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O “GUIA” E A “CIÊNCIA” DOS NEGOCIANTES

A relação entre os dois livros, o “GUIA” e a “CIÊNCIA” prestou-se a ser
interpretada em termos diferentes: um livro que evolui ou dois? Um mesmo
autor ou dois, pai e filho? Afastada a hipótese de dois autores, até face ao
prefácio da “CIÊNCIA”, o mesmo texto levanta o problema de considerar
duas obras ou uma, que evoluiu do “GUIA” para a “CIÊNCIA”22:

“...; actualizo os Preliminares dum pequeno livro que publiquei, sob o
título de Guia de Negociantes, no qual expus esses princípios.”

Esta asserção do autor deve ser interpretada no contexto em que aparece:
pretende evidenciar que o ensino não deve assentar na cópia de exem-
plos mas sim no enunciado de regras claras e precisas, como as
expostas no “GUIA”, pelo que retoma em a “CIÊNCIA” o método e exposição
anterior, embora actualizando o texto. Corroborando esta interpretação, a
propósito de justificar a organização do livro, note-se outro parágrafo do
mesmo prefácio (1769:XIII):

“.... é praticamente impossível recordar uma multitude de lançamentos
de diferentes negociações que constam dos livros de contas, tanto mais que
o ensino se reduz a copiar”.

Enquanto o autor no primeiro livro visou expor noções básicas, no segundo
foi tão profundo quanto sabia, e de facto produziu uma obra que foi
paradigma durante mais de um século e é a base para apreciar o seu
contributo na construção do saber contabilístico.

A oferta simultânea dos dois livros, em vida do autor, coloca em
crise a hipótese de interpretar o segundo livro como evolução do primeiro.

Recorde-se que na exposição feita por Pacioli, a abertura e fecho de contas
são operações motivadas pela substituição de livros, ou muito espaçadas, e
que originam escrituração só nas contas do razão. Recorde-se também que
Pacioli não contempla lançamentos compostos, nem conferência de totais
entre o diário e o razão, nem dá realce ao significado do saldo das contas do
razão. Ficamos a dever o destaque do significado dos saldos a Pietra (1586),
os lançamentos compostos e recomendação do apuro de resultados anual a
Stevin(1602), os lançamentos de abertura e encerramento a Flori (1633).

De la Porte assume importância pela divulgação veiculada pelos seus
livros de soluções que, embora antes formuladas, soube expor com maior rigor
e clareza. Formulou regras para debitar e creditar sem recorrer a
ficções, usou a referência a fórmulas de lançamento para identificar os
modelos só com uma, ou com várias contas a débito ou a crédito, prescreveu
livros auxiliares, esclareceu o fecho de contas de forma a fazer o apuro da
variação de capital e depois encerrar as contas, esclareceu a solução de usar
contas de Balanço de fecho e Abertura para fecho de contas e outra para aber-
tura. Esclareceu a preparação e significado do Balanço (ou “da Balança”, de-
signação que também aparece no GUIA). Do seu legado sobressai, entretan-
to, a sua lista de contas, a classificação e seriação de contas que prescreve.

O “GUIA de NEGOCIANTES”
e os outros livros

de contabilidade portugueses
até 1800(*)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hernâni O. Carqueja

(continuação)
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DEBITAR, CREDITAR E FÓRMULAS DE LANÇAMENTO

O problema de determinar a conta, ou contas, a debitar, ou a creditar, mereceu
aos tratadistas pioneiros particular atenção, e depois deu azo a diferentes teorias
ou doutrinas.

Carqueja (1969/1975:25) agrupa as explicações para determinar o significado
de debito e crédito numa conta em três núcleos:

— Teorias da personificação23,
— Teorias económicas,
— Teorias Matemáticas.
As explicações para definir os lançamentos digráficos são agrupadas (Carqueja

1969/1993:316) também em três núcleos:
— Teorias personalistas,
— Teorias da equação do balanço,
— Teorias dos fluxos de valores.
De la Porte não explica, enuncia regras e descreve. A solução que adopta

não pode ser enquadrada entre a exposição com base em teorias. Não pode ser
equiparada a tratar uma conta como se fosse encabeçada por uma pessoa, nem
pode ser estabelecido paralelo entre a explicação da digrafia com base em fluxos
e a sua focagem que ele faz no que sai e no que entra.

