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À memória de José Guilherme Merquior

O fim desta minha embaixada é o negócio do Brasil [...] Confesso meu 
talento incapaz para negócio tão grande, que porventura não o terá 
Portugal tamanho em muitos anos [...] Fatal parece que é esta nego-
ciação de Holanda, porque depois de tantos empenhos de tempo e 
trabalho, quando se começa a tomar princípio sobre ela, crescem como 
cabeças de hidra tantas circunstâncias que cada vez mais no-la im-
possibilitam. 
FranciscO de sOusa cOuTinhO 
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1. POrTugal e as PrOvÍncias 
unidas dOs PaÍses BaixOs

QuandO em 1640 POrtugal separou-se da espanha de-
pois de sessenta anos de união dinástica, o novo monarca, du-
que de Bragança, aclamado d. João iv, defrontava-se com três 
tarefas internacionais. a primeira, na europa, era o reconheci-
mento da independência do reino e dos direitos da dinastia ao 
trono; a segunda, na península ibérica, a defesa das fronteiras 
contra o inevitável ataque do vizinho; e a terceira, no ultramar, 
a reivindicação das colônias que, na américa, na áfrica e na 
ásia, haviam sido perdidas para a república das Províncias 
unidas dos Países Baixos no decurso do prolongado conflito 
que sustentaram contra a monarquia espanhola. no Brasil, a 
companhia das Índias Ocidentais (wic) dominava o litoral do 
nordeste entre o ceará e o rio são Francisco. na costa ociden-
tal da áfrica, conquistara o castelo da Mina, graças à força 
naval despachada do recife. no Oriente, a companhia das 
Índias Orientais (vOc) assenhoreara-se das ilhas Molucas e de 
metade do litoral oeste do ceilão. dos centros da talassocracia 
lusitana, Ormuz fora capturada pelos ingleses, enquanto Mala-
ca e goa, sede do governo do estado da Índia, encontravam-se 
sob bloqueio marítimo neerlandês, ao qual a primeira sucumbi-
ria em começos de 1641, quando ainda se desconhecia a restau-
ração portuguesa no Oriente. 

gerada pela guerra de independência contra a espanha, a 
expansão colonial das Províncias unidas pusera em xeque o 
controle português do comércio do açúcar, do tráfico de mão 
de obra africana e do comércio das especiarias, bases da riqueza 
do reino. da propaganda da restauração, a historiografia por-
tuguesa herdou a noção que fazia do país a grande vítima, às 
mãos dos neerlandeses, da política de poder da monarquia es-
panhola. cabe duvidar, aliás, que a conquista de Portugal em 



21

1580 tivesse sido um bom negócio para a espanha: como acen-
tuou Fernand Braudel, “o império português acrescentou sua 
fraqueza e sua imensidade à imensidade e à fraqueza do império 
espanhol”. Mas para Felipe ii a ascensão ao trono lusitano de um 
pretendente hostil apoiado pela França, como d. antônio, o 
prior do crato, poria em perigo a segurança das rotas atlânticas. 
no decurso dos sessenta anos seguintes, fora inevitável a subor-
dinação dos interesses portugueses aos interesses imperiais de 
castela, embora, caso houvesse permanecido independente, 
Portugal tampouco teria podido preservar intactas suas colô-
nias, como à época perceberam uns poucos espíritos atilados.1 

há muito, Jaime cortesão sugeriu que a restauração portu-
guesa consistiu na “passagem do império, de oriental a atlânti-
co, mudando a base econômica, das especiarias para o açúcar, e 
correlativamente na passagem de um capitalismo monopoliza-
dor e restrito à capital (e a um que outro grande centro) a uma 
proliferação de atividades mercantis dispersa por portos provin-
ciais e assim gerando uma burguesia média ampla”.2 recente-
mente, leonor Freire costa matizou tal concepção ao mesmo 
tempo em que a assentava em bases sólidas. nos anos 20 do 
século xvii, os mercadores da carreira do Brasil faziam inferno 
à parte dos negociantes especializados na rota do cabo, não 
desfrutando da posição preeminente destes. Mas nos anos 1630, 
com a crise do comércio com o Oriente, boa parte desses capi-
tais foi atraída pelo conde duque de Olivares para o financia-
mento da máquina imperial castelhana de modo a substituir os 
banqueiros genoveses, atingidos pela bancarrota de 1627. 

