
XII Congresso Brasileiro de História Econômica e 13ª Conferência Internacional de 

História de Empresas 

O Antigo Sistema Colonial, segundo Fernando A. Novais 

Liana dos Santos Gonçalves de Souza, Luiz Eduardo Simões de Souza 

Ciências Econômicas – FAPEMA/UFMA, DECON/UFMA  

liana.goncalves18@gmail.com, luizedusouza@gmail.com 

RESUMO 

Fernando A. Novais faz sua análise em dois eixos 

paralelos: utilizando, de forma geral, os mecanismos 

estruturais que afetam todo o sistema colonial como 

também no plano mais particular e concreto da 

política colonial praticada pela metrópole portuguesa 

na colônia brasileira.  

 

PALAVRAS-CHAVE 
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OBJETIVOS 

- Analisar a contribuição da obra “Portugal e Brasil 

na crise do comércio colonial” sob uma das óticas 

constituintes do antigo sistema, a acumulação 

primitiva de capital; 

- Analisar os elementos apresentados pelo autor no 

decorrer da obra que integram o antigo sistema 

argumentando com outros autores como o José 

Jobson de A. Arruda e André A. Villela e a 

acumulação primitiva de capital por Karl Marx. 

METODOLOGIA 

Na execução do presente trabalho foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica, como também a observação, 

leitura e compreensão, pesquisa e fichamento de 

demais textos importantes para a compreensão do 

trabalho. 
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RESULTADOS 

O presente trabalho apresenta as duas principais 

ideias do autor, a primeira do Sentido Profundo da 

Colonização na qual observou-se que o modelo 

proposto por Fernando A. Novais é muito 

persuasivo, porém, apenas para comprovar que 

devido a Expansão Marítimo-Comercial e com a 

acumulação primitiva de capital a Inglaterra deteve 

de privilégios sobre Portugal, devido 

principalmente aos tratados e suas respectivas 

relações comerciais e que utilizando isso tornou-se 

mais fácil a transferência do excedentes ou lucros 

para ela a partir da relação Portugal e Brasil. 

CONCLUSÃO 

O “modelo” não consegue comprovar o que Marx 

propõe sobre a acumulação de capital ser 

indispensável ao capitalismo e isto comprovou que o 

colonialismo é uma de suas manifestações. A teoria 

econômica não acompanha as evidências históricas. 

INTRODUÇÃO 

Inicialmente, Novais caracteriza Portugal de acordo 

com a sua posição e com ele o ultramar português, 

até assumir seu papel, no século XVIII, nas relações 

internacionais, explicando assim, o sistema de 

colonização portuguesa. Explica também, o 

mercantilismo, o seu sentido, os mecanismos de seu 

funcionamento e as tensões que provocam o 

surgimento do industrialismo moderno e os 

problemas da metrópole. 
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