mandava estabelecer uma enfermaria a bordo para tratar os doentes e impedir os contágios, e 

proibia que qualquer pessoa doente fosse embarcada. Os negros que manifestassem alguma 

doença contagiosa antes da partida deveriam ser desembarcados. Os navios deveriam ser asseados 

e limpos, e “deverá o capitão ou mestre do navio ter particular cuidado em fazer amiudadamente 

renovar o ar, por meio de ventiladores que será obrigado a levar para aquele efeito, e deverá 

semelhantemente o mestre ou capitão do navio ou embarcação fazer conduzir de manhã e de tarde 

ao tombadilho os negros que trouxer a bordo, a fim de respirarem um ar livre, facilitando-lhes 

todos os dias de manhã que forem de névoa, uma conveniente porção de aguardente para beberem, 

e obrigando-os a banharem-se pelo meio dia em água salgada”. 

Esta visita ao tombadilho significava muito mais do que simplesmente uma oportunidade 

para “tomar a fresca”. Segundo Buxton, “food and exercise [were] deemed necessary to present 

the animal in good condition at the place of sale; still some of them will loathe their food, and be 

averse to exercise, [so] the negroes are sometimes compelled to dance and to sing, and if any 

reluctance is exhibited, the cat-o'-nine-tails is employed to enforce obedience (...) and eating and 

dancing in theirfetters will be enforced by stripes”. (Buxton 1840, pp. 24 e 34) Foi sem dúvida 

esta imagem que inspirou o poeta a escrever: “Tinir de ferros... estalar de açoite... Legiões de 

homens negros como a noite, horrendos a dançar...”. 14 

No alvará são também estabelecidas regras detalhadas sobre a alimentação dos cativos 

(alternando-se as rações de arroz, feijão, milho, peixe salgado e carne seca) e medidas para 

garantir sua boa qualidade e estado de conservação antes do embarque, impedindo que a 

                                                           
14(Castro Alves. O Navio Negreiro) 
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venalidade e as peitas aprovassem alimentos que deveriam ser rejeitados como nocivos. O novo 

regimento dobrava a quantidade de água que se deveria dar aos escravos (em relação à lei das 

arqueações) determinando que fossem “duas canadas por cabeça em cada um dia” e “querendo 

que mais se não pratique a barbaridade com que se procedia na distribuição da água, chegando a 

inumanidade ao ponto de espancar aqueles que, mais aflitos pela sede, vinham muito 

apressadamente saciar-se”, mandava que fosse distribuída ordenadamente “em ranchos de dez 

cada”. A estimativa da duração das viagens curiosamente permaneceu a mesma que em 1684 

(trinta e cinco a quarenta dias no trajeto de Angola, Cabinda ou Benguela para Pernambuco ou 

Bahia e cinquenta para o Rio de Janeiro), sem a redução que seria de se esperar pelo progresso da 

tecnologia naval. Mas agora foi necessário estipular também a duração da rota bem mais longa, 

estimada em três meses, partindo de Moçambique, no Oceano Índico, que havia se tornado uma 

fonte importante de “braços”. 

Em 1818, D. João, desde março de 1816 rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves, com o título de João VI, a pretexto da necessidade de modificar as regras do comércio 

negreiro em virtude do Tratado de 22 de janeiro de 1815 (que proibiu o tráfico ao norte do 

Equador) e da Convenção Adicional de 28 de julho de 1817 (que estabeleceu e regulamentou, 

entre outros temas referentes ao tópico, o direito de visita aos navios suspeitos de tráfico e as 

comissões mistas)15, mas mais provavelmente por pressão dos interessados, recuou em algumas 

das estipulações do alvará de 1813, tornando-as menos “humanitárias” e mais adequadas aos 

interesses dos traficantes. 