Na passagem para o razão, esclarece o detalhe dos lançamentos atendendo às
quatro classes de contas

— Caixa, Despesas, Provisões, Lucros e Perdas e Mercadorias Gerais
— Mercadorias Gerais
— Pessoas (terceiros)
— Pessoas de países estrangeiros, de minha conta.
Esta classificação também não corresponde a qualquer esboço da teoria da

equação de balanço, mas tão somente ao propósito de indicar correctamente
movimentos especiais, de mercadorias ou em moeda estrangeira, esta convertida
para efeito de contabilização. O que entra e o que sai está sempre em destaque, o
realce é centrado na natureza dos valores entrados ou saídos. Recorre a indica-
ções, regras, complementares naqueles casos em que é menos evidente a natureza
dos movimentos de valores entrados ou saídos, ou o próprio movimento. No livro
CIÊNCIA dos Negociantes repete a regra que consta do GUIA, acrescentando
esclarecimentos baseados nos fluxos de valores, nos termos seguintes (1769:77)
(traduzido para português):

“Tudo o que entra em meu poder, ou fica sujeito à minha direcção, é devedor
ou deve.

Tudo o que sai do meu poder, ou sai da minha direcção, é credor.
Aquele por conta de quem se paga, ou envia, ou fornece, ou se aceita, é devedor.
Aquele por quem ou por conta de quem se recebe, nos envia, nos fornece, ou

saca, é credor.”

Este enunciado tem base muito diferente do de Pacioli (1494/1994:202, tradu-
ção a partir do castelhano)24:
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(continua)

(*) III Jornada de História da Contabilidade, Lisboa, Fevereiro de 2006.
(22) Tradução de H. Carqueja a partir da página XIII da edição em 1769 da “La Science ..”. Os

exemplos desta edição tem datas de 1712, portanto posteriores à da primeira edição em 1704. Não
é seguro que o mesmo texto tenha constado da primeira edição.

(23) Amorim (1969:181) distingue entre personalismo e pseudo-personalismo.
(24) Hernández Esteve, Esteban, 1994, “DE LAS CUENTAS Y LAS ESCRUTURAS”; AECA, Madrid,

1995. O livro compreende tradução para castelhano do Tratado de Pacioli, a transcrição
corresponde a tradução a partir do castelhano. Anote-se que a versão apresentada por Lopes
Amorim (1969:181) tem conteúdo muito próximo em significado, embora com algumas diferenças
de redacção.

(25) Lopes Amorim (1969) é crítico em relação aos movimentos em diário para fecho e reabertura de
contas.

“Imagina a este respeito que o negócio é como uma pessoa que te deve tudo
o que, de um modo ou de outro, lhe entregas ou pagas por sua conta. Pelo
contrário terás que creditá-lo por tudo o que saques ou dele recebas como se fosse
um devedor que te paga uma dívida.”

Também merece apontamento o contexto em que a explicação aparece: enquanto
que para Pacioli a explicação vem depois da descrição sobre o preenchi-
mento dos livros, quando pretende focar a hipótese de um estabelecimento
administrado pelo próprio ou por terceiro, De la Porte enuncia a regra antes
de descrever casos ou entrar em exemplos. Embora a prática descrita por De
la Porte seja ainda muito próxima da descrita por Pacioli, é significativa a
diferença quanto à abordagem do problema então central da escrituração por
partidas dobradas: saber quando se debita e quando se credita.

Outra diferença significativa respeita ao uso de lançamentos compostos.
Enquanto Pacioli só usa lançamentos simples, De la Porte já esquematiza os
lançamentos nos termos que chegaram até nós usando lançamentos compostos,
melhoria que é atribuída a Stevin. De la Porte já esclarece a redacção dos
lançamentos no diário (com traçado tipo diário clássico) com base nas quatro
fórmulas:

— UMA conta @ UMA conta,
— UMA conta @ DIVERSAS contas,
— DIVERSAS contas @ UMA conta,
— DIVERSAS contas @ DIVERSAS contas.
A boa esquematização e clareza da sua exposição continuam presentes nas

imagens (1769: pág 88 e 91):
Anote-se, entretanto, que até princípios do século XIX o Razão continuou

como livro analítico, não havia contas colectivas, todas as contas eram
elementares. O número de contas era por isso muito significativo, mesmo num
pequeno negócio, o que dava especial importância ao Alfabeto ou Reportório, o
índice na linguagem actual, como meio de localizar uma certa conta.

