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parte 1

Uma capitania  
como as outras
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1

Uma Nova Lusitânia*

Curiosamente, a modalidade inicial que o sentimento na
tivista assumiu nas crônicas do primeiro século de coloni
zação (15341630) consistia, ao contrário do que ocorrerá 
no futuro, menos na afirmação da originalidade da nova 
terra do que no orgulho pela lusitanidade que já caracte
rizaria a vida cotidiana nos principais núcleos de povoa
mento. Gândavo já descrevia o Brasil como uma “nova 
Lusitânia”; e o padre Cardim afiançava: “Este Brasil é já 
outro Portugal”. O fenômeno tornase compreensível ten
do em vista a perspicaz observação de Stuart B. Schwartz 
segundo a qual, “em termos sociais ou religiosos, o Brasil 
foi criado para reproduzir Portugal, não para transformá
lo ou transcendêlo”.

A asserção é, aliás, igualmente válida para os estabe
lecimentos criados no hemisfério pelas demais potências 
colonizadoras, com exceção da Nova Inglaterra, onde a 
estrita motivação religiosa dos colonos insuflou o projeto 
de uma nova Sion, uma sociedade paralela destinada a 
realizar, do lado de cá do Atlântico, as aspirações religio
sas e políticas da Reforma, frustradas pelo anglicanismo, 
o que neste caso emprestava ao adjetivo o significado de 

* Publicado em Carlos Guilherme Mota (Org.), Viagem in-
completa: A experiência brasileira (1500-2000). Formação: 
histórias. São Paulo: Senac, 1999.
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uma ruptura, ausente das demais designações. Dessa am
bição de prolongar o Velho Mundo no Novo originouse 
a prática de aporemse às regiões conquistadas os nomes 
das regiões ou dos países de onde seus fundadores eram 
originários: Nova Espanha, Nova Galícia, Nova Grana
da, Nova Estremadura, Nova França, Nova Holanda. A 
par de manifestação afetiva, tais denominações expri
miam de forma abreviada um mesmo programa colonial.

Ao designar de Nova Lusitânia a capitania que d. João 
iii lhe doara e que ia da boca meridional do canal de San
ta Cruz à foz do rio São Francisco, Duarte Coelho não se 
apartou da praxe. O chamado foral que concedeu à vila 
de Olinda e suas cartas a El Rei são invariavelmente da
tados de “esta Nova Lusitânia”, jamais de Pernambuco. 
Contudo, Nova Lusitânia não vingou. Ao menos desde os 
anos 1560, empregavase o topônimo tupi, originalmente 
utilizado para designar o ponto do litoral da terra firme 
fronteira à ilha de Itamaracá onde se situara a feitoria de 
Cristóvão Jaques, topônimo posteriormente adotado para 
o ancoradouro da foz do CapibaribeBeberibe. Falecido o 
primeiro donatário, a correspondência oficial consagrou 
o costume, embora a viúva, d. Brites de Albuquerque, tei
masse, provavelmente por fidelidade à memória do mari
do, em referirse somente à Nova Lusitânia, termo que já 
na Prosopopeia viria a adquirir travo literário e erudito.

Procurouse também conciliar as denominações em 
“Pernambuco da Nova Lusitânia”; e o autor da Relação 
do naufrágio alude mesmo à “capitania de Pernambuco, 
das partes do Brasil da Nova Lusitânia”. Só excepcional
mente Nova Lusitânia foi empregado para toda a Améri
ca portuguesa, como fez Brito Freyre no século xvii, na 
sua história da guerra holandesa. Na Europa, seguiuse 
naturalmente o uso que se impusera na terra. A corres
pondência dos cônsules venezianos em Lisboa mencio
na a “terra di Pernambuci”; e o relato da expedição de 
James Lancaster referese sempre a “Fernambuck” e ao 
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paubrasil como “pau de Pernambuco”, como farão os 
holandeses que chamavam a madeira de “Pernambuco 
hout”. Há mais de meio século, por exemplo, certa tinta 
avermelhada era conhecida entre os pintores pelo nome 
de “Pernambuco”. Portanto, a designação de pernambu
canos para os moradores e os naturais da capitania não se 
fez esperar. Assim já os denomina frei Vicente do Salva
dor, que, contudo, ainda intitula seus conterrâneos com a 
perífrase “os da Bahia”.

