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Resumo 

Os capitães negreiros eram sujeitos de grande importância no tráfico atlântico de 

escravos. Sob sua responsabilidade, estavam vultosas somas de capital investido na 

compra de africanos escravizados, o governo da embarcação e sua tripulação bem como 

a negociação com europeus e africanos na outra costa do Atlântico. A despeito de tanto 

riqueza comandada por esses homens, sua vida na Cidade da Bahia não era compatível à 

realidade no comércio. Os capitães habitavam a área portuária da cidade, moravam de 

aluguel, possuíam poucos móveis e não conseguiram constituir riqueza e distinção 

social. O objetivo dessa comunicação é entender a atuação dos capitães no comércio de 

escravos africanos, sua vida e relações sociais na Cidade de Salvador atentando-se à 

importância desses sujeitos no Atlântico português. 
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O objetivo desse artigo é trazer os principais resultados de minha pesquisa de 

mestrado que apresentei em 2011, na Universidade Federal da Bahia, chamada 

“Perseguidores da espécie humana”: capitães negreiros da Cidade da Bahia na 

primeira metade do século XVIII. Inicialmente busquei conhecer as viagens negreiras 

entre a Bahia e a África através do Banco de dados Trans-Atlantic Slave Trade: a 

Database (TSTD) para os anos de 1690 e 1760. Esses setenta anos foram escolhidos de 

modo que pudesse conhecer melhor a atuação dos capitães da primeira metade da 

centúria setecentista. Em seguida, busquei nos arquivos da capital baiana conhecer 

detalhes da vida e dos investimentos daqueles homens do mar. Para tanto foram 

fundamentais os seis testamentos e inventários post mortem de capitães de navio 

negreiro. Apesar do pequeno número, eles são representativos num universo de não 

mais de trezentos inventários para o período colonial baiano. Desse modo, pude 

conhecer temas tais como relações de sociabilidade e comércio, investimentos, riqueza e 

família dos capitães.1 

A despeito da crescente historiografia sobre o comércio de escravos africanos 

das últimas décadas no Brasil, ainda pouco conhecemos sobre os agentes dessa 

atividade formadora do mundo atlântico. Marinheiros livres ou escravos, capitães ou 

mestres de navios e os armadores dos grandes investimentos ainda desafiam os 

historiadores que pesquisam o tema. No Brasil, temos visto novos trabalhos sobre esses 

personagens do tráfico, em especial, para o século XIX, mas o tema ainda carece de 

muito fôlego de investigação, em especial para a praça mercantil baiana.2  

 

1 David Eltis, Stephen Berehndt, David Richardson & Manolo Florentino, The Transatlantic Slave Trade 
Database (TSTD), disponível em http://www.slavevoyages.org. 
2 Para conhecer alguns importantes trabalhos sobre os agentes do tráfico no Brasil ver XIMENES, 
Cristiana F. Lyrio, Joaquim Pereira Marinho – perfil de um contrabandista de escravos na Bahia – 1828-
1887, Dissertação de mestrado em História Social, UFBA, 1998; Jaime Rodrigues, De costa a costa: 
escravos, marinheiros e intermediários do tráfico negreiro de Angola para o Rio de Janeiro (1780-1860). 
São Paulo, Companhia das Letras, 2005; Estevam Costa Thompson, Negreiros nos mares do Sul – 
famílias traficantes nas rotas entre Angola e Brasil em fins do século XVIII, Dissertação de mestrado - 
UnB, 2006; Roquinaldo Ferreira, “Biografia, mobilidade e cultura atlântica: a micro-escala do tráfico de 
escravos em Benguela, séculos XVIII-XIX”, in Tempo, vol. 10, n. 20 (jan/2006), p. 23-49; João José 
Reis,  Flávio dos Santos Gomes & Marcus J. M. de Carvalho, O alufá Rufino: tráfico, escravidão e 
liberdade no Atlântico negro (c. 1823 - c. 1853), São Paulo, Companhia das Letras, 2010. 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

                                                                 



3 | Cândido Domingues, Capitães de navios negreiros, Cidade da Bahia – século XVIII 

Os capitães negreiros: a vida material na Cidade da Bahia 

  

Na Cidade de Bahia, como Salvador era mais conhecida no período colonial, 

todos que chegavam pelo mar encontrariam primeiro, o famoso Bairro da Praya. Esse 

era um nome mais simples para a freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, 

zona portuária de intenso comércio e local de moradia de muitos comerciantes e 

marinheiros. Ali se encontravam várias lojas – muitas delas especializadas em itens da 

mareação –, os grandes trapiches de açúcar, do tabaco, as casas onde os africanos 

escravizados ficavam esperando para a nova comercialização ou viagem. Uma grande 

multidão de africanos, homens e mulheres, escravos ou forros, vendia toda sorte de 

produtos e ofereciam diversos serviços. Nesse espaço, as negociações do comércio 

negreiro eram fechadas, os capitães dos navios viviam e trabalhavam aparelhando as 

embarcações, promessas eram feitas na Igreja do Corpo Santo e na de Nossa Senhora 

para que protegessem marinheiros e investimentos nas viagens oceânicas.3 

De acordo com Kátia Mattoso “existe em Salvador uma classe intermediária de 

homens livres e libertos ainda mal conhecida [homens e mulheres] cujos ofícios são 

prezados e procurados, como os de barbeiro-sangrador, de músicos, de piloto de navio, 

de bordadeira, de costureira, etc”.4 Entre essa “classe intermediária” encontravam-se os 

capitães negreiros da primeira metade setecentista cujo nível de riqueza é compatível 

com diversos profissionais mecânicos ou moradores daquela cidade.  