O FECHO E REABERTURA DE CONTAS, E O BALANÇO

Como supra já foi referido, o fecho de contas na exposição de Pacioli só era feito
no razão, não eram feitos lançamentos no Diário em correspondência, facto que
não punha em causa a conferência de somas porque não eram conferidos totais de
diário e acumulados do razão. Os procedimentos expostos por De la Porte
correspondem já a significativos avanços(25): não só identifica já lançamentos que
devem preceder o fecho, os de apuramento, como usa as contas Balanço de Fecho
e Balanço de Abertura respectivamente para o fecho e a reabertura. Eis como
aparece no livro “La Science” a conta de Razão correspondente ao balanço de fecho
(1769):

As Ordenações de Colbert impunham um inventário de dois em dois anos e,
embora nos livros de texto seja frequente encontrar a recomendação de proceder a
inventário todos os anos, de facto quer o inventário quer o balanço continuavam
sem colher especial atenção. Quer a justificação para fazer a escrituração por
partidas dobradas exposta pelo autor no prefácio, quer a prática, continuavam a
realçar a importância de cada conta por si e deixam na sombra a informação
resultante do conjunto. A ligação entre o inventário e o balanço, e as eventuais
rectificações resultantes do inventário, mesmo quando referidas nos textos do
século XVIII, não colhiam especial atenção, pelo que não surpreende o pouco realce
que mereceram a De la Porte.
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PORTUGAL – CONTAS E
ESCRAVOS NO BRASIL

NO SÉCULO XVIII(*)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Manuel Benavente Rodrigues

3 – Minas Gerais, Cuiabá e Goiás

No fim do século XVII em pleno arranque das minas de ouro e diamantes, laboravam no Brasil cerca
de 400 engenhos de açúcar, necessitando cada engenho em média de 80 escravos.

A descoberta de ouro em Minas Gerais cerca de 1695, em Cuiabá em 1718 e em Goiás cerca de 1725,
bem como na Bahía, alterou a distribuição geográfica dos escravos no Brasil.

Em 1720 em Minas Gerais, entravam cerca de 4.000 escravos por ano e logo em 1730 já a média
subira para 6.000! Porém outro fenómeno acontecia: cerca de 25% dos escravos entrados no Rio de
Janeiro e destinados a Minas Gerais na sua esmagadora maioria, não provinha de África, mas de
Pernambuco e Bahía.

E por outro lado acumulando os números, estes são cada vez mais impressionantes : à volta de 1770
calcula-se em 341.000, os escravos chegados a Minas Gerais!(1)

Mesmo com o declínio da produção do ouro – cerca de 1750 –, a escravatura não diminuiu, supondo-
-se que por transferência mais para Sul, destinada já à criação de gado e agricultura. Aliás em 1761,
Carvalho e Melo proíbe a escravatura no Portugal europeu, não por qualquer razão humanitária, mas
apenas, para não fazer concorrência ao Brasil, onde o preço dos escravos não parava de subir.

E em 1780 cerca de 80% da população das capitanias era de cor. Minas Gerais que tinha a maior
população escrava do Brasil, por cerca de 1800 tinha também grande concentração de pessoas livres e
libertos de cor, os quais constituíam à volta de um terço de toda a população da capitania. Entre as
pessoas livres de cor predominavam as mulheres.

4 – Os índios, o Pará, o Maranhão e o Rio de Janeiro

Com a entrada no continente americano, dos europeus em geral e dos portugueses em particular, os
índios são as primeiras e principais vítimas do inevitável choque militar. Porém, depois vem ainda o
choque sanitário, com os índios a morrer aos milhares, vítimas de doenças, para eles até então
desconhecidas, – como o sarampo – de que os europeus são portadores. Sendo a colonização feita pelo
militar, pelo missionário e pelo colono e com os índios com a rebeldia própria de quem está na sua terra
e sem as características ideais para assumirem o papel de escravos que os colonos lhes querem impor,
é à Igreja que compete assumir o papel de árbitro nesta dura e difícil contenda. E a Companhia de Jesus,
que ao tempo dominava em Portugal e Espanha, vai ser protagonista de uma luta de séculos, defendendo
a não escravização do índio. E é uma luta poucas vezes perdida e nem sempre ganha, mas que a
importação do negro de Angola e da Mina, ajuda a estabilizar.

Tanto no Sul como na região do Amazonas, os trabalhadores eram os índios, os quais faziam as
colheitas na floresta, remavam nas canoas, entre outras tarefas. E faziam essas tarefas ou escravizados
ou mal pagos – geralmente em varas de pano –, recebendo um décimo do que receberia um branco ou
um mestiço. Os índios, dizimados pelo choque militar e cultural, pouco disciplinados, não muito
saudáveis e nada imunes às doenças dos europeus, vão ser substituídos pelos negros e progressivamente
marginalizados da sociedade colonial.