As modificações permitiram aumentar a lotação máxima dos tumbeiros, que passaram a 

ser de cinco escravos por duas toneladas, para qualquer tonelagem do navio (não mais existindo 

a redução para um por tonelada para as toneladas acima da ducentésima primeira); liberaram a 

marcação por queimadura no corpo dos escravos, desde que fossem feitas com “carimbos de 

prata”; e permitiram o emprego de caldeirões de ferro ou cobre, desde que sejam estanhados “de 

novo”. Revogaram ainda a exigência da presença do perito cirurgião a bordo dos navios, 

permitindo sua substituição por “pretos sangradores inteligentes e experimentados”, os quais, 

segundo Oliveira Mendes, não passavam de alveitares, ou seja, indivíduos que tratam das doenças 

dos animais de maneira empírica, sem os necessários conhecimentos de veterinária(cf. o 

dicionário Houaiss).16 

                                                           
15O texto original do tratado de 22 de janeiro de 1815 pode ser encontrado em Câmara dos Deputados. 

Biblioteca Digital, e também em Lara 2000, p. 412. Veja também a Convenção de 21 de janeiro de1815, 

em (Lara 2000, p. 410), pela qual Portugal receberia 300.000 libras esterlinas para formar um fundo 

destinado a satisfazer as reclamações feitas por navios portugueses apresados por cruzadores britânicos 

antes do 1o de junho de 1814. A Convenção Adicional ao Tratado de 1815, datada de 28 de julho de 1817, 

também pode ser encontrada na Biblioteca Digital da Câmara, e em (Lara 2000, p. 418) 
16Alvará de 26 de janeiro de 1818, parágrafo sexto. Collecção das Leis do Brazil 1818, pp. 9-10. Segundo 

contemporâneos e historiadores, as leis de arqueações não eram cumpridas, e os tumbeiros portugueses e 

brasileiros (bem como os ingleses e espanhóis), viajavam sempre superlotados. Escrevendo em 1837, 

Thomas Fowell Buxton é particularmente enfático sobre essa questão. Segundo ele, “the first feature of this 
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 A historiografia do período joanino sempre dedicou grande atenção às importantes ações 

econômicas da administração portuguesa no Brasil: abertura dos portos, apoio à agricultura, 

liberação e estímulos às manufaturas, construção de estradas, e comunicações fluviais entre as 

capitanias. Um dos temas prediletos desta agenda (e dos historiadores) foi a chamada política de 

povoamento, ou a atração de açorianos, suiços e alemães, que foram assentados em núcleos 

coloniais como pequenos agricultores. Entretanto, a obsessão portuguesa com a eficiência do 

tráfico, descrita acima, renovada e fortalecida depois da transferência da corte, revela outra 

dimensão do projeto joanino de desenvolvimento. Sua insistência no aperfeiçoamento do 

comércio negreiro (juntamente com a tenaz resistência aos ditames da Inglaterra) indica que, além 

da obstinada proteção de um de seus principais ramos de comércio e de arrecadação, a metrópole 

lusa nunca cogitou seriamente de qualquer outro caminho para obter trabalhadores para sua 

colônia americana que não fosse a importação de africanos. A verdadeira política de ocupação do 

espaço econômico e de recrutamento de braços para a economia brasileira não foi, e nem poderia 

ter sido, a busca de imigrantes europeus livres, mas sim a intensificação do velho e bom tráfico 

negreiro, no qual Portugal tinha expertise imbátivel. 

Segundo as estimativas da Trans-Atlantic Slave Trade Database, nos catorze anos da 

época joanina, de 1808 a 1821, foram importados 610.709 africanos (média anual de 43.622), que 

representaram 75% de todo o volume do tráfico atlântico do período, sendo 43% a mais do que o 

mesmo período imediatamente anterior, e maior do que qualquer período anterior com a mesma 

duração. 

Mesmo diante da crescente pressão inglesa e da permanente iminência do fim do tráfico, 

não houve nenhuma tentativa de multiplicar endogenamente a força de trabalho escrava, de 

importar mais mulheres, promover o equilíbrio dos sexos, estimular os casamentos e a formação 

de famílias escravas, oferecer incentivos para os nascimentos, ou qualquer outra medida 

pronatalista. 