A preterição sofrida por Nova Lusitânia foi a mesma 
que já vitimara o termo de terra da Santa Cruz, inicial
mente conferido à América portuguesa, preterição muito 
criticada então por João de Barros e Pedro de Mariz. Gân
davo insistiu na primitiva denominação por considerar que 
a de Brasil fora pelo “vulgo mal considerado”, ao passo 
que soa va agradavelmente a ouvidos cristãos o nome de 
um lenho em que se realizara o mistério da Redenção e 
não o de uma madeira que servia apenas de pau de tintura
ria. O autor dos Diálogos das grandezas do Brasil também 
protestou contra a mudança, talvez por cautela de cristão
novo. O fato é que a escolha de Nova Lusitânia denota em 
Duarte Coelho um certo gosto das humanidades, sabido 
que o emprego de Lusitânia constituiu uma novidade do 
final do século xv trazida pelo renascimento dos estudos 
clássicos, que haviam identificado os portugueses com os 
lusitanos sublevados outrora contra a dominação romana. 
Ao iniciarse a colonização do Brasil, Lusitania e lusita-
ni já eram vocábulos que circulavam nas obras de autores 
portugueses e mesmo estrangeiros.

Esse elemento serve, aliás, para reforçar uma das ex
plicações aventadas para o nome de Olinda. Rejeitando a 
versão, que considerava ridícula, segundo a qual ele teria 
nascido da exclamação de um criado de Duarte Coelho 
ao depararse com a beleza do sítio em que se ergueria a 
vila, Varnhagen sugeriu que Olinda adviria de “alguma 
casa, quinta ou burgo” cara ao primeiro donatário, ou 
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de um dos personagens femininos do Amadis de Gaula, 
novela de cavalaria então na moda. Consequentemente, o 
mesmo gosto literário que levara a batizar a capitania de 
Nova Lusitânia poderia têlo induzido a emprestar à urbe 
que fundara no ângulo do mar e do Beberibe o nome de 
uma heroína de romance. Destarte, ficaria afastada a ob
jeção levantada por Sérgio Buarque de Holanda, segundo 
a qual, caracterizandose Olinda no Amadis pela quali
dade de “mesurada”, isto é, de comedida ou equilibrada, 
tal nome resultaria incompatível com as inclinações de 
povoadores rústicos. Que Duarte Coelho não o foi já per
cebeu há muito o historiador Pedro de Azevedo, que cha
mou a atenção para sua tendência a empregar expressões 
latinas nas cartas a El Rei.

A substituição de Nova Lusitânia por Pernambuco é 
bem simbólica toponimicamente da mutação que sofreu 
o programa colonial do primeiro donatário. Nas suas 
cartas a El Rei, é possível perceber que sua resistência às 
pressões da Coroa visando à busca de metais preciosos e 
sua oposição ao corte de paubrasil, atividades eminen
temente dispersivas do esforço colonizador, e por con
seguinte comprometedoras da estabilidade da capitania, 
decorriam do seu projeto de estabelecimento de uma co
lônia baseada na produção de açúcar por um número re
duzido de engenhos, que concentrariam a etapa fabril e 
que moeriam a cana de uma classe média de agricultores.

Tratarseia, portanto, menos de uma Nova Lusitânia 
do que de uma Nova Madeira. Nos anos anteriores à sua 
chegada a Pernambuco, Duarte Coelho servira como ca
pitãomor das armadas no Atlântico, ocasião em que terá 
podido conhecer o sistema agroindustrial da Madeira, que 
representou verdadeiramente o modelo do seu experimen
to, inclusive sob o aspecto de certa diversidade da produ
ção exportável, que ali foi o vinho e entre nós o algodão, 
de maneira a evitar as distorções da monocultura, de cujos 
inconvenientes ele teve plena consciência, como se deduz 
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do seu elogio da lavoura de subsistência. Embora tenha 
solicitado licença régia para importar escravos da Guiné, 
no seu espírito a Nova Lusitânia deveria ser a chasse gar-
dée não dos detentores do equipamento fabril, mas de uma 
camada de médios e pequenos produtores que, valendose 
subsidiariamente da mão de obra servil, como ocorria na 
Madeira, constituiria a espinha dorsal da colônia. Donde 
informar certa feita haver agido contra os “donos dos en
genhos […] que queriam esfolar o povo”, isto é, os lavrado
res que lhe forneciam a matéria e os víveres.

