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Prefácio 
O livro que ora se apresenta é resultado direto dos 

trabalhos do grupo de pesquisa “Economia e Política dos 

Impérios Ibéricos (sécs. XV-XX)”, sediado na Cátedra Jaime 

Cortesão (FFLCH/USP). Atualmente, o grupo é formado por 

integrantes de diferentes universidades (USP, UNESP, 

UNIFESP, FECAP, Insper e Instituto Universitário Europeu 

(Itália).  Por meio de periódicas reuniões de trabalho, da 

promoção de atividades acadêmicas e do desenvolvimento de 

projetos de pesquisa integrados, o grupo tem por objetivo 

oferecer subsídios a pesquisas em andamento e fomentar o 

desenvolvimento de novas investigações ligadas ao estudo dos 

Estados ibéricos e de seus impérios transcontinentais, com 

ênfase nos aspectos econômicos, políticos e demográficos. Para 

além da produção de pesquisas e da divulgação de estudos na 

área de História Ibérica – com ênfase na História Econômica – 

contribui para a formação de pesquisadores, contanto, 

atualmente, com 21 integrantes, entre doutores, doutorandos, 

mestres, mestrandos e alunos de Iniciação Científica.    

O grupo, inscrito no Diretório de Grupos de Pesquisa no 

Brasil (CNPq), é coordenado pelo Prof. Dr. Pablo Mont Serrath 

e pela Profa. Dra. Vera Ferlini, e tem duas linhas de pesquisa: 

“Dinâmicas Comerciais e Políticas Econômicas” e “Movimentos 

migratórios e colonização nos espaços ibéricos”. Os estudos e 
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pesquisas sobre migração estão sob a coordenação do Prof. Dr. 

Paulo César Gonçalves, da Universidade Estadual Paulista. 

Entre 3 e 5 de dezembro 2018, ocorreu, na Cátedra Jaime 

Cortesão, o “Colóquio Centralismo e Exploração no Império 

Português”, no qual foram apresentadas e debatidas as pesquisas, 

tanto em andamento como finalizadas, de pesquisadores e 

pesquisadoras do grupo “Economia e Política dos Impérios 

Ibéricos (sécs. XV-XX)”. Tendo como eixo temático questões 

candentes nos debates historiográficos, o colóquio realizado foi 

espaço de troca de ideias e de perspectivas variadas sobre a 

relação entre a Metrópole lusitana e as mais diversas partes que 

compuseram o transcontinental e longevo Império Português. 

Algumas das comunicações desse evento compõem este livro.  

Apresentados no colóquio em suas primeiras versões, os 

textos que integram esta publicação passaram, cada qual, por 

revisão que buscou incorporar críticas e sugestões surgidas 

durante os debates ocorridos naquela primeira semana de 

dezembro de 2018. O presente livro está dividido em três partes 

e os textos apresentados partilham de duas premissas gerais, 

caras ao grupo de pesquisa “Economia e Política dos Impérios 

Ibéricos (sécs. XV-XX)”. Primeira: a economia é elemento 

indissociável da história e, portanto, só pode ser plenamente 

compreendida se posta em constante relação com a política e 

com a cultura. Segunda: na exploração colonial, algum nível de 
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negociação e de ajuste na relação entre Metrópoles e colônias 

não exclui nem o poder do centro nem o caráter exploratório do 

fenômeno, antes revela a sua complexidade, figurando a 

capacidade de adaptar-se a diferentes conjunturas como um dos 

sustentáculos dos impérios ultramarinos, o que, no caso do 

Império Português, foi instrumento decisivo para a sua 

longevidade. 

A primeira parte do livro, intitulada “O Império em 

diferentes conjunturas”, nos traz três momentos decisivos na 

história do Império ultramarino português. No primeiro texto, 

“Economia e religião na formação do Império Português”, Pablo 

Mont Serrath trata da relação entre economia e religião no 

período de formação do ultramar lusitano, a partir de discursos 

e perspectivas dos séculos XV e XVI. Se à expansão 

quatrocentista portuguesa, nas palavras de Vitorino Magalhães 

Godinho, estiveram ligados variados vetores, dentre os quais a 

propagação da fé católica e o desenvolvimento de circuitos 

mercantis, a pouco e pouco, ainda que a religião não tenha saído 

de cena, a relação mercantil e de exploração econômica da 

Metrópole sobre suas conquistas ultramarinas ganhou grande 

destaque.  

O capítulo escrito por Rafael da Silva Coelho, chamado “A 

Câmara Municipal da cidade do Salvador e o declínio do negócio 

do açúcar entre 1670 a 1690”, versa sobre os impactos da crise 



     

 

12 

geral do século XVII na colônia, relacionando a produção 

açucareira do Brasil e a forte dependência e vinculação de seu 

comércio à Europa. Tendo por base análise de registros de atas 

e de cartas da Câmara da cidade do Salvador, principal praça 

mercantil do Brasil seiscentista, o texto nos apresenta os debates, 

os dilemas e as soluções propostas envolvendo a produção e a 

venda de açúcar, cujos preços declinaram com a redução da 

demanda dos mercados europeus no período.  

Finalmente, o terceiro texto dessa parte, de autoria de 

Marco Volpini Micheli, intitulado “A capitania de São Paulo no 

Império Português: políticas econômicas, produção açucareira e 

o novo padrão de colonização”, debruça-se sobre a situação 

econômica da capitania de São Paulo durante a segunda metade 

do século XVIII e nos anos iniciais do século XIX, período em 

que foram empreendidas reformas econômicas não só na própria 

capitania mas no Império Português como um todo. À luz do 

contexto do que José Jobson Andrade Arruda chamou “novo 

padrão de colonização”, o autor busca analisar as especificidades 

da economia de São Paulo e de que maneira a região se 

enquadrava no sistema colonial. 