Esta era uma postura não apenas do Estado, mas também da intelligentsia luso-brasileira 

da época. Diferentemente de todos os outros sistemas escravistas, não há, na incipiente literatura 

socioeconômica do período, mesmo em textos que tratam da escravidão, quase nenhuma sugestão 

de reprodução da população cativa. Os escritos dos ilustrados do final do século XVIII e início 

do XIX, quase sempre produzidos sob o patrocínio da coroa portuguesa, prescrevem, às vezes, 

                                                           
deadlly passage which attracts our attention, is the evident insufficiency, in point of tonnage, of the vessels 

employed, for the cargoes of human beings which they are made to contain”. Seu clássico livro oferece 

mais de trinta páginas de relatos de casos de superlotação com trágicas consequências, no final do século 

XVIII e início do XIX. (Buxton 1840, p. 122). Sobre isso veja também (Osório 2015, p. 14). A própria 

reiteração obsessiva das normas (de 1664 até 1813) me parece uma forte evidência do seu não cumprimento. 

Em 1793, Luiz Antônio de Oliveira Mendes afirmava que “se abusa grandemente da lei de 18 de março de 

1684”. O memorialista baiano diz também que, na falta dos médicos e cirurgiões, os pretos são entregues 

a “uma alveitaria, qual é a dos pretos sangradores” e que “esses sangradores são os péssimos cirurgiões, 

que embarcam para a costa do Leste”. (Mendes 1793, pp. 29-30 e 50-51). 
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melhorias no tratamento dos escravos, como melhor alimentação, moderação nos castigos, etc., 

mas seu foco é invariavelmente o aumento da eficiência produtiva, o controle e disciplinamento 

da força de trabalho, e ainda torná-los mais “duráveis” – nunca a multiplicação da população 

cativa. Mesmo quando recomendam que se promovam os casamentos dos escravos, seu objetivo 

explícito é torná-los mais dóceis, menos turbulentos e menos propensos a fugas e rebeliões. A 

posição típica é a de José da Silva Lisboa (futuro barão e visconde de Cairu) que preconiza a 

formação de famílias escravas, como um “excelente meio de lhes suavizar o jugo, e os ter com 

resignação sujeitos ao domínio, em razão da mulher e filhos, seus caros penhores, que os retém e 

consolam”17. (Lisboa, José 1781, p. 105) 

Em toda a legislação escravista portuguesa só encontrei uma única provisão referente ao 

casamento dos escravos. Em 27 de outubro de 1817, D. João oficiou aos ouvidores das comarcas 

de Ouro Preto, São Paulo, Itú, Paranaguá e Curitiba, Serro do Frio, Rio das Velhas e Rio das 

Mortes; e aos governadores e capitães generais das capitanias de Minas Gerais e São Paulo, 

ordenando que promovessem “eficazmente o casamento dos escravos desta Comarca com o zelo 

e prudência que de vós confio”. Entretanto, a medida não tinha motivação pronatalista clara, mas 

antesuma intenção moralizante, pois o rei afirmava explicitamente que se destinava a evitar “os 

males physicos e moraes que aos povos resultam de se conservarem os escravos na vida libertina, 

que quasi todos teem, em consequencia do estado celibatario em que vivem”18.  

Há assim um marcante contraste com as políticas de mão de obra que eram praticadas nos 

outros sistemas escravistas do período. Como já foi mencionado acima, no sistema colonial inglês, 

o tráfico havia sido extinto em 1807 e estavam em operação políticas de amelioration e medidas 

pronatalistas explícitas, que eram inclusive objeto de legislação.  No sistema escravista dos 

estados do sul da União Americana o tráfico também estava extinto desde 1808 e também se 

adotavam práticas pronatalistas explícitas e já bem-sucedidas19. Até mesmo a Espanha, embora 

resistindo ao fim do tráfico, e apesar das reações da sucarocracia cubana, tentava, pelo menos da 

boca pra fora, promover a reprodução natural dos cativos20.  Enquanto isso, Portugal tergiversava, 