Chamo capitães negreiros, os capitães dos navios envolvidos no tráfico de 

escravos. Para tanto, uso o termo náutico seguido da palavra “negreiro”, tão cara à 

historiografia do tema, para que se evidencie em qual tipo de comércio eles estavam 

envolvidos. Entre 1690 e 1760 temos 1824 viagens registradas entre o porto de Salvador 

e a costa africana. Analisando estas viagens, consegui identificar 932 pessoas listadas 

como capitães ou mestres do navio em 1666 viagens, porém como já disse apenas tenho 

3 Sobre a freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Praia cf. Anna Amélia Vieira do Nascimento, Dez 
freguesias da cidade do Salvador: aspectos sociais e urbanos do século XIX, Salvador, Edufba, 2007 [1a 
ed. 1986], pp. 54-5 e 58-9; Cândido Domingues, “Na Praya de Nossa Senhora e dos Traficantes: 
comércio e sociabilidades na Cidade da Bahia setecentista”, Plurais Revista Multidisciplinar da 
Universidade do Estado da Bahia, v. 5, n. 1 (jan-abr/2014), pp. 167-84. Conforme se vê no quadro 1, 
apenas dois capitães habitavam outras freguesias a de São Pedro (mais próxima à Conceição, e em Santo 
Antônio Além do Carmo). 
4 Katia de Queirós Mattoso, “Bahia Opulenta: uma capital portuguesa no Novo Mundo (1549-1763)”, in 
Da revolução dos alfaiates à riqueza dos Baianos no século XIX: itinerário de uma historiadora, 
Salvador, Corrupio, 2004, p. 295 [grifo meu]. 
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inventários de seis deles. As condições da documentação impossibilita o conhecimento 

de mais detalhes das outras viagens negreiras. 

Os capitães negreiros eram importantes peças no comércio atlântico. Como 

capitães de seus navios, eles governavam os homens e as mercadorias. Apesar de haver 

uma hierarquia das funções navais, nota-se que o termo capitão é mais usado que o de 

mestre, por exemplo, e a mesma pessoa ainda desempenhava a atividade de piloto em 

diversas vezes. Isso é uma indicação de seus bens inventariados, quando se encontram 

listados livros e objetos da arte de piloto. Para além destas importantes atividades, 

alguns deles conheciam a língua geral da costa africana onde comercializava ou, usando 

de interpretes, eram responsáveis pela negociação com europeus e africanos no outro 

lado do Atlântico. Vemos, pois, que estes homens eram muito além que simples 

marinheiros. Eles eram os responsáveis por conduzir o navio em segurança, conhecendo 

os mares e os ventos, administrar a tripulação e a “carga humana” no torna-viagem e, 

ainda, fazer os negócios atentando para os lucros daqueles que ficaram seguros em 

terras baianas e que, confiaram em sua capacidade de negócios. Conheçamos um pouco 

do cotidiano e da atuação dos capitães negreiros no século XVIII baiano. 

 

“Tive um filho bastardo de uma mulher”: família e sociabilidades 

 

A partir dos seis inventários post-mortem de capitães negreiros, podemos ter um 

panorama do que poderia ser o cotidiano desses homens. Três eram portugueses 

nascidos no reino, e João Machado de Aguiar era da freguesia de Santa Maria Maior, 

Ponta do Calhao, na Ilha da Madeira, conforme vemos no quadro abaixo. Não temos 

informação de dois deles.5 

 Apenas quatro capitães eram casados na lei da Igreja Católica. Os outros, apesar 

da religiosidade católica, não se furtaram em manter relações estáveis com uma 

5 Os testamentos e inventários post-mortem dos seis capitães negreiros usados nesa pesquisa são os 
seguintes: Arquivo Público do Estado da Bahia (APB), Seção Judiciária, 07/3195/09, Testamento de José 
Pereira da Cruz (1750-57) e 07/3257/53, Inventário post-mortem de José Pereira da Cruz (1752-55, 
incompleto); 03/1147/1616/02, Testamento e inventário post-mortem de Jacinto Gomes (1752); 
04/1580/2049/04 Testamento e inventário post-mortem de José Francisco da Cruz (1757); 
4/1580/2049/3, Testamento e inventário post-mortem de Manoel da Fonseca (1757); 4/1613/2082/05, 
Testamento e inventário post-mortem de Manoel Ferreira de Oliveira (1762); 04/1594/2063/02, 
Testamento e inventário post-mortem de João Machado de Aguiar (1763). 
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companheira. Assim vivia Jacinto Gomes que, afirmando ser solteiro, teve dois filhos 

com sua escrava, a preta Antonia. A “mãe dos mulatinhos” Domingos e Manoel já era 

“forra por carta de liberdade que lhe passei” como afirmou o capitão em testamento 

feito em 1756, antes de sua última viagem à Costa da Mina.6  

José Pereira da Cruz, por algum tempo, foi o único a visitar a casa de Maria da 

Conceição no bairro da Saúde e prometeu casamento assim que retornasse da Costa da 