na conjuntura perigosa gerada pelo fim da trégua hispano-
-neerlandesa dos doze anos (1609-21) e que se prolongou pelos 
decênios finais da união ibérica, o comércio com o Brasil, arti-
culado muitas vezes em parcerias pluriportuárias (lisboa, Porto 
e viana da Foz do lima principalmente), formava um núcleo de 
interesses que será vital, a partir de 1640, para sustentar a in-
dependência recobrada, proporcionando à coroa o crédito 
indispensável ao sustento do exército lusitano na fronteira, à 
fortificação das praças de armas, ao socorro das colônias, ao 
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aprestamento das armadas, ao envio de embaixadas e, final-
mente, à criação da companhia geral de comércio do Brasil. 
deste modo, “os banqueiros do Portugal restaurado obtiveram 
a projeção política que durante os habsburgo lhes havia sido 
vedada pela prévia ascensão de outra facção do grupo”, graças 
ao que “o atlântico sul dominaria [...] a política colonial nos 
anos da restauração, apercebendo-se o centro político da fun-
damentalidade das ligações com o Brasil para sustentar uma 
guerra com a vizinha espanha”.3 

se os grupos dirigentes em Madri tardaram em dar-se con-
ta do processo, não foi por falta de advertência, pois desde os 
primeiros anos de seiscentos houve quem, como luís Mendes 
de vasconcelos, alertasse para o fato de que a colonização do 
Brasil estava sendo mais vantajosa que a expansão no Oriente.4 
Pela boca do seu alter ego, isto é, de Brandônio, ambrósio Fer-
nandes Brandão, que tinha bons contatos no reino, afirmara 
ser o comércio brasileiro mais rentável que o oriental. Mesmo 
quando o interlocutor, alviano, reinol recém-chegado à amé-
rica, rebateu o que lhe parecia um despautério, Brandônio não 
se deu por vencido. “O Brasil [retrucou] é mais rico e dá mais 
proveito à fazenda de sua Majestade que toda a Índia”, ou seja, 
todo o estado da Índia, como provava a comparação entre as 
despesas e as receitas lá e aqui. alviano deu finalmente o braço 
a torcer. Quinze anos decorridos da redação dos Diálogos das 
grandezas do Brasil, a autoridade neerlandesa reportaria que 
portugueses com experiência colonial haviam ousado “susten-
tar e demonstrar ao rei e a seu conselho” as enormes vantagens 
do Brasil sobre o Oriente em termos econômicos, climáticos, 
militares e navais.5 

diante dos interesses da economia atlântica, afigura-se um 
tanto ou quanto displicente a atitude de Madri e de lisboa no 
decurso das negociações da trégua dos doze anos e, posterior-
mente, dos fracassados entendimentos visando sua prorroga-
ção. em nome da intangibilidade do monopólio ibérico no 
Oriente, a espanha rejeitou a proposta neerlandesa de sustar a 
expansão da vOc em troca do reconhecimento das conquistas 
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efetuadas naquela parte do mundo. inflexibilidade que motivou 
a substituição do tratado de paz que se tivera em vista por mero 
acordo de trégua, o qual, no tocante ao status das regiões colo-
niais, adotou a linguagem intencionalmente dúbia do tratado 
anglo-espanhol de 1604. Mas nem o duque de lerma na espa-
nha nem o advogado da holanda, Johan van Oldenbarnevelt, 
perderam as esperanças de transformar a trégua em paz: o mi-
nistro de Felipe iii com vistas ao desengajamento em Flandres 
para concentrar recursos no Mediterrâneo e norte da áfrica, 
área essencial à segurança da península ibérica e das rotas atlân-
ticas; e Oldenbarnevelt para consolidar o domínio da oligarquia 
municipal da holanda perante as demais províncias e as preten-
sões dos Orange, do clero calvinista e das camadas orangistas 
da população, de modo a ficar com as mãos livres para intervir 
no estreito do zonte em defesa do moeder negotie, o comércio do 
Báltico, espinha dorsal da prosperidade das Províncias unidas. 
a criação da vOc devera-se a que o comércio do Oriente só seria 
lucrativo mediante a unificação das pequenas companhias que o 
disputavam, ao passo que na américa a penetração comercial 
poderia ser realizada por meios pacíficos, mediante concessões 
espanholas no âmbito de um tratado de paz.6