                                                           
17Vale a pena atentar para o siginificado do termo penhor, que é usado por Lisboa e outros. Penhor significa 

algo que é dado como garantia de uma obrigação, é equivalente a refém. Em sua análise sobre a motivação 

dos senhores norte-americanos na promoção dos casamentos entre escravos, Herbert Gutman tem o mesmo 

entendimento: “Only those slaves who lived in affective familial groupings (and especially the greatly 

prized slave husband and father) could respond to indirect and direct incentives that expoited their familial 

bonds” (Gutman 1977, p. 29). Esta posição é também muito frequente no pensamento luso-brasileiro desde 

pelo menos o século XVII. Veja, entre outros, (Lisboa, Balthezar 1786, pp. 52-53); (Matos 1979, vol. II, p. 

81); (Schwartz 1985, p. 356). 
18Provisão da Mesa do Desembargo do Paço de 27 de outubro de 1817. Collecção das Leis do Império do 

Brazil, 1817. Decisões de 1817, no. 44, p. 34. 
19 Como também foi anotado acima, nesses dois sistemas os esforços pronatalistas incluiam recompensas à 

formação de casais e uniões estáveis, incentivos à fertilidade na forma de recompensas em dinheiro e 

redução de trabalho para as escravas prolíficas, e diversas medidas para incrementar a sobrevivência das 

crianças e dos escravos em geral. 
20Sobre os esforços do governo espanhol para promover a reprodução natural dos escravos em Cuba, veja 

(Martins 2016). 
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insistia no tráfico e, ao invés de oferecer incentivos à natalidade dos escravos, oferecia prêmios 

para a redução da mortalidade nos navios negreiros. 

Tampouco se pode dizer que tenha havido, em qualquer época do período colonial, uma 

política de bom tratamento ou de amelioration, com vistas a promover a conservação ou o 

crescimento da população escrava. Sílvia Hunold Lara observou que “paralelamente a esta 

preocupação administrativa com as colônias e o tráfico, a legislação sobre os escravos africanos 

e seus descendentes mostra-se sobretudo cuidadosa em não interferir no poder senhorial e no 

direito de propriedade e que “deixou intacto o poder de governar ‘de portas a dentro’, sobre seus 

escravos, agregados e familiares”. (Lara 2000, p. 38). 

Isto fica patente quando se compara o conjunto de normas portuguesas com a legislação 

de outras metrópoles para seus sistemas coloniais, particularmente com a francesa e a espanhola. 

A coroa espanhola, através de vários instrumentos, especialmente da Real Cédula de 31 de maio 

de 1789, estabeleceu padrões detalhados sobre alimentação, vestuário, moradia, saúde, trabalho, 

descanso, educação religiosa, e várias outras questões do dia-a-dia dos escravos. E foi além, 

fixando direitos, como casamentos, formação de pecúlios e critérios para coartação. Criou a figura 

do procurador síndico dos escravos, limites para punições, mecanismos para aferir o 

comportamento dos senhores e penas para os transgressores21.  

Da mesma forma, o Code Noir francês, promulgado por Luís XIV em 1685, famoso pela 

dureza das penalidades prescritas para marronage, furtos e agressões aos senhores, também 

interferiu nas relações senhor-escravo, criando direitos e regras sobre variados aspectos do 

tratamento dos cativos. Seus artigos 22 e 25, por exemplo, estabelecem padrões mínimos para a 

alimentação e o vestuário22. O artigo 26 autoriza os cativos a denunciar os senhores que não lhes 

fornecerem os alimentos, as roupas e o abrigo estipulados, bem como aqueles que os tratarem 

com excessiva crueldade. Tais prescrições, e muito menos ordenações positivas sobre o 

tratamento dos escravos, são raríssimas, quase inexistentes, na legislação escravista portuguesa 

levantada por Sílvia Lara. 