Primeiro, os franciscanos e depois os jesuítas – como já disssemos atrás –, tentaram evitar a sua
escravidão e em 1660 já havia 200.000 índios nas missões da Companhia. Houve várias revoltas dos
colonos e o próprio padre António Vieira aconselhou a importação de escravos de África para fazer descer
as tensões entre os colonos e os missionários. As capitanias do Pará e do Maranhão tinham-se
desenvolvido de forma lenta no século XVII devido a essa grande falta de mão-de-obra, bastando dizer
que em 1750, o Maranhão tinha apenas 50.000 habitantes e a cidade de Belém, só 8.000. Por outro lado,
no fim do século XVII, as Companhias agenciadas para fornecimento de escravos e os colonos, não
funcionavam por desencontro de interesses, chegando-se à época do ouro em Minas Gerais – cerca de
1720 –, com um escravo a custar 300$000 reis verba incomportável para os agricultores do Maranhão.

Depois de em 1750 o Tratado dos Limites, entre Portugal e Espanha revogar Tordesilhas e com a
defesa intransigente e radical do índio em relação aos interesses dos colonos, conduzindo à chamada
República Jesuítica do Paraguai, onde missionários portugueses e espanhóis desafiam a autoridade de
Portugal e Espanha, cerca de 30.000 índios morrem na Guerra do Paraguai em 1756.

Como sabemos em 1773 a Companhia de Jesus é finalmente extinta pelo Papa Bento XIV, mas os
índios por méritos próprios e dos jesuítas, para sempre ficam defesos da escravatura.

Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governador do Maranhão e irmão do futuro Marquês de
Pombal, conseguiu finalmente a criação de uma grande Companhia monopolista, como já vimos antes.
E a capitania começou a receber cerca de 1000 escravos por ano, mais da Guiné que de Angola, fazendo
juz ao ditado: o branco algodão fez o preto Maranhão. O Pará, sem algodão, serviu muitas vezes apenas
de entreposto para enviar os escravos para as minas do Mato Grosso, embora no fim do século, um terço

(conclusão)
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da população de Belém, fosse composta por escravos negros. E assim, continuaram os colonos a capturar
ou a adquirir índios, com as dificuldades inerentes.

O Rio de Janeiro, fornecedor portuário de escravos para as minas, no fim do século XVIII tinha 325
engenhos de açúcar, normalmente mais pequenos que os da Bahía e Pernambuco, e neles empregava
ainda assim, uma considerável mão-de-obra escrava. A cidade vizinha de S. Paulo, só no fim do século
desenvolveu a indústria do açúcar, e tinha então apenas cerca de 30.000 escravos. Porém no século
seguinte com a subida do café, desenvolveu finalmente a economia baseada na escravatura. No Rio
Grande do Sul, onde predominavam os cereais e a criação de gado, os índices de escravatura sendo
menores atingiam mesmo assim um terço da população.

Pode-se dizer que as características que a escravatura trouxe à época colonial brasileira, continua-
ram ser, a prodominância da cor, o excesso de homens, as poucas crianças e a muito fraca reprodução.

5 – Escravos e relações sociais
Como nos vamos apercebendo, o fenómeno da escravatura, não pode de forma redutora, ser

apercebido apenas dentro das leis da economia, sob pena de, procurando simplificar a sua compreensão,
contribuirmos sim, para o exercício de uma mera caricatura.

Inicialmente com a importação masculina de escravos, os homens constituíam cerca de 90% da
população escrava. Mesmo muito mais tarde ainda havia disparidades deste tipo: oito negros para uma
negra, três crioulos para uma crioula. Os escravos trabalhavam nas minas, na agricultura, eram
também artífices e com o decorrer do tempo muitos conseguiam comprar a sua liberdade devido à
sociedade violenta e de oportunidades em que viviam.

Em África a escravidão fora sempre aceite pela comunidade, como uma instituição natural. Cavazzi
citado por Carreira, diz que no século XVII no reino do Congo, é quase igual o número de escravos e de
pessoas livres.

Os escravos deslocavam-se do interior para o litoral, devidamente escoltados e presos uns aos outros,
por cordas ou correntes em ferro, para dificultar a evasão. Nos locais de embarque eram enfiados em
grandes armazéns ou telheiros e aí conservados amarrados nos pés ou na cintura, em grupos, com
correntes de ferro, sendo estas presas em argolas também de ferro, ligadas às paredes. Nos pés tinham
grilhões, e na extremidade da corrente uma grande bola de ferro, dissuadindo as fugas.

Os escravos eram marcados com ferro em brasa. Para além da dor física, era o estigma que ficava
para toda a vida e que jamais iria desaparecer. E era marcado normalmente por três vezes: pelo homem
do sertão, voltava a ser marcado junto à costa, pelo representante do rei e era marcado ainda por quem
o comprava para o Brasil.