em termos do Brasil e da américa espanhola, a trégua dos 
doze anos funcionou razoavelmente. Os neerlandeses volta-
ram a abastecer-se de sal português, essencial à sua indústria 
pesqueira, desistindo da exploração arriscada e onerosa das sa-
linas venezuelanas. se os zelandeses lograram instalar-se na 
costa da guiana, o avanço luso-brasileiro sobre o delta do ama-
zonas, com a fundação de Belém (1615), os isolou e neutralizou. 
É certo que, na costa ocidental da áfrica, a trégua não evitou a 
construção do forte de Moree, destinado a servir de base não ao 
tráfico de escravos, pelo qual os batavos só se interessaram a 
partir da ocupação de Pernambuco, mas ao resgate do ouro da 
guiné. no Oriente, contudo, a trégua foi desfavorável aos ibé-
ricos, sem ser catastrófica em comparação ao que ocorrerá com 
o reinício das hostilidades. a vOc instalou-se no coromandel, 
litoral leste da Índia, abocanhando uma parcela do comércio de 
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têxteis exportados para a indonésia; e em Tidore, que passou a 
compartilhar com os espanhóis, como já fazia em Ternate (Mo-
lucas). na Índia, a expansão neerlandesa pós-trégua será bem 
mais prejudicial. embora a ação de Oldenbarnevelt visando 
conter a vOc tivesse êxito modesto, do ponto de vista portu-
guês seu veto à criação da wic seria decisivo para o futuro da 
américa portuguesa. como assinalou Jonathan i. israel, “se a 
companhia houvesse sido criada em 1607, como se pretendera 
inicialmente, em vez de ficar em banho-maria até 1621, há to-
das as razões para supor que teria alcançado maior êxito à cus-
ta dos espanhóis e dos portugueses do que ocorreria depois”.7 

se a trégua foi fundamental para a consolidação do atlân-
tico português, este não escapou ao dinamismo da economia 
neerlandesa, que, alegadamente, teria passado a deter entre a 
metade e 2/3 da navegação entre Portugal e o Brasil, de manei-
ra autorizada ou clandestina. embora um exame recente do 
tema haja concluído que essa penetração tem sido exagerada 
pela historiografia, a verdade é que, independentemente de sua 
escala, ela era preocupante para Madri. Quanto ao Brasil, a 
despeito de dificuldades no setor produtivo, a economia açuca-
reira, embora a taxas inferiores, continuou a crescer nos anos 
da trégua, mercê principalmente da adoção da moenda de três 
cilindros, completando a transição do trabalho indígena para o 
africano. as Províncias unidas também saíram ganhando, sal-
vo em setores como o têxtil. O segundo decênio de seiscentos 
foi uma fase sem precedentes de crescimento do seu comércio 
europeu. com Portugal, suas relações achavam-se sob o con-
trole de negociantes cristãos-novos, operando através de cor-
respondentes no reino, os quais, ou haviam se radicado em 
amsterdã depois da reconquista de antuérpia pelos espanhóis 
(1585), ou haviam se estabelecido em outras cidades holandesas 
desde 1595.8 neste, como em tantos aspectos, amsterdã foi 
verdadeiramente a herdeira de antuérpia. 

 a queda simultânea de lerma e de Oldenbarnevelt aniqui-
lou as chances de paz. O advogado da holanda foi derrotado 
pela aliança do stathouder Maurício de nassau, do exército, dos 
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interesses coloniais e do clero calvinista. uma controvérsia teo-
lógica degenerou no golpe de estado que executou Oldenbarne-
velt por alta traição. não foi por coincidência que, dias depois, 
os estados da holanda desengavetaram o projeto de criação da 
wic. nesse mesmo ano de 1618, em que se iniciava a revolta 
protestante da Boêmia contra os habsburgo de viena, prelúdio 
da guerra dos Trinta anos, Felipe iii ostracizava o duque de 
lerma, confiando a política exterior da monarquia espanhola a 
um diplomata, Baltazar de zúñiga, bem mais sensível que ler-
ma às considerações de equilíbrio europeu. na formulação de 
vitorino Magalhães-godinho, “o império espanhol embrenha-
va-se cada vez mais na europa continental em detrimento dos 
horizontes oceânicos, quando o império português, que sempre 
vivera dos mares, assentava no açúcar e tabaco brasileiros, nos 
negros de angola, no ‘trigo do mar’, no sal metropolitano que 
exportava para os ‘rebeldes’ do norte”.9 