Uma discussão importante e perene em todos os sistemas escravistas, era sobre qual a 

melhor e mais econômica maneira de alimentar os escravos: deviam os senhores distribuir-lhes 

rações por sua própria conta, ou deviam simplesmente alocar alguma terra aos escravos e dar-lhes 

algum tempo para trabalharem nela, produzindo seus próprios alimentos?23 

                                                           
21É importante ressalvar que os súditos coloniais, principalmente os cubanos resistiam ferozmente a estas 

interferências e frequentemente a legislação escravista não era cumprida. 
22O artigo 24 proíbe aos senhores de “se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur 

permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier”, ou seja de adotar o que era 

conhecido como o “sistema do Brasil” (Code Noir 1685). 
23Em todos os sistemas escravistas da América os escravos tiveram terrrenos para fazer plantações, de 

alimentos ou outros produtos, algum tempo alocado para trabalhar neles e, em graus variados, liberdade 

para comercializar seus excedentes. Em alguns sistemas, a produção do escravo era inteiramente 

responsável pelo seu sustento, em outros ela representava apenas um complemento, ou um cash crop para 
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As legislações francesa e espanhola, e também a dinamarquesa, a partir de 1755, 

determinavam rações mínimas detalhadas e também quotas mínimas de roupas a serem fornecidas 

aos escravos24. 

A legislação portuguesa fez apenas uma breve e tímida incursão nesta área. No início de 

1701, D. Pedro II, tendo tomado conhecimento de que os senhores de engenho tinham o hábito 

de dar aos escravos apenas o sábado para a cultura de suas roças (o domingo e os dias santos eram 

obrigatóriamente reservados para a doutrina cristã e os ofícios divinos), considerou esta “matéria 

gravíssima” porque sabia das “mútuas e recíprocas obrigações, que há e sempre houve entre os 

senhores e os escravos”25 e que “conforme o direito humano e divino, assim como os escravos 

são obrigados a servirem a seus senhores, também esses têm obrigação de lhe darem o necessário 

para que não morram”. Mas, mesmo atribuindo tamanha gravidade ao problema, o soberano foi 

muito cuidadoso e conciliador: ordenou a D. João de Lencastro, governador geral do Estado do 

Brasil, que obrigasse “aos senhores de engenho que, ou dêem aos seus escravos o sustento 

necessário, ou lhes dêem um dia na semana para o poderem com a sua indústria granjear, o que 

desta alternativa escolherem os ditos senhores de engenhos”26.  

Entretanto, mesmo tendo oferecido opções aos seus súditos, o rei não foi obedecido, pois 

em 1704, a infanta D. Catarina, então regente de Portugal27 foi comunicada pelo governador da 

capitania de Pernambuco, que não conseguia obrigar “aos senhores dos engenhos e lavouras 

sustentem aos seus escravos do necessário”, apesar de ter sido este “o meio que os tais elegeram 

por mais fácil, que o de lhe darem mais um dia livre”. A regente se irritou e ordenou a Francisco 

de Castro Morais, que “vos informeis primeiro do que é necessário para o sustento destes cativos, 

com que possam passar comodamente, e chameis aos senhores dos engenhos e ajusteis com eles 

o que lhes devem dar, assim para a sua cobertura de noite, como para o sustento do dia, e aqueles 

que faltarem a este ajuste, sejam castigados com aquelas penas condignas à sua culpa, pois eles 

mesmos escolheram este meio, entendendo ser-lhes mais conveniente, que o darem-lhe mais um 

dia na semana”28.  

O tema não volta a aparecer na coletânea das leis, mas tudo indica que a coroa foi 

novamente desacatada, e que o assunto ficou por isso mesmo. Baltazar da Silva Lisboa criticava 

                                                           
o cativo. Foram esses arranjos – os conucos, slave patches, slave food plots ou roças dos escravos – que 

Cyro Cardoso chamou de brecha camponesa. 
24Nas colônias dinamarquesas a lei retrocedeu no final do século XVIII, deixando ao livre arbítrio dos 

senhores as questões de alimentação, vestuário e abrigo. Sobre o Regulamento de 1755 e a evolução das 

políticas de amelioration nas colônias dinamarquesas, veja (Hall 1977, pp. 197-211). 
25Manoel Ribeiro Rocha. Ethiope resgatado, empenhado, sustentado, corregido, instruido, e libertado. 