Os escravos eram negociados na origem entre os armadores, os contratadores munidos de licenças
para o efeito e os revendedores de ocasião. Estes eram os chamados atravessadores, que funcionavam
já fora da legalidade.

O transporte no navio era feito em péssimas condições. Arrecadados nos porões, atormentados
quantas vezes até à morte, com as bexigas, boubas, gangrenas, que esperança se poderia acender no
coração destes homens e destas mulheres?

No entanto, nos navios das duas Companhias, o número de mortos raramente chega aos 10%. Os
insuspeitos holandeses reconheciam que os portugueses transportavam mais escravos, em melhores
condições e morrendo menos gente durante a viagem.

Durante a viagem os negros comiam normalmente favas, porém nos últimos dias era-lhes dado
arroz. Quando os escravos chegavam ao destino, esfregavam-lhes o corpo com óleo lustroso, para lhes dar
bom aspecto e eram então negociados para as minas, para os engenhos e para a agricultura. Porém, os
que se encontrassem doentes ficavam nos armazéns ou aguardando o restabelecimento, ou que algum
pequeno contratador apostasse neles, tratando-os em casa, para mais tarde os revender com algum lucro.

Esta sociedade profundamente contraditória – escravos, libertos, ex-escravos donos de escravos –,
criou também resistências entre os escravos à sua condição de escravatura. É assim conveniente
sublinhar, a extrema violência deste tipo de relações, que quantas vezes conduziu à morte, a parte mais
frágil de tudo isto: o escravo. Formaram-se assim os chamados quilombos, núcleos de resistência no
mato, para onde chegavam a fugir centenas de escravos. Alguns quilombos, como o de Palmares, só
resgatado no fim da década de dez, ou de Ambrósio, destruído em 1746, e muitos outros, faziam parte
da sociedade complexa que os portugueses iam construindo no Brasil no século XVIII e que devido a
idiossicrasias muito próprias e com grande capacidade de miscigenação, punha também os escravos a
participiar na sociedade colonial. Por exemplo, recebiam participações na exploração do ouro, as quais
lhes permitiam comprar a liberdade e tornarem-se eles próprios donos de outros escravos. Veja-se que,
em 1720, em Sabará, um em cada dezassete proprietários de escravos, era ex-escravo! Por outro lado,
as mulheres compravam a sua liberdade com muito mais facilidade e a concubinagem entre homens
brancos e mulheres negras, escravas ou libertas, fazia crescer rapidamente uma população mista e
livre.(2)

Porque a verdade estatística muitas vezes nada tem a ver com as contradições da vida de indivíduo,
para indivíduo. Como é que um escravo se podia forrar? No baptismo, ou por carta de alforria, registada
num tabelião. E quais podiam ser as razões? Sendo os bons serviços uma pré-condição necessária,
seriam os laços de afecto – por isso as crianças constituíam uma grande percentagem de libertos –, a
concubinagem – as mulheres eram libertas com duas vezes mais frequência que os homens –, ou o próprio
dinheiro. As cartas de alforria era adquiridas pelos próprios escravos (segundo Schwartz foram-no 80%
das alforrias compradas em Salvador entre 1689 e 1745). E muitas vezes a promessa da alforria era um
bom estímulo para o escravo trabalhar mais. Constituía também outro bom negócio para o proprietário,
a libertação de um escravo ao fim de 20 anos, podendo adquirir outro africano mais jovem. Assim a
alforria fazia todo o sentido para o negócio da escravatura.
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Também ao contrário do que se possa supor, proliferavam os pequenos proprietários de escravos.
Enquanto na Bahía com engenhos maiores, havia proprietários com 150 e mais escravos, sendo o mais
habitual entre 20 e 60 escravos, no Rio a média de escravos por engenho, seria entre 20 e 30 e em Minas
Gerais a média andava entre 3 a 7 escravos por proprietário. No S.Paulo rural e pobre do fim do século
XVIII, um quarto dos fogos incluía escravos. Na Bahía, um estudo efectuado sobre 250 testamentos de
escravos forros, constatou que em cerca de 80%, existiam escravos. Mais: em S. Paulo, a propriedade de
um ou dois escravos era o único meio de subsistência para as viúvas pobres e era até autorizado a
mendigos registarem a posse de um escravo nas listas de censo. Ora todas estas pequenas comunidades,
contribuíam para o estabelecimento de laços de afecto e núcleos sociais mais ou menos estáveis. E por
outro lado, além da terra e do comércio, os escravos, constituíam uma forma bem simples de
investimento.