a derrota dos pacifistas em haia e em Madri não inviabili-
zava necessariamente a prorrogação da trégua. nos estados 
gerais, ela contava com o apoio de cinco das sete províncias, 
enquanto o stathouder Maurício dava sinais da disposição, ou-
trora manifestada por Oldenbarnevelt, de sacrificar a wic no 
altar do reconhecimento pela espanha das conquistas neerlan-
desas no Oriente. esse modus vivendi encontrou, porém, a in-
transigente e obtusa oposição do conselho de Portugal em 
Madri, o qual, na ilusão de reaver o perdido, só concordava com 
a extensão da trégua se limitada à europa e à américa, mas não a 
leste do cabo da Boa esperança. as aspirações da américa por-
tuguesa estiveram mais bem representadas no conselho espa-
nhol das Índias, e por um motivo bem simples, qual seja a cres-
cente diferença de percepção da natureza da ameaça contra o 
Brasil: enquanto a atitude lusitana era exclusivamente econômi-
ca, em Madri a preocupação pela américa portuguesa definia-
-se em termos estratégicos de baluarte imperial na primeira li-
nha de defesa da américa espanhola.10 

seria ingênuo, contudo, atribuir ao conselho de Portugal o 
poder de inclinar a balança para o lado da guerra, pois na corte 
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madrilena havia influências poderosas, com suas próprias ra-
zões de desejar o reinício da luta com as Províncias unidas, em 
especial o establishment militar e diplomático castelhano, an-
sioso por colocar um termo ao que reputava o desgaste da po-
sição espanhola na europa. num processo decisório em que 
Portugal encontrava-se marginalizado, estava-o a fortiori a re-
presentação dos interesses do comércio brasileiro. Mas, se a 
américa portuguesa não podia se beneficiar da prioridade dada 
aos objetivos europeus de castela, a preterição do Brasil pelo 
Oriente nos cálculos das autoridades portuguesas pode ser en-
tendida em termos da ascendência dos “homens da Índia”, fi-
dalgos, altos funcionários e comerciantes engajados na defesa 
da posição lusitana naquela parte do mundo. a eles, como indi-
cou leonor costa Freire, dever-se-ia a derrota sistemática dos 
projetos de criação de escolta ou de afretamento de barcos es-
trangeiros de grande porte para a navegação do atlântico nos 
dois últimos decênios de união ibérica.11 

com o fim da trégua e a criação da wic (1621), desenca-
deou-se a ofensiva neerlandesa contra o Brasil. só então as ati-
tudes em Madri começaram a mudar, graças em boa parte à 
influência do grupo de mercadores cristãos-novos de lisboa, 
cujos capitais procediam originalmente dos lucros auferidos no 
negócio do açúcar e que, como aludido, em breve se transfor-
marão em banqueiros da monarquia espanhola. O relato da 
restauração da Bahia (1625) por um letrado da corte de Felipe 
iv descreve o estado florescente da américa portuguesa, dando 
de barato que seu “comércio riquíssimo equivale aos metais das 
Índias ocidentais e às drogas do Oriente”. Pela mesma altura, d. 
diogo da silva, marquês de alenquer e governador do reino, 
descrevia nestes termos o papel do Brasil nas finanças da coroa 
portuguesa: “O Brasil leva todo este reino atrás de si bem co-
mo as rendas reais, porque sem o Brasil não há angola nem 
cabo verde nem a madeira que de lá se traz nem alfândegas 
nem consulado nem portos secos [isto é, órgãos arrecadadores] 
nem situação em que se paguem às repartições e aos funcioná-
rios seus salários, nem meio de que possam viver e dar vida a 
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outros a nobreza, as religiões [isto é, as ordens religiosas], mise-
ricórdias e hospitais que tinham nas alfândegas seus rendimen-
tos e tenças”.12 