Citado por (Lara 2000, p. 29). 
26Carta régia de 31 de janeiro de 1701. (Lara 2000, pp. 215-16.) 
27D. Catarina de Bragança, irmã de Pedro II, infanta de Portugal e ex-rainha consorte da Inglaterra, viúva 

de Carlos II, era regente nesse momento porque o rei se encontrava na Beira, à frente do exército, ocupado 

com a guerra da sucessão espanhola. 
28Carta régia de 24 de julho de 1704. (Lara 2000, p. 224). 
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esse procedimento e afirmava, em seu livro publicado em 1786, que “praticam ordinariamente os 

senhores de engenho concederem a cada escravo o dia do sábado, para que consigam pelos 

trabalhos que nele exercerem, a sua sustentação, e vestuário”. (Lisboa, Balthezar 1786, p. 54) Em 

1792, Oliveira Mendes escreveu, em Lisboa, que “os senhorios da escravatura naquele continente 

são fartos só do que nada lhes custa” e que “não lhe dão vestuário, nem sustento, e lhe dão o 

sábado livre e terras para poderem ganhar, e trabalhar para o sustento de toda a semana”. (Mendes 

1793, p. 31) 

Quase trinta anos depois, no ocaso do domínio português no Brasil, João Severiano 

Maciel da Costa, futuro marquês de Queluz, afirmou, usando sua peculiar grafia, em um opúsculo 

publicado em Coimbra: “Deve-se proscrever, como ruinosa e sujeita a péssimas conseqüências, a 

pratica de deixarem os Senhores aos escravos o cuidado de se alimentarem e vestirem, dando-lhes 

para isso um dia livre na semana; porque em uns a priguiça, em outros a inhabilidade, e na maior 

parte a libertinagem, são causa que elles não cultivem os viveres, e roubem o que podem aos 

vizinhos, e malnutridos sucumbão ao trabalho. E tal é a desgraça, que apesar d’estes 

inconvenientes é a pratica seguida por toda parte com mui raras eisceçõis”. (Maciel da Costa 

1821, p. 55) 

A liberdade para punir os escravos sem nenhuma interferência externa era também um 

direito considerado intocável pelos senhores, que julgavam que qualquer intervenção nessa 

prerrogativa não só feria seu poder dominial, como também colocava em risco a estabilidade e a 

segurança da própria sociedade escravista, por solapar sua autoridade. Na América espanhola, os 

proprietários reagiram violentamentee obrigaram a coroa a recuar nas tentativas de limitar as 

formas e a intensidade dos castigos físicos que aplicavam nos seus cativos29. A evolução desta 

questão na legislação portuguesa mostra que o estado luso também não conseguiu se impor aos 

seus súditos neste aspecto do tratamento da escravaria. 

Em 20 de março de 1688, D. Pedro II enviou aos governadores do Estado do Brasil, e das 

capitanias do Rio de Janeiro e de Pernambuco, uma carta régia na qual dizia que, “por ser 

informado que muitos dos moradores dessa capitania que têm escravos lhes dão muito mau trato 

e os castigam com crueldade, o que não é lícito aos senhores dos tais escravos, porque só lhes 

podem dar aquele moderado castigo que é permitido pelas leis; e desejando evitar que os pobres 

escravos padeçam sobre lhes faltar a liberdade a vingança de seus senhores, sou servido que, de 

hoje em diante, em todas as devassas gerais que se tirarem nesse Estado, se pergunte pelos 

senhores que com crueldade castigarem seus escravos e que aqueles que o fizerem sejam 

obrigados a vendê-los a pessoas que lhes dêem bom trato” (…) As denúncias poderiam ser feitas 

                                                           
29Veja-se sobre isso, (Salmoral 1996). 
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por quaisquer pessoas, incluindo os próprios escravos castigados, que seriam protegidos de 

vingança de seus donos, mesmo “no caso que se não provem as denunciações”30.  