Mina, deixando-lhe uma quantia em dinheiro, talvez para que se mantivesse em sua 

ausência. Com ela teve Manuel, falecido ainda criança enquanto o pai esteva na Costa 

da Mina. A relação deles era de conhecimento da parda Anastácia Ferreira Bernardo, 

moradora na ladeira do Alvo, no mesmo bairro, e seu depoimento foi importante para 

que Maria fosse reconhecida herdeira de seu filho.7 

 Os capitães não possuíam muitos filhos, e ao que parece eles não seguiam seu 

pai na lida do mar. Os dois filhos de Manoel da Fonseca, por exemplo, eram religiosos e 

morava no reino quando de sua morte. Destoando de seus pares João Machado de 

Aguiar foi o que mais se casou. De seus três matrimônios, Aguiar teve cinco filhos, 

porém apenas Manoel José, o herdeiro único e filho de Rosa Maria, sua segunda esposa, 

estava vivo quando faleceu.8 

Diferentemente do que ocorria na alta elite, esses casamentos não lhes rendiam 

grandes dotes ou representatividade social. As mulheres, entretanto, muitas vezes 

assumiam a administração da casa e cuidavam dos filhos e dos escravos, garantindo que 

estes mercadejassem pelas ruas assegurando o sustento da família e aumentando as 

rendas dos capitães. 

 

 

 

6 APB, Seção Judiciária, 03/1147/1616/02, Testamento e inventário post-mortem de Jacinto Gomes 
(1752), fls. 3v, 18f. 
7 José Pereira da Cruz havia se casado na “Freguesia dos Santos Velhos da Corte, e Cidade de Lisboa, 
com Ana Marta da Encarnação”, com quem não teve filhos, Inventário post-mortem de José Pereira da 
Cruz (1752-55, incompleto); 03/1147/1616/02, fl. 1v, sobre o depoimento de Anastácia cf. fl. 74v. 
8 APB, Seção Judiciária, 4/1580/2049/3, Testamento e inventário post-mortem de Manoel da Fonseca 
(1757), fl. 2f e 3f; APB, Seção Judiciária, 04/1594/2063/02, Testamento e inventário post-mortem de 
João Machado de Aguiar (1763), fls. 1f, 10v. 
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QUADRO 1 – CAPITÃES NEGREIROS, SÉCULO XVIII 

Fonte: Testamentos e inventários post-mortem dos seis capitães negreiros, cf. nota 5. 

 

Em busca de maior inserção na sociedade os capitães, seguindo as regras sociais, 

tornavam-se irmãos de várias irmandades religiosas da cidade. As Ordens Terceiras 

CAPITÃO 

NEGREIRO 
COMPANHEIRA 

LOCAL DE 

NASCIMENTO 

LOCAL  

DA 

MORTE 

LOCAL DE 

MORADIA 

TIPO DA 

MORADIA 

ATUAÇÃO  

NO 

TRÁFICO 

José Pereira da 

Cruz 

Maria da  

Conceição (ele 
morreu antes de 
casar) 

 
São Martinho, 
extramuros da 

Cidade do Porto 

Salvador Conceição da 
Praia 

Aluguel 1734-1751 

4 viagens 

Jacinto Gomes Antônia, costa da  

mina, ex-escrava 

dele forra 

 
Nossa Senhora de 
Adouse, termo de 

Vila Real 

No mar, 

retornando 
da África 

Ladeira da  

Misericórdia, 

Conceição da 
Praia 

Aluguel 1746-1753 

4 viagens 

José Francisco 
da Cruz 

Ana Maria do  

Sacramento 

- No mar, 

retornando 
da 
África 

Rua da 
Preguiça, 

Conceição da 
Praia 

Aluguel 1757 

1 viagem 

Manoel da 
Fonseca 

Dorotéia Pereira Cascais Salvador Conceição da  

Praia 

- 1742-1756 

4 viagens 

Manoel  

Ferreira  

de Oliveira 

Eugênia de Jesus - Costa da 

Mina 

Rua Direita das 

Portas de São  

Bento (São 
Pedro) 

Aluguel 1739-1755 

6 viagens 

João Machado  

de Aguiar 

Rosa Maria da  

Assunção           
(2ª esposa) 

Ana Maria do  

Nascimento  

(3ª esposa) 

Freguesia de 

Santa Maria 
Maior, cabo do 
Calhao, Ilha da 
Madeira 

- Rua do 
Baluarte, Santo 
Antônio Além 
do Carmo 

Própria 1756 

1 viagem 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 



7 | Cândido Domingues, Capitães de navios negreiros, Cidade da Bahia – século XVIII 

foram as instituições mais nobres que eles alcançaram. Apenas João Aguiar não era 

irmão terceiro, no entanto ele era irmão de seis irmandades em vários pontos de 

Salvador. Essas instituições religiosas garantiam-lhes os ritos fúnebres, tão importantes 

para colocar a alma no caminho mais próximo da salvação, mas, também lhes 

colocavam em contato com os grandes homens de negócio e senhores de engenho, 

muitos deles também armadores de navio. Tais aproximações possibilitavam aos 

capitães negreiros fazer novos contratos de viagens e estreitar seus laços de 

sociabilidades com pessoas importantes da sociedade colonial. 

O traficante Jacinto Gomes se destacou entre seus pares demonstrando seus 

feitos de guerra e bravura nos mares em defesa da coroa e no aumento da fazenda real 

que ganhava com o resgate de escravo desenvolvido por ele durante pouco mais de duas 

décadas. Suas lutas nos mares, viagens e as boas relações pessoais na corte e na Cidade 

da Bahia renderam-lhe a tão sonhada patente de Capitão de Mar e Guerra que garantia o 

uso e o exercício de “todas as honras e graças, franquezas, proeminências, privilégios, 

isenções e liberdades que lhes tocam, podem e devem tocar”.9  

Nenhum deles alcançou postos políticos ou tornaram irmãos da Santa Casa de 

Misericórdia, mais importante instituição social da América portuguesa. Também não 

conseguiram hábitos das ordens militares nem o acesso a terra ou engenho. Conheçamos 

algumas características da vida material desses senhores do Atlântico.  