Veja-se agora o caso concreto de um proprietário de escravos e ele próprio ex-escravo: PPPPPaulo Almeida,aulo Almeida,aulo Almeida,aulo Almeida,aulo Almeida,
morto na Bahía em 1751, veio de Angola para a Bahía, foi para o sertão onde foi escravo de António Almeida.morto na Bahía em 1751, veio de Angola para a Bahía, foi para o sertão onde foi escravo de António Almeida.morto na Bahía em 1751, veio de Angola para a Bahía, foi para o sertão onde foi escravo de António Almeida.morto na Bahía em 1751, veio de Angola para a Bahía, foi para o sertão onde foi escravo de António Almeida.morto na Bahía em 1751, veio de Angola para a Bahía, foi para o sertão onde foi escravo de António Almeida.
Morto o prMorto o prMorto o prMorto o prMorto o proprietáriooprietáriooprietáriooprietáriooprietário, ficou forr, ficou forr, ficou forr, ficou forr, ficou forro por cem mil ro por cem mil ro por cem mil ro por cem mil ro por cem mil reis. Casou com Caterina Antónia, escrava e pareis. Casou com Caterina Antónia, escrava e pareis. Casou com Caterina Antónia, escrava e pareis. Casou com Caterina Antónia, escrava e pareis. Casou com Caterina Antónia, escrava e parceira no sertãoceira no sertãoceira no sertãoceira no sertãoceira no sertão,,,,,
que comprara também a sua liberque comprara também a sua liberque comprara também a sua liberque comprara também a sua liberque comprara também a sua liberdade. Tdade. Tdade. Tdade. Tdade. Tiveram filhos e nenhum sobriveram filhos e nenhum sobriveram filhos e nenhum sobriveram filhos e nenhum sobriveram filhos e nenhum sobreviveu. Veviveu. Veviveu. Veviveu. Veviveu. Voltou a casar com Britesoltou a casar com Britesoltou a casar com Britesoltou a casar com Britesoltou a casar com Brites
Almeida, “prAlmeida, “prAlmeida, “prAlmeida, “prAlmeida, “preta, hoje forra que algum tempo foi minha escrava e eu lhe dei a libereta, hoje forra que algum tempo foi minha escrava e eu lhe dei a libereta, hoje forra que algum tempo foi minha escrava e eu lhe dei a libereta, hoje forra que algum tempo foi minha escrava e eu lhe dei a libereta, hoje forra que algum tempo foi minha escrava e eu lhe dei a liberdade e com ela me casei”.dade e com ela me casei”.dade e com ela me casei”.dade e com ela me casei”.dade e com ela me casei”.
TTTTTiveram três filhos. Quando morriveram três filhos. Quando morriveram três filhos. Quando morriveram três filhos. Quando morriveram três filhos. Quando morreu tinha ainda seis escravos – um deles, Manoel coareu tinha ainda seis escravos – um deles, Manoel coareu tinha ainda seis escravos – um deles, Manoel coareu tinha ainda seis escravos – um deles, Manoel coareu tinha ainda seis escravos – um deles, Manoel coarctado em cem mil rctado em cem mil rctado em cem mil rctado em cem mil rctado em cem mil reis,eis,eis,eis,eis,
tal qual ele estivera no sertãotal qual ele estivera no sertãotal qual ele estivera no sertãotal qual ele estivera no sertãotal qual ele estivera no sertão, do seu pr, do seu pr, do seu pr, do seu pr, do seu proprietáriooprietáriooprietáriooprietáriooprietário. Outr. Outr. Outr. Outr. Outro dos escravos era “o dos escravos era “o dos escravos era “o dos escravos era “o dos escravos era “Anastacia a qual esta é filha daAnastacia a qual esta é filha daAnastacia a qual esta é filha daAnastacia a qual esta é filha daAnastacia a qual esta é filha da
minha mulher que a teve antes de casar comigo e de eu a forrar…”minha mulher que a teve antes de casar comigo e de eu a forrar…”minha mulher que a teve antes de casar comigo e de eu a forrar…”minha mulher que a teve antes de casar comigo e de eu a forrar…”minha mulher que a teve antes de casar comigo e de eu a forrar…”(3)

Veja-se a complexa teia de relações que o falecido nos relata, na sociedade esclavagista em que se
moveu, veja-se como os seus filhos são meio-irmãos e comproprietários da meia-irmã e escrava
Anastácia… Multiplique-se esta realidade por mil, dez mil, cem mil e toda esta complexidade é bem
elucidativa de como o fenómeno da escravatura se estruturou e humanizou no Brasil.