Três dias depois, o rei voltou a oficiar aos mesmos governadores, reiterando as ordens e 

acrescentando outras sanções, além da obrigação de vender os escravos maltratados. Os 

governadores eram instruidos a, “achando que alguns excedem a moderação que lhes é permitida, 

os castigueis arbitrariamente e, quando acheis algum compreendido em excesso grave, o fareis 

processar sumariamente remetendo ao ouvidor-geral o conhecimento do excesso para que o 

sentencie camerariamente com ministros que lhes nomeardes por adjuntos”. Deveriam, 

entretanto, evitar, “quanto vos for possível que chegue à notícia dos escravos este remédio que se 

dá ao seu imoderado castigo, por se evitar que com menos justificada causa possam argüir a seus 

senhores”. Isso já representava uma clara concessão ao argumento de que os senhores não 

poderiam ter sua autoridade diminuida aos olhos dos escravos, sob pena de colocar em risco a 

ordem na colônia31.  

E foi, de fato, por esta razão que a coroa teve de recuar inteiramente em sua pretensão a 

este controle. Poucos meses depois, o rei recebeu informação do governador do Estado do Brasil, 

alertando-o sobre os “inconvenientes que de sua execução resultavam ao meu serviço e à 

conservação desse Estado”, motivo pelo qual resolveu reconsiderar a questão e ordenar, em 

fevereiro de 1689, “que não tenham efeito as ditas ordens de 20 e 23 de março (…) para que se 

evitem as perturbações que entre eles e seus senhores já começam a haver, com a notícia que 

tiveram das ordens que se nos haviam passado”32.  

Esse era um dilema estrutural nas relações da metrópole com os colonos e com o sistema 

escravista. Passados quase dez anos, novamente informado de maus tratos praticados por senhores 

do Rio de Janeiro contra seus escravos, o bom rei, temeroso de desagradar os senhores, e de 

agradar demasiadamente os cativos, incitando a rebeldia de ambos, nada mais pôde fazer que 

ordenar ao governador que “com prudência e cautela procureis averiguar o que há nesta matéria 

exatamente e que, achando que assim é, o façais evitar pelos meios que vos parecerem mais 

prudentes e eficazes, procurando que estes não causem alvoroço nos donos e que se consiga o fim 

que se pretende sem ruído ou alteração dos mesmos escravos”33. 

                                                           
30Carta régia de 20 de março de 1688. (Lara 2000, p. 198.) 
31Carta Régia de 23 de março de 1688. (Lara 2000, p. 199.) 
32Carta régia de 23 de fevereiro de 1689. (Lara 2000, p. 201). 
33Carta régia de 7 de fevereiro de 1698. (Lara 2000, p. 211) Em nota Lara afirma que o governador da 

Paraíba e provavelmente o Governador Geral do Brasil, na Bahia, receberam idênticas comunicações. Em 

1710, D. João V, preocupado com os maus tratos dos escravos na capitania do Rio de Janeiro, e com a 

impossibilidade que tinham esses cativos de se socorrerem da justiça, resolveu “encarregar ao procurador 

da Coroa e Fazenda dessa capitania o sê-lo também dos ditos escravos das suas causas, acrescentando-se 

um solicitador dos da Fazenda Real a quem se encarreguem as dos mesmos escravos dando-se a um e outro 

seu ordenado suficiente”. Recomendou ao governador que “tenhais todo o cuidado em examinares se 

continua o mau trato nos escravos, e que por todo o caminho o procureis evitar de maneira que cesse o 

clamor que sentem estes miseráveis”, mas não estabeleceu nenhuma sanção contra os senhores cruéis. Carta 

régia de 5 de novembro de 1710. (Lara 2000, p. 233.) 
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A única legislação humanitária que parece não ter levantado resistência entre os senhores 