 

“Um baú velho com alguns móveis”: os bens dos capitães negreiros10  

 

Aproveitando o intenso comércio da zona portuária, parece que esses homens 

estavam todo o tempo investindo sua pouca riqueza e buscando meios de melhorar as 

condições de vida. Comparando com inventários da primeira metade do século XVIII, o 

acúmulo de bens pelos capitães negreiros não lhes possibilitavam uma vida de riqueza e 

suntuosidade. Numa sociedade onde um escravo africano recém-desembarcado e 

saudável custava 100$000 (cem mil réis) e um grande engenho de açúcar beirava os 

9 Arquivo Histórico Ultramarino, Documentos Avulsos da Capitania da Bahia, cx. 97, doc. 7723 
(Requerimento do capitão do iate Nossa Senhora da Ajuda e Bom Jesus de Bouças Jacinto Gomes, Bahia, 
1º de fevereiro de 1749). 
10 APB, Seção Judiciária, 07/3195/09, Testamento de José Pereira da Cruz (1750-55), fl. 2f. 
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cinquenta contos de réis os principais responsáveis pelo sucesso das viagens negreiras 

não conseguiram alcançar uma riqueza de 10:000$000 (dez contos de réis) em todo sua 

vida no mar, como vemos na tabela abaixo.  

 

Tabela 1 – Riqueza dos capitães negreiros  

 

FONTE: APB, Seção Judiciária, Inventários post-mortem destes capitães negreiros. 

 

Comparando a riqueza acumulada dos capitães negreiros com outros inventários 

do período podemos afirmar que eles, no máximo, alcançavam uma riqueza de 

característica mediana ou baixa.11 Isso, certamente, obrigava-os a sempre tomar 

dinheiro emprestado para investir no tráfico, mandar algumas carregações de 

mercadorias a outras áreas como a Índia, para comprar tecidos, ou a Angola além de ter 

escravos que pudessem aumentar sua riqueza com os serviços oferecidos.12 

As longas jornadas no mar e a pouca riqueza acumulada certamente fizeram os 

capitães negreiros não imobilizar seu dinheiro em casa própria. Não se descarta, porém, 

11 Podemos comparar ariqueza desses capitães com a do armador de navio e senhor de dois engenho, 
vereador e dono de mais de 300 escravos João Lopes Fiúza que, ao falecer em 1741 possuia um cabedal 
de 110:512$732 réis, cf. Cândido Domingues, “João Lopes Fiúza: terra, comércio e poder na Cidade da 
Bahia”, in Anais IV Encontro Estadual de História da Anpuh-BA, História: sujeitos, saberes e práticas. 
Vitória da Conquista, UESB, 2008, pp. 1-10. 1 CD-Room. 
12 Sobre carregações e letras de risco nos ensina Ana Amélia Vieira Nascimento: “Carregações eram o 
registro das mercadorias a serem trocadas em um comércio tanto por via marítima como por via 
terrestre.” As “letras de risco, ou de direito novos ou reais, eram documentos enviados do porto de 
destino da viagem comercial, ou porto de descarga. […] Esta letra era um instrumento privilegiado de 
crédito. […] A diferença entre as letras de risco e as carregações, é que as primeiras exigiam juros pré-
estabelecidos e as últimas não determinavam taxas de juros.”, cf. “Letras de Risco” e “Carregações” no 
comércio colonial da Bahia 1660-1730, Salvador, Cadernos CEB-UFBA, nº. 78, 1977, pp. 17 e 11 
respectivamente, [grifos meus]. 

Capitão negreiro Valor dos bens 

Jacinto Gomes 8:767$760 

José Pereira da Cruz 8:735$541 

João Machado de Aguiar       665$704 

Manoel da Fonseca 3:801$088 

José Francisco da Cruz 1:037$060 

Manoel Ferreira de Oliveira Maior que 5:155$279 
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a forte concentração imobiliária como um fator impeditivo aos capitães que não 

conseguiriam comprar imóveis e continuar investindo em negócios.13 

As casas dos capitães negreiros seguem bem próximas do que a historiografia 

brasileira tem demonstrado. Leila Mezan Algranti, Sheila Farias e Maria José R. 

Mascarenhas mostraram residências coloniais, em várias partes do Brasil, com escassos 

móveis – muitos deles já velhos e usados –, poucos ou ausentes talheres e raros 

ornamentos de parede, quando muito algum oratório com imagens do santo da devoção. 