 a coroa castelhana empenhou-se na recuperação de Per-
nambuco, salvo que seu poder nos anos 1630 já não era o mesmo 
que, em 1625, conquistara Breda (Flandres) e restaurara a Bahia. 
desde então, aprofundara-se o fosso entre seus recursos finan-
ceiros e seus compromissos internacionais. domesticamente, 
além da bancarrota dos genoveses, ia para o ralo o programa 
reformista de Olivares; externamente, sofriam-se os ônus da 
perda da frota de prata e do envolvimento na guerra de sucessão 
de Mântua, na qual Madri interveio para barrar a influência fran-
cesa no norte da itália, intervenção que alterou o equilíbrio mili-
tar nos Países Baixos, permitindo aos estados gerais romper o 
cerco posto pela espanha do lado da fronteira alemã. culmi-
nando na entrada da França na guerra ao lado das Províncias 
unidas, o período 1630-5 foi especialmente crítico para a mari-
nha espanhola, que apenas aprestou as frotas de d. antônio de 
Oquendo e de d. lope de hoces para levar reforços a Pernam-
buco. somente por volta de 1637, Madri conseguiu despachar a 
armada do conde da Torre, que se propunha a restaurar o nor-
deste.13 seu fiasco, bem como o da outra armada, a qual devia 
assegurar as comunicações marítimas no mar do norte, mas que 
foi aniquilada pelos neerlandeses no canal da Mancha, produziu 
o ano terrível de 1640, com a insurreição da catalunha e a res-
tauração portuguesa. 

na impossibilidade de reconquistar Pernambuco, Felipe iv 
e Olivares procuraram reavê-lo no bojo das negociações de 
roosendaal visando estabelecer nova trégua hispano-neerlan-
desa. em começos de 1631, el rei recorreu à mediação de car-
los i, da inglaterra, com quem as relações eram então excelentes, 
mas um emissário do governo dos Países Baixos espanhóis dei-
tou tudo a perder ao propor a restituição de Olinda-recife (que 
era então a única área sob controle batavo) contra compensação 
financeira. Felipe iv ainda estava longe de aceitar a ideia de 
pagar por aquelas praças; contudo, em fins de 1631, cogitou em 
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acrescentar ao oferecimento da trégua a devolução de Breda, 
cuja posse era estrategicamente importante, dinasticamente 
valiosa, por nela se situarem os domínios patrimoniais da casa 
de Orange, e simbolicamente significativa, pois sua conquista 
em 1625, imortalizada pelo pincel de velásquez, constituíra, no 
mesmo ano da retomada da Bahia, o momento culminante do 
reinado. as sondagens, a cargo do pintor Pedro Paulo rubens, 
foram decepcionantes, pois o governo de haia insistia em reter 
Olinda e o recife. só então Felipe iv resignou-se a comprá-los, 
seja com Breda, seja sem ela, mas a posição neerlandesa conti-
nuou negativa, por estimar “Pernambuco muito mais do que 
Breda”.14 

entrementes, havendo o exército batavo capturado Maas-
tricht (1632), a espanha perdeu, por alguns meses, o controle 
da situação política nas Províncias Obedientes; e, como nos 
piores tempos da fase quinhentista da guerra, teve de encarar a 
perspectiva de assistir impotente à reunificação dos Países Bai-
xos. Madri viu-se na contingência de engolir a iniciativa do seu 
governo fantoche em Bruxelas de negociar com os estados 
gerais uma solução para o conflito, inclusive no tocante a as-
suntos de interesse imperial que não diziam respeito ao gover-
no belga, como o Brasil e o comércio das Índias de castela. À 
oferta de aumentar o preço de Pernambuco de 300 mil para 500 
mil cruzados, o stathouder Frederico henrique, príncipe de 
Orange, respondeu que “a honra, a reputação e o interesse do 
país exigem que Pernambuco seja preservado”. Para compen-
sar-se da restituição de Breda, Bruxelas solicitou a autorização 
de Felipe iv para que os súditos das Províncias Obedientes 
pudessem comerciar com Pernambuco. em junho de 1633, Ma-
dri rompeu os contatos. À tia, a infanta isabel clara eugênia, 
governadora dos Países Baixos espanhóis, o monarca escrevia 
estar “definitivamente resolvido a não aceitar trégua sem que 
me restituam Pernambuco”.15 

em Bruxelas é que não se estava pelos autos de assistir ao 
naufrágio dos entendimentos por causa de uma remota colônia 
portuguesa. um dos seus negociadores chegou mesmo a incen-