Desde o final do século xv, vigia na Madeira um sis
tema misto em que o açúcar desempenhava o papel prin
cipal mas não exclusivo, graças à presença da vinha e da 
cultura tritícola, que haviam originalmente predominado 
na ilha. Como assinalaram Virgínia Rau e Jorge Borges 
de Macedo, devido às condições ecológicas e à disponibi
lidade limitada de terras aráveis, forjarase ali uma pai
sagem agrária bem diversa da que o açúcar virá a criar 
nos espaços continentais do Brasil. A topografia aciden
tada da Madeira favorecia a irrigação por meio de leva
das, cuja técnica seus peritos trouxeram inclusive para 
Pernambuco. Ela também causou o parcelamento intenso 
dos “poios”, ou seja, dos terrenos agricultados. Tais con
dições e a própria tradição da agroindústria açucareira 
no Mediterrâneo induziram à separação entre o cultivo 
da cana e o fabrico do açúcar, o engenho localizando
se à distância da matériaprima indispensável às suas 
moen das. Via de regra, os proprietários das fábricas não 
possuíam canaviais. O regime da terra, por conseguinte, 
caracterizouse pela média e pequena propriedade. A um 
número restrito de moinhos, correspondia um número 
amplo de lavradores, que não se podiam dar ao luxo de 
recorrer maciçamente ao trabalho escravo.

Embora os engenhos madeirenses o utilizassem subsi
diariamente, esse tipo de mão de obra concentravase no 
meio urbano, indício de uma escravatura de feitio medi
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terrânico, doméstico e artesanal, desvinculada do campo, 
a exemplo do que acontecia no Portugal metropolitano, 
onde os africanos adensavamse apenas em Lisboa e nas 
cidades principais, com exceção da grande propriedade 
alentejana e do seu emprego na exploração do sal. Na 
Madeira dos primeiros anos do século xvi, apenas 16% 
dos produtores de açúcar eram senhores de escravos, mas 
a grande maioria deles não detém mais de cinco e os que 
possuem maior número não dispõem de mais de catorze. 
O valor da mão de obra limitavase a 5% do investimen
to açucareiro. Se no decurso de Quinhentos a presença 
africana aumentou, isto se deveu ao papel desempenhado 
pela Madeira no devassamento da costa africana. Como 
acentuou Alberto Vieira, a Madeira não conheceu a sim
biose entre o açúcar e o escravo verificada nas Canárias 
e sobretudo no Brasil e no Caribe. Certa tonalidade de
mocrática manifestase na mistura de fidalgos, mercado
res, artesãos e funcionários da Coroa entre os lavradores 
de cana. Enquanto a etapa produtiva tinha assim feição 
eminentemente lusitana, a comercialização achavase sob 
o controle de florentinos, genoveses e flamengos, muitos 
dos quais se sedentarizaram em donos de engenhos.

A descrição feita por Duarte Coelho da estrutura so
cial da sua donataria poderia ter sido copiada de um rela
to sobre a Madeira, com a única substituição da referên
cia aos algodoais pela alusão ao vinho e ao trigo.

Entre todos os moradores e povoadores, uns fazem en
genhos de açúcar porque são poderosos para isso, ou
tros canaviais, outros algodoais, outros mantimentos, 
que é a principal e mais necessária coisa para a terra, 
outros usam de pescar, que também é muito necessário 
para a terra, outros usam de navios que andam bus
cando mantimentos e tratando por terra conforme ao 
regimento que tenho posto, outros são mestres de enge
nhos, outros mestres de açúcares, carpinteiros, ferrei

13696 - Educacao pela guerra.indd   26 7/31/14   1:42 PM



uma nova lusitânia 27

ros, oleiros e oficiais de formas e sinos para os açúcares 
e outros oficiais, que ando trabalhando e gastando o 
meu por adquirir para a terra, e os mando buscar em 
Portugal, na Galiza e nas Canárias às minhas custas, 
além de alguns que os que vêm fazer os engenhos tra
zem, e aqui moram e povoam, uns solteiros e outros 
casados aqui, e outros que cada dia caso e trabalho por 
casar na terra.