Esse panorama era encontrado em casas com raras divisões de cômodo, onde salas e 

espaços de dormir confundiam-se facilmente, cozinhas ficavam na parte de fora e o 

banheiro em algum lugar distante no quintal. Para iluminar o ambiente, sempre escuro, 

castiçais e candeeiros de latão.14 

Nos interiores das residências, baús e caixas guardavam objetos e papéis que 

registravam as negociações como as letras de risco e as carregações. Esses mesmos baús 

guardavam os objetos pessoais que os capitães levavam nas viagens. Curiosamente, 

numa das paredes da casa do sobrinho homônimo do capitão Manoel Dias Maciel 

encontrava-se a peça mais curiosa de todos os inventários: um “Mapa do Castelo da 

Mina com sua moldura”. A Costa da Mina era o porto de maior presença do comércio 

baiano na África e essa peça reforça a importância dessa região para a Bahia.15 

Contrariando o que afirma Algranti sobre a falta de colheres na colônia, garfos e 

facas, bem como o disseminado costume de se comer com as mãos, entre os inventários 

estudados aqui em apenas dois não há qualquer destes objetos.16 Feitos de ossos, ferro, 

estanho ou prata os talheres foram comum entre os capitães negreiros e Manoel da 

Fonseca não os esqueceu de levar na viagem.  

13 Maria José Rapassi Mascarenhas, Fortunas coloniais: elites e riquezas em Salvador (1760-1808), Tese 
de doutorado em História Econômica, USP, 1998, Anexo I, Tabela I 
14 Leila Mezan Algranti, “Famílias e vida doméstica”, in Laura de Mello e Souza (org.), História da vida 
privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa, São Paulo, Companhia das Letras, 
1997, pp. 83-154; Sheila de Castro Faria, A colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano 
colonial, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1998, capítulo 6; sobre a Bahia colonial, cf. Mascarenhas, 
Fortunas coloniais, pp. 154-172 “A casa, o mobiliário, a prata”. 
15 APB, 4/1826/2297/4, Seção Judiciária, Testamento e inventário post-mortem de Manoel Dias Maciel 
(1742), fl. 9f. Sobre as relações Bahia e a Costa da Mina ver Pierre Verger, Fluxo e refluxo do tráfico de 
escravos entre o Golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos (dos séculos XVII a XIX), 4ª ed., Salvador, 
Corrupio, 2002; Carlos Silva Jr. Identidades Afro-Atlânticas: Salvador, Século XVIII (1700-1750), 
Dissertação de mestrado em História Social, UFBA, 2011, pp. 49-60. 
16 Algranti, “Famílias e vida doméstica”, pp. 122-123. 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

                                                                 



10 | Cândido Domingues, Capitães de navios negreiros, Cidade da Bahia – século XVIII 

Em suas cozinhas ainda encontravam-se cafeteiras de latão, pratos de estanho de 

vários tamanhos, xícaras e pires, copos de vidro somavam-se aos objetos para o 

consumo de líquidos. De cobre havia alguns recipientes para cozimento, tais como 

caçarola, caldearão e frigideira. Somente entre os bens de Jacinto Gomes podia-se 

encontrar objetos como grelha e espeto de ferro. Intriga a ausência de cadeiras na 

maioria dos inventários, assim como o reduzido número de tamboretes. Somente 

Manoel Ferreira de Oliveira possuíam tamboretes e mesa.    

Entre os simples móveis de dormir, destaca-se a única rede – pequena e 

confeccionada em algodão – de posse do capitão José Francisco da Cruz. Vê-se, pois, 

uma condição de simplicidade e desgaste dos objetos, que longe de ser peculiar aos 

negreiros, era característico ao modo de vida da ampla população da América 

portuguesa. 

 Talvez os objetos mais importantes desses homens fossem aqueles voltados aos 

trabalhos no mar. Longe de serem apenas os “governantes do navio”, os capitães 

negreiros também desempenhavam as atividades de piloto, como já adiantei. Isso é 

confirmado pela presença de alguns livros como dois Regimentos de Piloto e os “dois 

livros […] de navegação” listados por José Francisco da Cruz. Este capitão ainda 

possuía “uma [pequena] caixa de madeira lavrada em partes e pintada [e] dentro dela 

uma agulha de marear”. Essencial nas viagens marítimas, assim era descrita a bússola 

com a qual Cruz sabia seu norte e de toda a sua carregação negreira.17 

É interessante lembrar, aqui, as palavras de Jaime Rodrigues, notando o apreço 

que os homens envolvidos no comércio atlântico tinham pelas inovações: “os traficantes 

foram pioneiros no uso de novas tecnologias navais”. As mudanças mais significativas 

ocorreriam, principalmente, na segunda metade de século XVIII e no século seguinte.18 

Não apenas a tecnologia era necessária aos tratos mercantis como a escrita e a 

leitura. Manoel da Fonseca tanto lia como escrevia bem e redigiu seu testamento, 

assinando-o com exímia caligrafia. José Pereira da Cruz, por outro lado, apesar de 

possuir uma dúzia de livros em casa, não se considerava suficientemente capaz de 

17 José Francisco da Cruz ainda era possuidor de um Regimento de Piloto e “dois livros mais pequenos 
[sic] de navegação”, cf. APB, Seção Judiciária, 04/1580/2049/04 Testamento e inventário post-mortem de 
José Francisco da Cruz (1757). 
18 Jaime Rodrigues, De costa a costa: escravos, marinheiros e intermediários do tráfico negreiro de 
Angola para o Rio de Janeiro (1780-1860), São Paulo, Companhia das Letras, 2005, pp. 142-145; Marcus 
Rediker, O navio negreiro: uma história humana, São Paulo, Companhia das Letras, 2011, pp. 80-81. 
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redigi-lo e “por não escrever bem, pedi[u] a Antonio Basílio” para anotar suas últimas 

vontades.19 Falando sobre marinheiros de diversos tipos de embarcações, exceto as 

negreiras, Lucy Hutter afirma que “poucos dentre eles não sabiam ler e escrever”.20 

 

Imagem 1 
 

Autógrafos de capitães negreiros 
 

  

José Pereira da Cruz, 1750 Manoel da Fonseca, 1756 

 

Trabalhando em casa, nas ruas ou no mar estavam os escravos dos capitães 

negreiros. Estes, no entanto, apesar de comprar mais baratos nos portos africanos 

possuíam poucos cativos.   