foi a provisão de 1720, que determinava a obrigação dos proprietários de cuidar dos escravos 

incapacitados, por velhice ou doença. D. João V, tomando conhecimento de que “alguns dos 

maiores dessa capitania que costumam ter escravos, ou para serviço de suas fazendas ou das suas 

casas, se alguns, ou pelos anos ou pelos achaques, se incapacitam para ter-lhes préstimos, os 

deitam de si e os desamparam negando-se a sua sustentação (…) e que assim tinha sucedido já se 

achando alguns mortos pela rua ao desamparo. (…) Me pareceu ordenar-vos obrigueis aos 

senhores de escravos que por seus achaques e anos se acham impossibilitados a servir os que os 

sustentem, por assim o pedir a razão e a piedade cristã, e quando o não façam, que vós arbitreis 

para o dos ditos escravos aquela porção que entenderdes poder ser necessária para comodamente 

viverem à custa dos bens e fazendas de seus mesmos senhores no que tereis um particular cuidado 

e vigilância como pede negócio tão pio”.34 Esta provisão, presente também no Code Noir francês 

de 1685 (artigo 27) e na Real Cedula espanhola de 31 de maio de 1789 (capítulo VI), parece não 

ter provocado oposição ostensiva em nenhum lugar. 

É óbvio que Portugal, de longe o líder absoluto entre as nações traficantes em todos os 

tempos, e detentor de ricas jazidas de africanos em suas possessões e feitorias na África, nunca 

teve a mais longínqua intenção de estimular ou induzir seus súditos coloniais a importar “fêmeas” 

ou a produzir escravos domesticamente. Os negros eram o principal artigo de “produção própria” 

que Portugal tinha para oferecer ao Brasil (e ao resto da América escravista).  

Perto de seis milhões, ou 47 por cento dos 12,5 milhões de africanos embarcados para as 

Américas durante todo o tráfico atlântico foram tranportados em navios de bandeira portuguesa 

ou brasileira. Antes de 1820, quando ainda não existia o auri-verde pendão, foram 4,3 milhões, 

mas mesmo depois da independência, uma grande parte do tráfico para o Brasil continuou sendo 

feito por portugueses baseados no Rio de Janeiro e na Bahia. Traficantes portugueses baseados 

no Estados Unidos, na Europa e nas possessões africanas foram também muito ativos, como 

transportadores e intermediários no tráfico para Cuba.35Assim como o Brasil foi, de longe, o maior 

comprador de negros africanos, Portugal foi, também por larga margem, o maior vendedor e 

transportador de escravos de todos os tempos.36 

O resgate e venda de africano sera um negócio tão valioso para os traficantes portugueses 

e gerava tantas receitas para a Real Fazenda, que não é nenhum absurdo imaginar que, se este 

ramo de comércio começasse a ser ameaçado por produção local da colônia, a atividade poderia 

                                                           
34Provisão de 17 de abril de 1720. (Lara 2000, p. 259). 
35 São muito abundantes a literatura e a documentação sobre a intensa participação portuguesa em todos os 

estágios do tráfico atlântico. Vejam-se, entre muitos: (Marques 2016); (Florentino 1995); Fragoso (2001); 

e a Trans-Atlantic Slave Trade Database. 
36As nações traficantes (carriers) foram, em porcentagens do tráfico total: Portugal/Brasil, 47; Grã-

Bretanha, 26; França, 11; Espanha, 8; Holanda, 4; Estados Unidos, 2 e Dinamarca e outras nações bálticas, 

1. Fonte: Trans-Atlantic Slave Trade Database.In: www.slavevoyages.org 
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ter sido reprimida pela coroa, como aconteceu com outros artigos. Se os coloniais tivessem 

desejado ou tentado (o que não aconteceu) produzir escravos em casa, poderia facilmente ter 

surgido um Alvará de Proibição da Criação de Pretos, ordenando, talvez o extermínio dos 

crioulinhos e a destruição das matrizes, como fez Maria I, a Louca, em 1785, com relação aos 

têxteis. 
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