Essa Nova Madeira do projeto donatarial não sobre
viverá ao derradeiro quartel do século xvi, vale dizer, ao 
boom açucareiro iniciado nos anos 1570 mercê do avanço 
da fronteira agrícola pela Mata pernambucana. Quando 
Duarte Coelho faleceu (1554), sua capitania era apenas a 
“ilha”, no sentido freyriano da expressão, compreendida 
entre Igaraçu ao norte e a várzea do Capibaribe ao sul; 
nela se situavam as cinco fábricas de açúcar existentes. 
A expansão territorial ou a transformação da “ilha” em 
“continente” não foi obra do primeiro donatário mas dos 
seus filhos e do seu cunhado, Jerônimo de Albuquerque, 
que a pretexto da hostilidade do gentio e na esteira de um 
acréscimo da imigração lusitana encetaram, a partir dos 
anos 1560, a conquista da área litorânea entre os montes 
Guararapes e a região de Porto Calvo. Mais tarde, ocu
pouse a terra firme de Itamaracá, fronteira à ilha homô
nima, penetrandose pelas várzeas do Araripe, Itapirema 
e Catuama e sobretudo do Goiana. Deuse início à colo
nização da Paraíba, fundouse a vila de Natal (1599) e 
avançouse pela metade meridional de Alagoas.

Abriuse assim à iniciativa dos colonos toda a franja 
marítima do Rio Grande do Norte ao São Francisco. Ao 
constituirse o Brasil holandês, essa região era predomi
nantemente latitudinal, uma vez que no rumo oeste a ocu
pação não ultrapassara os setenta quilômetros. Na ribeira 
do Capibaribe, Mussurepe era o extremo dos canaviais, 
embora a fronteira de roçados e de currais se prolongasse 
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até a altura de Lagoa do Carro ou de Limoeiro, onde a 
cartografia holandesa registrará os derradeiros topôni
mos. Fora sobretudo pela via do Capibaribe que se aden
trara esse modesto movimento e onde se verificava maior 
proporcionalidade entre a área de produção açucareira e 
a de subsistência. Na várzea do Pirapama, por exemplo, a 
penetração ainda não alcançara o ponto médio da bacia 
fluvial. Na do Sirinhaém, os partidos de cana cessavam 
na confluência com o Camaragibe, vale dizer, a cerca de 
dez quilômetros da vila. No Rio Formoso e em Una, a 
ocupação agarravase ainda mais ao litoral.

O solo e a topografia do sul pernambucano prestavam
se à cultura extensiva da cana de açúcar bem melhor do 
que os do núcleo histórico duartino. Os geógrafos costu
mam distinguir mata norte e mata sul, separadas grosso 
modo pelo paralelo do Recife. Ecologicamente, elas se 
diferenciam graças ao fato de que enquanto a mata norte 
engloba, junto ao terraço litorâneo, uma subzona de tabu
leiros sedimentares e, a poente, outra subzona cristalina, 
esta última estrutura é a que domina a superfície da mata 
sul. Do ponto de vista climático, embora ambas as zonas 
sofram a diminuição dos totais pluviométricos no sentido 
lesteoeste, ela se faz sentir mais fortemente na mata norte 
do que na mata sul. Daí que uma e outra sejam também 
designadas por mata seca e mata úmida, embora a utili
zação simultânea do critério estrutural introduza na mata 
norte a distinção entre a subzona sedimentar a leste e a 
cristalina a oeste. A cultura da cana teve de adaptarse a 
essa variedade de circunstâncias. Enquanto na mata seca 
os canaviais ficaram circunscritos às várzeas quaternárias 
recortadas pelos tabuleiros, às várzeas fluviais e às encos
tas suaves, fugindo das chãs e dos tabuleiros interflúvios, 
na mata úmida eles podiam caminhar desimpedidamente 
pela superfície de “meias laranjas”, poupando apenas para 
o fornecimento de lenha aos engenhos, os cimos das coli
nas onde se refugiaram os restos da mata atlântica.
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O caso pernambucano permite observar a liquidação 
do modelo madeirense pela continentalização, que tor
nava disponíveis terras mais planturosas, viabilizando o 
recurso maciço à mão de obra servil, indígena e africana, 
e encorajando a monocultura. Como pressentiu Gilberto 
Freyre, a experiência barbadiana de meados de Seiscen
tos, que se situa no extremo oposto da madeirense, inclu
sive pelo que toca à integração física da etapa agrícola e 
manufatureira, ajuda a compreender a mudança por que 
passou a Nova Lusitânia entre o falecimento de Duar
te Coelho e o final de Quinhentos. O Pernambuco pós
duartino foi em boa parte a prefiguração de Barbados. 
E se o domínio da grande lavoura não atingiu entre nós 
o ponto ao qual chegou na ilha do Caribe, foi sobretu
do devido ao contrapeso oferecido pela continentalidade, 
isto é, pela relativa elasticidade da oferta de terras e pela 
presença de população nativa, condições inexistentes em 
Barbados. Ali, nos dois primeiros decênios de ocupação, 
os colonos ingleses experimentaram sucessivamente, sob 
o regime do engajamento temporário (indentured servi-
ce), com o fumo, o algodão e o anil. Em meados do século 
xvii, com a insurreição pernambucana contra o domínio 
holandês, o açúcar deu finalmente à ilha a oportunidade 
de que precisava, substituindose rapidamente o trabalho 
engajado pelo africano e promovendose uma concentra
ção acelerada da propriedade da terra.