 Ao todo foram listados trinta e oito escravos de diversas idades e de 

ambos os sexos. Apenas conhecemos a ocupação de vinte sete deles. Encontravam-se 

marinheiro, ganhadora, “do serviço da casa”, lavadeira, costureira, barbeiro, sangrador e 

sapateiro. Isso demonstra que o interesse desses senhores era que seus escravos 

produzissem riqueza em terra ou embarcados. Mesmo viajando, os capitães negreiros 

não precisavam preocupar-se com seus escravos que ficassem em Salvador, pois esses 

trabalhariam ao ganho e sustentar-se-iam. Para tanto, bastava deixar algum sócio, amigo 

ou familiar que vigiassem e resolvessem eventuais problemas. 

Dos 27 escravos com a ocupação identificada, quinze eras mulheres e dezesseis 

homens entre africanos e crioulos. As mulheres destacavam-se pelas atividades de casa 

19 APB, Seção Judiciária, 07/3195/09, Testamento de José Pereira da Cruz (1750-55), fl. 3f. 
20 Lucy Maffei Hutter, Navegação nos séculos XVII e XVIII: rumo: Brasil, São Paulo, Edusp, 2005, p. 
180. Sobre o domínio da escrita por pilotos, cf. Júnia Ferreira Furtado, Homens de negócio: a 
interiorização da metrópole e do comércio nas minas setecentistas, São Paulo, Hucitec, 2006, p. 94. Para 
conhecer um pouco do embate entre a experiência e o conhecimento científico (através da leitura) na 
atividade de pilotar, cf. Paulo Miceli, O ponto onde estamos: viagens e viajantes na história da expansão 
e da conquista (Portugal, século XV e XVI), 3 ed. Campinas, Editora da Unicamp, 1998, pp. 106-108. 
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e do ganho nas ruas, uma delas, Inácia, do gentio da costa, escrava do capitão Manoel 

Ferreira de Oliveira reunia ambas as tarefas.21  

Entre os homens, o perfil das ocupações ligadas ao comércio negreiro aponta 

para maiores possibilidades de lucro alugando-os aos armadores dos navios. Além 

disso, seus donos ensinavam-lhes a lida no mar enquanto ganhavam com seu trabalho. 

Dez dos escravos listados eram marinheiro, barbeiro ou sangrador, todos eles 

importantes na área de seus senhores.22 

 Apesar de não terem acumulado altas somas de dinheiro os capitães conseguiam 

investir no tráfico de escravos, algumas vezes atuando como armadores do navio. Após 

conhecer suas vidas na terra vejamos um pouco dos negócios e sua atuação no mar. 

 

“Em que vou embarcado por Capitam”: viagens e investimentos 

 

O comércio negreiro não era arriscado apenas para os investidores. Os 

marinheiros e escravos enfrentavam toda sorte de adversidades no mar e na costa 

africana. Ataques de piratas, fome, falta de água, possíveis revoltas de escravos ou 

marinheiros, calmarias durante a travessia e doenças são alguns fatores que o tornavam 

uma atividade de alto risco. Podemos elencar alguns desses fatores como diretamente 

responsáveis pelo alto número de capitães que aparecem capitaneando apenas uma 

viagem. 

Os inventários pesquisados confirmam esses perigos. A maioria deles existe 

porque o capitão morreu em viagem ou logo após desembarcarem em Salvador 

retornando da África muitas vezes doente. Foi o caso de José Pereira da Cruz que, 

21 Sobre trabalho escravo na cidade do Salvador ver Daniele Santos de Souza, Entre o “serviço da casa” 
e o “ganho”: escravidão em Salvador na primeira metade do século XVIII, dissertação de mestrado em 
História Social, UFBA, 2010; Silva Jr. Identidades Afro-Atlânticas, passim; APB, Seção Judiciária, 
4/1613/2082/05, Testamento e inventário post-mortem de Manoel Ferreira de Oliveira (1762). 
22 Sobre a condição de escravo-marinheiro ver Jaime Rodrigues, “Cultura marítima: marinheiros e 
escravos no tráfico negreiro para o Brasil (sécs. XVIII E XIX)”, in Revista Brasileira de História, São 
Paulo, v. 19, nº 38 (1999), pp. 20-25, (Dossiê Identidades Alteridades), este artigo foi aperfeiçoado 
tornando o capítulo 6 da tese de doutorado, mais tarde publicada, cf. Jaime Rodrigues, De costa a costa, 
pp. 185-220; José Roberto do Amaral Lapa, A Bahia e a carreira das Índias (Ed. Fac-símile). São 
Paulo/Campinas, Hucitec/Editora da Unicamp, 2000, p. 190; Hutter, Navegação nos séculos XVII e XVIII, 
pp. 170-171. 
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enfermo, recebeu diversas visitas do boticário João Gonçalves Ferreira. Coube, ainda, 

ao barbeiro Antônio Mendes de Magalhães proceder com as ventosas e sanguessugas 

para tratar da moléstia que levara o capitão José Pereira a óbito.23 

Podemos continuar análise de tais perigos a partir dos números seguintes. 