Porém com o caminhar para o fim do século, a abolição da escravatura era uma humana mas ainda
longínqua aspiração. Quando Pombal em 1761 proibiu a escravatura no continente, para favorecer os
preços da escravatura no Brasil, deu de forma involuntária um sinal contrário aos escravos brasileiros,
que no Paraíba apresentaram uma petição, obviamente não atendida. Porém a Revolução Francesa, a
abolição do comércio de escravos em Inglaterra, eram vozes crescentes e incómodas, que iam abalando
alguns alicerces no Brasil. Apareceram então uns Apontamentos para uma Lei de Escravos do Brasil,
onde se advogava um dia livre para os escravos, se propunha a auto-aquisição, a fixação de quotas de
trabalho, a não separação das famílias, mas por outro lado se propunha ainda privilégios para os
pardos “…e que no quarto grão ascendente sejam já reputados brancos…”.

Com a Revolução do Haiti em 1792, bem presente na memória de todos, deu-se em 1798 a Revolução
dos Alfaiates na Bahía, exigindo o fim da escravatura. Porém, com o fim do comércio de escravos para
o Haiti, para as Caraíbas Britânicas e para os Estados Unidos, o tráfico estava ainda para durar e mais
se intensificou no Brasil.

Porque a Lei Áurea que extinguirá em definitivo a escravatura no Brasil só irá chegar no longínquo
ano de 1888.

Uma longa aprendizagem espera desde sempre a Humanidade.

6 – Conclusões

Os portugueses no século XVIII importaram escravos para o Brasil, em especial de Angola e da Costa
da Mina.

Os escravos da Mina eram mais fortes, os escravos de Angola mais dóceis.
Os escravos da Mina eram especialmente apreciados para os trabalhos do ouro, pois eram mais

resolutos, fortes e temerários.(4)

Os preços que as duas Companhias monopolistas praticam, parecem artificiais ou estariam
subordinados a factores subjectivos: a) Com o desenrolar do tempo cada Companhia ficou com o seu
“território”: a Grão-Pará mais na Costa da Mina, a de Pernambuco, mais em Angola b) Pressões
monopolistas e dos contratadores para a baixa do preço em Angola c) Condições específicas da oferta:
doenças, guerras, etc. d) oscilações da procura no Brasil.

A alforria junta a multiracialidade afectiva dos portugueses com a perpetuidade do negócio da
escravatura.

Durante o século XVIII, entre um milhão e dois milhões de escravos, ajudaram a exportar do Brasil
para a Europa, mil toneladas de ouro, cem milhões de arrobas de açúcar, vinte e cinco milhões de arrobas
de tabaco e três milhões de quilates de diamantes.

VI – GLOSSÁRIO

Cola – noz de propriedades estimulantes, apreciadas pelos árabes
Espadim – espada curta e estreita
Escambo – troca, permuta, câmbio
Forro – que tem carta de alforria
Liberto – escravo com carta de alforria
Oitava – oitava parte da onça (3,586 gr.); no Brasil unidade monetária correspondente a 1.200 reis
Peça – escravo
Quilombo – casa ou lugar onde se acoitam negros foragidos
Quintos – imposto de 20% sobre o ouro brasileiro, praticado em algumas épocas pelo Estado português
Urzela – erva usada para tingimento

(continua na página seguinte)
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PRÉMIO ENRIQUE FERNANDEZ PEÑA DE HISTORIA DA CONTABILIDADE 2009

A Comissão de História da Contabilidade da AECA, presidida pelo Professor Esteban Hernandez
Esteve, premeia todos os anos trabalhos sobre história da contabilidade, em qualquer das línguas
ibéricas, publicados ou apresentados oficialmente em Congressos, Encontros e similares, assim como
em Universidades, entre 1 de Julho de 2008 e 30 de Junho de 2009.

ACADEMY OF ACCOUNTING HISTORIANS
Nomeações para “2009 Life Membership Award”

Os membros da Academy of Accounting Historians podem nomear historiadores de contabilidade
para o “Prémio Carreira 2009”, até 15 de Maio próximo. Critérios e mais informação, podem ser
analisados no respectivo site da Academia.