Entre nós, como na Madeira, o engenho de açúcar 
constituiu inicialmente a prolongação da loja, do comér
cio e da vida urbana. As primeiras fábricas foram edifi
cadas nos arredores de Olinda, como o engenho do Sal
vador do Mundo, levantado por Duarte Coelho, e o de 
Nossa Senhora da Ajuda, erguido pelo seu cunhado. A 
quem se afoitou a construílos à distância podia ocorrer o 
que ocorreu a Diogo Fernandes, cujo engenho de Cama
ragibe foi destruído pela indiada hostil. Por outro lado, 
a Olinda ante bellum concentrou as funções urbanas do 
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comércio de importação e exportação e de sede das au
toridades civis e eclesiástica, o que já não se verificará a 
partir do domínio neerlandês. O engenho era sobretudo 
a fábrica, isto é, o equipamento manufatureiro, uma vez 
que as atividades agrícolas estavam terceirizadas, pre
valecendo um grau importante de integração das etapas 
comercial e industrial, o que equivale a dizer que a pro
priedade do engenho correspondia frequentemente ao co
merciante olindense, características bem distintas das que 
dominarão no Pernambuco post bellum.

As casasgrandes que pintará Frans Post eram, segun
do Robert C. Smith, “uma transcrição quase literal do 
tipo mais comum das casas rurais da mãe pátria”, marca
do “desde o Minho e TrásosMontes e por toda a Beira 
Alta e a Beira Baixa” pelas mesmas características: “os 
mesmos esteios no andar térreo usado para depósito, as 
varandas abertas e as escadas externas, quer no centro 
quer num dos ângulos da fachada, e os mesmos telha
dos de quatro águas e cumeeira do Pernambuco do século 
xvii”. Tipo de habitação que persistiu já entrado o século 
xix, embora passasse a ser edificado com material nobre e 
se tornasse melhor acomodado às exigências de conforto 
de um grupo social que entrementes abandonara a vida 
urbana pela rural. Esse primitivismo ante bellum tinha 
sua razão de ser inclusive no fato de que a existência co
tidiana do grande proprietário rural ainda se encontrava 
presa à vila, pois mercê da modéstia das distâncias que 
prevalecia antes da continentalização a vida transcorria 
entre a dupla residência da urbe e do campo.