Conforme vemos na tabela abaixo, 66% deles foram registrados apenas uma vez na 

condição de capitão do navio e apenas 5,6% viajaram mais de seis vezes na dita função.  

Apesar de não conhecermos quando esses homens iniciaram suas vidas no mar, 

nem em quais rotas, tais números são importantes para compreender as dificuldades 

desse comércio. A média de viagem desses homens na Bahia, entre 1690 e 1760, foi de 

2,2 viagem por capitão, muito próximo da média de 1,8 viagem apresentada no tráfico 

de Rhode Island, no século XVIII, e apenas cinquenta viajaram cinco ou mais vezes. Na 

Bahia, esse número foi um pouco maior: 78 capitães.24 

 

Tabela 2 

Relação entre os capitães e o número de viagem à África, 1690-1760 

Número de 
viagens 

Número de 
capitães 

% 

01 615 66,0 

02 135 14,5 

03 60 6,4 

04 44 4,7 

05 25 2,8 

06-10 46 4,9 

11-17 07 0,7 

Total 932 100 

FONTE: www.slavevoyages.org 

 

23 APB, Seção Judiciária, 07/3257/53, Inventário post-mortem de José Pereira da Cruz (1752-55, 
incompleto), fls. 17f-18v 
24 Jay Coughtry, The notorious triangle: Rhode Island and the African slave trade, (1700-1807), 
Filadelfia, Temple University Press, 1981, apud Rediker, O navio negreiro, p. 198.  
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Dentre aqueles que mais atravessaram o Atlântico para abastecer a economia da 

América portuguesa de mão de obra, destaca-se o capitão Domingos Fernandes 

Dourado, que enfrentou as águas atlânticas em dezoito viagens entre 1699 e 1714. Em 

1711, em sua antepenúltima viagem, ele figura como armador e capitão, usufruindo de 

lucros anteriores ou das redes sociais de créditos disponíveis na Cidade da Bahia.25 

Os capitães negreiros, como aponta a história de Domingos Dourado no início 

do Setecentos, eram também investidores no tráfico. Até agora as fontes indicam-nos 

como pequenos ou médios investidores.26 Certamente os altos custos impediam esses 

homens de armarem grandes navios e alcançarem altos lucros. Como já disse acima, não 

temos conhecimento de sua vida no mar antes de eles aparecerem como armador de uma 

carregação negreira.  

Apenas três capitães aparecem como armador em sua primeira viagem. O mais 

provável é que eles dividissem os custos com algum outro armador, ou até mesmo 

investisse menos em capital e utilizasse de suas experiências no mar e nos negócios com 

os africanos ao acertar as contas com seus sócios. A característica da documentação do 

tráfico brasílico, no entanto, não nos permite muitas afirmações nem conhecer todos os 

meandros e integrantes de uma sociedade mercantil negreira.27 

No universo de 1824 viagens estudadas, somente trinta e nove (2,14%) tiveram o 

capitão do navio como o próprio armador ou como um membro de uma sociedade, 

compondo um conjunto de 30 capitães-armadores.28 Apesar de aparentar um número 

25 Eltis, Berehndt, Richardson & Florentino, TSTD, # 50394. Domingos muito provavelmente era irmão 
de Pedro Fernandes Dourado, armador de dez viagens, porém, não há registros sobre eles para que 
possamos confirmar o grau de parentesco. 
26 Havia outras formas de atuação no tráfico. Francisco Gonçalves Dantas viveu na Bahia no primeiro 
quartel do século XVIII emprestando dinheiro, enviando carregações, sozinho ou em sociedade, para a 
África. Ao falecer, em 1735, Dantas dividia uma carregação de seis escravos com o sócio Geraldo 
Barboza que teve responsabilidade de recebê-los e entregar a parte do sócio falecido ao inventariante. 
Essa carregação estava sob a responsailidade Manoel Pereira da Cunha, escrivão do navio Nossa Senhora 
do Pilar e Santo Antonio e Almas. Era comum a tripulação de navios levarem encomendas e, assim, lucrar 
com os serviços prestados a outrem. Sobre a vida e negócios de Dantas, cf. Carlos Silva Jr., “Tráfico, 
escravidão e comércio em Salvador do século XVIII: a vida de Francisco Gonçalves Dantas (1699-
1738)”, in João José Reis e Elciene Azevedo (orgs.), Escravidão e suas sombras, Salvador, EDUFBa, 
2012, pp. 143-186. 
27 Sobre os capitães armadores e seus investimentos no tráfico cf. Cândido Domingues, “Tráfico, tempo e 
lucros: os capitães negreiros e seus investimentos”, in Lisa Earl Castillo; Wlamyra Albuquerque, & 
Gabriela dos Reis Sampaio (orgs.), Barganhas e querelas da escravidão: tráfico, alforria e liberdade 
(séculos XVIII e XIX), Salvador, EDUFBa, 2014, pp. 21-60. 
28 Entre 1811 e 1830, no Rio de Janeiro, os investimentos dos capitães-armadores não diferenciavam 
muito do já encontrado aqui. Em 1187 viagens eles foram consignatários de 46 delas, representando 
5,5%, cf. Manolo Florentino, Em costas negras: uma história do tráfico entre a África e o Rio de Janeiro 
(séculos XVIII e XIX), São Paulo, Companhia das Letras, 1997, pp. 150-153. 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

                                                                 



15 | Cândido Domingues, Capitães de navios negreiros, Cidade da Bahia – século XVIII 

inexpressivo, atentando-se à realidade do tráfico negreiro ele se torna bastante relevante, 

afinal eram marinheiros que conseguiram juntar dinheiro ou inserir-se em espaços 

importantes da sociedade mercantil baiana conseguindo empréstimos e diversificando 

sua economia. Pelo menos por um momento eles foram os senhores de suas próprias 

travessias. 