Na segunda parte, denominada “Dinâmicas econômicas à 

época da Ilustração”, apresentam-se três textos, em que se 

discutem diferentes dimensões da economia no período da 

chamada ilustração portuguesa, a partir de análises de natureza 
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fiscal, mercantil e intelectual. No primeiro texto, André Filippe 

de Mello e Paiva apresenta análise dos movimentos conjunturais, 

relacionados com a fiscalidade, a partir do estudo dos dízimos e 

dízimas das alfândegas da Bahia, de Pernambuco, do Rio de 

Janeiro e de Minas Gerais, entre os anos de 1720 e 1807. O artigo 

tem por principal finalidade a apresentação do panorama das 

relações econômicas entre as capitanias e regiões do Estado do 

Brasil, destacando as mudanças dos eixos econômico e fiscal.  

O capítulo seguinte, escrito por Diego de Cambraia 

Martins, intitula-se “Em nome do pai: os mercadores Paulo Jorge 

e João Roque Jorge e a Companhia Geral do Comércio do Grão-

Pará e Maranhão” e busca, por meio da análise da trajetória de 

importante negociante português, evidenciar as suas estratégias 

mercantis, com ênfase no modo pelo qual ele se beneficiava e se 

apropriava das políticas régias que visavam ao estímulo do 

comércio atlântico, aumentando seu alcance e influência tanto 

no âmbito econômico, como político e social. A partir dessa 

perspectiva microanalítica, o autor demonstra como grandes 

mercadores metropolitanos se beneficiaram com a constituição 

da CGMP e obtiveram ampla gama de vantagens nas relações 

comerciais.  

Por fim, no último texto da parte II, Dannylo de Azevedo 

analisa a atuação do Estado português no fomento à agricultura 

com base em sua política de patrocínio à impressão de manuais 
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práticos, visando à sua ampla difusão no Império. Nesse sentido, 

demonstra como a Coroa lançou mão da palavra impressa, 

enquanto recurso caro ao racionalismo ilustrado, na busca pela 

implementação de política econômica colonial de incentivo ao 

desenvolvimento técnico agricultor, pregando, assim, a 

sistematização, a experimentação e o aprimoramento dos 

métodos de produção. 

A terceira e última parte, “Políticas e Projetos Imperiais: 

séculos XIX-XX”, oferece ao leitor a oportunidade de refletir 

tanto sobre o colonialismo português em diferentes momentos, 

notadamente a partir da Abertura dos Portos, em 1808, quanto 

acerca da metamorfose experimentada por essa instituição até o 

século XX. O primeiro artigo, de Eduardo Silva Ramos, 

denomina-se “Experiências e prática econômica e fiscal no 

governo joanino: as ideias e a política de Souza Coutinho e 

Nogueira da Gama (1808-1821)” e discute as ideias e projetos, 

relacionados às pautas econômica e fiscal, aplicadas no Império 

Português a partir da transferência da corte portuguesa para o 

Rio de Janeiro. O autor destaca que as inúmeras medidas 

reformistas adotadas e a atuação política e institucional de 

homens como dom Rodrigo de Souza Coutinho e Manuel 

Jacinto Nogueira da Gama podem ser consideradas como 

elemento fundamental das características assumidas pelos 

processos de emancipação e construção do Estado brasileiro.  
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No segundo texto, “O colonialismo português no século 

XIX: notas sobre o debate historiográfico”, Natalia Tammone 

chama atenção para o fato de que se criou um hiato na 

historiografia sobre o império entre os séculos XIX e XX, já que 

a questão das colônias africanas não aparece em posição de 

destaque para os fenômenos políticos, econômicos e culturais do 

Reino. Discute, assim, a partir do enfoque sobre as relações com 

a África, as principais interpretações sobre o império colonial 

português no século XIX, especialmente as visões sobre a 

importância da colonização para economia e sociedade 

portuguesas.  

O terceiro capítulo, intitulado “Trabalho forçado em 

Angola: justificativas e legitimação (1878-1914)” e escrito por 

Leonardo de Oliveira Paes, à luz do conceito de “missão 

civilizadora”, objetiva compreender os mecanismos e processos 

utilizados no controle de mão de obra africana pelos 

colonizadores a partir da análise da legislação colonial portuguesa 

produzida entre 1878 e 1910, expondo a conjuntura na qual os 

africanos estavam inseridos.  

Por fim, no texto “A Primeira República Portuguesa e o 

Império Colonial (1910-1926): persistências ou rupturas?”, de 

Thiago Henrique Sampaio, apresenta-se uma análise das medidas 

políticas e econômicas adotadas pela Primeira República 

Portuguesa, moldadas com ideias profundamente colonialistas, 
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que traçavam o caminho para o fortalecimento do Império 

Colonial de modo a acreditar que se realizaria o sonho da criação 

de novos “brasis” em África. Nesse sentido, o autor ressalta que 

o debate acerca da questão colonial já se fazia presente desde os 

anos finais da Monarquia. 

A partir desse conjunto de textos, espera-se contribuir para 

as discussões na historiografia brasileira e para o incremento da 

interlocução entre as pesquisas dos membros do grupo e as que 

vêm sendo desenvolvidas em outras instituições, nacionais ou 

estrangeiras. Essa iniciativa tem por objetivo, assim, não só 

divulgar o trabalho dos novos pesquisadores, mas favorecer e 

enriquecer a produção histórica no campo da História luso-

brasileira, privilegiando a construção de linhas de diálogo com as 

variadas correntes historiográficas, o que se faz necessário para 

o saudável movimento dialético de construção e escrita 

historiográfica. 
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