Nos paisagistas nassovianos, já se pode visualizar o de
cantado “triângulo rural”, isto é, o modelo de organização 
espacial do engenho de açúcar (casagrande, engenho e ca
pela), transportado, armas e bagagens, da Madeira para o 
Brasil, sem criação nossa, no máximo adaptações às cir
cunstâncias mais anchas da ecologia da mata pernambu
cana. Embora essas edificações desconhecessem original
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mente uma disposição rígida, a iconografia holandesa já 
insinua o assentamento em termos da ocupação dos níveis 
do terreno: a instalação da fábrica na proximidade do cur
so d’água de que depende para a força motriz e demais 
usos; a construção da casagrande na parte mais elevada 
do terreno, via de regra na meia encosta, em decorrência 
da necessidade prática do controle das atividades e do im
perativo simbólico da expressão de domínio; e a constru
ção da capela no mesmo nível da casagrande ou mais aci
ma, conotando a predominância do sagrado.

Só muito posteriormente tal ordenamento assumiu 
moldes estáveis sob a forma do pátio retangular descri
to pelo engenheiro Vauthier no século xix e que Geral
do Gomes sugeriu que pode ter resultado do modelo das 
colônias açucareiras do Caribe, divulgado entre nós por 
publicações como O fazendeiro do Brasil e o Manual do 
agricultor brasileiro, editados em finais de Setecentos e 
meados da centúria seguinte. Mas tal conformação não 
se generalizou a toda a mata açucareira, como deixa en
trever uma observação de Gilberto Freyre, ao percorrêla 
nos anos 1920: “Os engenhos do sul de Pernambuco e de 
Alagoas são de um tipo; os do norte de Pernambuco, de 
outro; os da Paraíba, de outro”. Contudo, é uma pena 
que o autor não tenha descrito em que consistiam tais 
diferenças. Ao conjunto importado da Madeira, a única 
adição importante feita no Brasil foi a senzala.

Na esteira da continentalização, as sesmarias foram ge
nerosamente concedidas, os partidos de cana fundaramse 
pelas várzeas, as fábricas se levantaram à beira dos cursos 
d’água e as casasgrandes nas eminências próximas, mas a 
toponímia dos engenhos resistiu a assimilar os nomes da 
terra. Em Pernambuco e na Bahia, seguiuse ao longo de 
Quinhentos o costume madeirense de designar o engenho 
pelo nome do seu proprietário: “engenho de Pero Cardi
go”. Quando se possui mais de um, a distinção é cronológi
ca: “engenho velho de Fernão Soares” e “engenho novo de 
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Fernão Soares”. Quando, no passar do tempo, o nome do 
dono for deixado de lado, a propriedade passará a chamar
se apenas engenho Velho ou engenho Novo.

Essa nomenclatura tornouse insuficiente ao se acele
rarem a tendência ao arrendamento e a transmissão por 
venda ou herança e, sobretudo durante o período holan
dês, em face da renovação substancial dos quadros açu
carocráticos. Foram assim as autoridades batavas que 
adotaram, nos seus relatórios, a prática de enumerar os 
engenhos segundo os oragos da capela ou o topônimo in
dígena, oficializando destarte uma prática preexistente. 
Como na Madeira, o termo “engenho” ainda não se ha
via generalizado para o conjunto da unidade produtiva, 
mas aludia apenas às instalações fabris, que só muito de
pois serão distinguidas pela denominação de “moita”. Em 
lugar de “engenho”, usavase a voz “terras” (“terras de 
Pero Dias da Fonseca”) ou “fazenda” (“fazenda de Vicen
te Correia”). Enquanto a primeira parece apontar a pro
priedade fundiária que extrapola a utilização açucareira, 
servindo à criação de gado ou ao cultivo de subsistência, 
“fazenda” reportavase à parte agrícola do conjunto, 
como ainda ocorria no século xix.

Somente a partir do final de Quinhentos é que apare
cem os dois outros critérios que vinte, trinta anos depois 
substituirão o costume de usar o nome do proprietário. O 
primeiro é o orago, mas que dependia de se dotar de ca
pela o engenho de açúcar, prática que então distava de ser 
geral: “engenho de São Brás”. O outro critério é o topô
nimo indígena: “engenho Araripe”, procedente do rio em 
cuja margem se ergueu a fábrica. Ambos os critérios po
diam ser usados para a mesma propriedade. Se Agostinho 
de Holanda preferia chamar seu engenho de Santo Agos
tinho, seu feitor só se referia a ele como Subipema. Mas 
nos documentos oficiais, a menção segundo o proprietá
rio resistiu por mais tempo, mesmo quando na existência 
cotidiana ela era progressivamente deixada de mão.
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