O capitão José Pereira da Cruz aproveitou sua experiência e conhecimento dos 

meandros do comércio negreiro e diviu uma sociedade com o velho “lobo do mar” 

Teodósio Rodrigues de Faria. Este era um Capitão de Mar e Guerra da Carreira da Índia 

aposentado, possuia lojas na Conceição da Praia e é famoso, ainda hoje, por ter 

introduzido o culto ao Senhor do Bonfim em Salvador, na década de 1740. Essa foi a 

última viagem de Cruz, que morreu na Cidade da Bahia logo após desembarcar com 

seus cinquenta e três africanos novos comprados nessa parceria. Coube a seu sócio, e 

fiel do Bonfim, cuidar dos africanos novos, vendê-los e proceder na contabilidade da 

carregação.29  

Os investimentos na compra de dezenas ou centenas de escravos não foram os 

mais importantes negócios dos capitães. O capitão José Pereira da Cruz ao ditar seu 

testamento lembrou-se de vários investimentos menores no império lusitano. Em “hum 

baul velho [há] alguns papeiz digo com muyto papeiz, entre os quaes se acha varias 

Letras de direitos de Angola, e outras de risco da Costa da mina”. José Pereira era 

credor de várias pessoas na Cidade da Bahia, especialmente marinheiros como 

Francisco Mendez da Luz (30$000) e Joseph Lopes (133$200) que compunha sua 

tripulação no navio Nossa Senhora do Rosário e Santo Antônio destinado à Costa da 

Mina, em 1750.30 

Seguindo os costumes de seu tempo, os capitães negreiros buscaram diversificar 

seus investimentos, tomando dinheiro emprestado a credores maiores, investindo na 

compra de mercadorias que pudessem resultar em escravos na costa africana, ou 

emprestando somas menores a pessoas, talvez, de “menor qualidade” social. Tratando 

29 Cândido Domingues, “Tráfico e Traficantes – poder e riqueza dos traficantes de escravos na Cidade da 
Bahia (1700-1751)”, in Anais do XXV Simpósio Nacional de História: Por uma est(ética) da beleza na 
História. Fortaleza-CE: ANPUH, 2009. 
30 APB, Seção Judiciária, 07/3195/09, Testamento de José Pereira da Cruz (1750-57), fl. 1v-2v; Eltis, 
Berehndt, Richardson & Florentino, TSTD, # 49592, não há o nome dos senhorios da viagem: Teodósio 
Rodrigues de Faria e José Pereira da Cruz (só aparece como capitão), ainda neste banco de dados aparece 
como galera, diferente do testamento do capitão. Para mais detalhes desta viagem, cf. Domingues, 
“Tráfico e Traficantes”. 
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com os grandes investidroes no tráfico, eles estreitavam laços com importantes homens 

da governança e da economia, no entanto tais relações não lhes garantiram riqueza nem 

cargos na política local. 

 

Conclusão 

 

As maldições do céu bem os castiga [os capitães], 
[…] ou naufragam na costa do leste, ou 
descansando em terra morrem pobres, como 
principiaram.31   

 

As palavras do acadêmico Luís Antônio Oliveira Mendes ajudam-nos a entender 

um pouco melhor o universo vivido pelos capitães negreiros da praça mercantil baiana. 

Nem todos eles morreram “pobres, como principiaram”, contudo, concordando com o 

que disse esse baiano, nascido em 1748 na Cidade da Bahia e um dos poucos críticos 

luso-brasílico do tráfico de escravos, o perfil social desses mareantes não aponta para 

uma realidade de grande riqueza ou poder.32 

Relembrando os seus bens domésticos, sua residência, a quantidade de escravos 

que lhes serviam, tal afirmativa pode ser mais facilmente compreendida. A busca dos 

colonos por uma vida em estado de nobreza era repleta de empecilhos, tais como o seu 

alto custo e o alto risco dos investimentos sem a garantia de alcançá-la. Não tendo 

nascido em rica família, os capitães negreiros encontravam no comércio um meio de 

ascensão financeira e social. Por desempenhar uma atividade de mando e responsável 

por aumentar a riqueza dos investidores coloniais e da Fazenda Real, a importância dos 

capitães negreiros ganhava dimensões maiores que um simples comerciante ou oficial 

mecânico, por exemplo. Esse conjunto de fatores lhes proporcionou melhores relações 

pessoais e financeiras na Cidade da Bahia setecentista, ainda que não compusessem a 

elite baiana colônia. 

31 Luís Antônio de Oliveira Mendes, Memória a respeito dos escravos e tráfico da escravatura entre a 
Costa d'África e o Brasil [1793], Salvador, P555, 2004, p. 42, [grifo meu]. 
32 Alberto da Costa e Silva dá-nos informações valiosas sobre esse grande inventor e homem das letras do 
final do século XVIII, cf. Alberto da Costa e Silva, “A Memória histórica sobre os costumes particulares 
dos povos africanos, com relação privativa ao Reino da Guiné, e nele com respeito ao rei de Daomé, de 
Luís de Antônio de Oliveira Mendes”, in Afro-Ásia, n. 28 (2002), pp. 253-258. 
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