ACCOUNTING HISTORY INTERNATIONAL EMERGING SCHOLARS’ COLLOQUIUM”
16 – 17 de Julho de 2009 – Universidade de Siena – Itália

Contactos com a organizadora do Colóquio, Elena Giovannoni, email: giovannoni@dii.unisi.it

ACADEMY OF ACCOUNTING HISTORIANS: “VANGERMEERSCH MANUSCRIPT AWARD”
Em 1988 a Academia dos Historiadores de Contabilidade instituiu um Prémio para encorajar

jovens professores universitários a fazer investigação histórica em contabilidade.
Assim têm condições de elegibilidade para este prémio, todos os professores universitários de

contabilidade com o grau de mestre ou doutor obtido nos últimos sete anos.
Para mais informações pode contactar “The Academy of Accounting Historians ”, The University

of Alabama, Box 870220, Tuscaloosa, AL, USA 35487 ou em www.accounting.rutgers.edu/raw/aah

REVISTA ACCOUNTING HISTORY
Pedido de comunicações. Tema: Histórias da pesquisa contabilística

Os editores da revista Alan Richardson e Joni Young solicitam comunicações em língua inglesa
a ser enviadas até 31 de Outubro de 2009. Os subtemas propostos, e outras informações poderão ser
consultados no site da revista indicado nesta página.

V JORNADA DE HISTÓRIA DA CONTABILIDADE DA APOTEC

O Centro de Estudos de História da Contabilidade realizou no passado dia 29 de Novembro, no
Pequeno Auditório da Culturgest em Lisboa, a V Jornada de História da Contabilidade, de que damos
notícia mais circunstanciada no Jornal de Contabilidade deste mês.

ALGUNS ENDEREÇOS ÚTEIS EM HISTÓRIA DA CONTABILIDADE:

Revista electrónica “De Computis” – AECA – Espanha: www.decomputis.org
Società Italiana di Storia della Ragioneria: www.sisronline.it
The Academy of Accounting Historians: www.accounting.rutgers.edu/raw/aah
Comissão de História de Contabilidade da AECA: www.aecal.org/comisiones/comisionhc.htm
Accounting History Special Group of the Accounting and Finance Association of Australia and

New Zealand: www.muprivate.edu.au/index.php?id=156

NOVAS DA HISTÓRIA

BIBLIOGRAFIA
Livro 41 – Casa dos Contos – Arquivo Histórico do Tribunal de Contas
Azevedo, J. Lúcio – Épocas do Portugal Económico – Clássica Editora – 1988
Braudel, Fernand – Civilização material, Economia e Capitalismo – Editorial Teorema – 1992
Carreira, António – As Companhias Pombalinas – Editorial Presença – 1983
Magalhães, Joaquim Romero – A Sociedade – Círculo de Leitores – 1993 in “História de Portugal”
Rodrigues, Manuel Benavente – “Carta de Lei de 22 de Dezembro de 1761 sobre a Extinção dos Contos

e a Criação do Real Erário” – Jornal de Contabilidade 1997
Schwarz, Stuart – Escravatura e Comércio de Escravos no Brasil do século XVIII – Círculo de Leitores-

1998 in “História da Expansão Portuguesa”

REFERÊNCIAS
Machado, José Pedro – Grande Dicionário de Língua Portuguesa – Amigos do Livro – 1981
Diversos – Memória do Mundo – das origens ao ano 2000 – Círculo de Leitores – 2000
Diversos – História de Portugal em datas – Círculo de Leitores – 1994
Grove, Noel – National Geographic Atlas of World History – National Geographic Society – 1997

(1) Stuart Schwartz “Escravatura e Comércio de Escravos no Brasil no século XVIII” .
(2) Schwartz “Escravatura e comércio de escravos no Brasil do século XVIII”
(3) Schwartz “Escravatura e comércio de escravos no Brasil do século XVIII”
(4) Carreira “As Companhias Pombalinas”

(continuação)
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Morabitino de ouro de D. Sancho II

Este morabitino é o único conhecido até à data e encontra-se no Museu
Numismático Português, arrolado com o n.º 22945.

Foi adquirido pelo Estado português em 1952, pelo valor de 65 contos,
depois de um rocabolesco processo.

Actualmente admite-se que a cunhagem destas moedas de ouro, apenas
aconteceram nos reinados de D. Sancho I, D. Afonso II e D. Sancho II.
Assim, supõe-se que os morabitinos de ouro deixariam de ser batidos no
reinado de D. Afonso III  porque este rei trouxe da corte de Bolonha a
contagem por libras, substituindo-se a relação morabitino-soldo-dinheiro,
pela relação libra-soldo-dinheiro.

Descrição deste morabitino:

anverso: “SANCIUS REX POTTUGALIS”  entre dois círculos; e vê-
-se no campo o rei a cavalo, à direita com a espada alçada em acção de
batalhar. Na mão esquerda um ceptro crucial.

reverso: “IN NE PTRIS I FILIS PSSCIA” entre dois círculos; e vê-se
no campo cinco escudetes com quatro arruelas cada um, cantonados por
quatro estrelas de sete pontas.
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