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“Pois vens ver os 

segredos escondidos Da 

natureza e do úmido 

elemento” 

 Os Lusíadas, c.V,42 

 

Entre os "gênios multímodos" portugueses que se ocupam, simultaneamente na 

prática e no pensamento, na empresa das navegações oceânicas, como é o caso de 

Camões, soldado, literato, estudioso competente das "ciências" da época, há-de 

ressaltar em todos e cada um a eminente motivação de proveito imediato no que lhes 

ocupa a atenção e a ação. Já se fez notar n'Os Lusíadas este caráter "puramente 

utilitário da flora", na qual "o Poeta ainda reproduz exatamente as noções e o modo de 

ver do seu tempo. [...] E esta ciência do seu tempo, o Poeta possuía-a toda. [...] noções 

gerais, extensas e exatas possuía-as, e incluiu-as todas no seu livro". (CONDE DE 

FICALHO, 1994:26) "[ ...] Os vegetais atraíam a atenção unicamente pelos produtos que 

forneciam ao homem. Especiarias ardentes, perfumes subtis, madeiras preciosas, 

remédios poderosos, antídotos soberanos, é o que os navegadores procuravam e os 

naturalistas descreviam. Garcia de Orta e Cristóvão da Costa, com serem especialistas, 

não tratam em geral das plantas, mas exclusivamente dos símplices e drogas". "Remata 

o poema pela esplêndida descrição geográfica do canto décimo, talvez o mais belo, e 

seguramente aquele em que Camões mais acentuou a feição científica da sua obra. É de 

notar que nesse canto se não encontram descrições da natureza tropical, ou menções 

de plantas, tendo notáveis e belas formas; mas unicamente uma relação de ricos 

produtos e custosas especiarias. É uma indicação científica e um traço histórico - um 

traço das nossas guerras indianas, que não podia escapar ao fino espírito do Poeta". 

(CONDE DE FICALHO, 1994:30-31) Período histórico marcado pela supremacia do 



capital mercantil em âmbito mundial, suas características são: a) a reprodução do 

capital faz-se pela captação dos excedentes econômicos realizados nas mais diversas 

formas de produção e se manifesta na forma monetária da balança comercial de uma 

nação; b) o domínio do capital mercantil não é um domínio econômico; c) a reprodução 

do capital faz-se sem que a produção se constitua segundo os conceitos do capital 

produtivo: produto líquido e trabalho produtivo; d) o dinheiro é a forma imediata e 

autônoma do valor de troca. Essa é a razão pela qual, a despeito de que Portugal 

estivesse mesmo no epicentro da circulação em escala mundial de espécies vegetais, ou 

por isso mesmo, os primórdios de uma ciência botânica, ou seja as sistematizações dos 

conhecimentos empíricos herdados do Medievo europeu e do Oriente, não se fazem aí. 

O conhecimento tem então na Lusitânia um caráter eminentemente utilitarista. Os 

notáveis desenvolvimentos de uma geometria aplicada às construções navais, à 

orientação em alto mar e à cartografia, não se transmitem como metodologia e em 

regra universal a todos os outros ramos do conhecimento, particularmente o que aqui 

nos interessa, o mundo das plantas. 0 sistema mercantil-colonialista de expansão 

mundial da Lusitânia impôs condições históricas muito determinadas ao pensamento 

português. A mercadoria, esbatida na sua imagem especular do dinheiro, toma-se 

estreito padrão de avaliação do fantástico mundo das plantas que se descortina aos 

navegantes nas longínquas terras, e dos seres humanos e das sociedades que as 

selecionam e cultivam, bem assim os conhecimentos que estas acumulam nesses 

misteres. 

A questão dos cereais, desde os inícios da colonização das Ilhas do Atlântico 

Sul, foi decisiva para os interesses do poder colonizador. A alimentação dos europeus 

transplantados para locais sem população autóctone dependia de importações 

custosas; não se habituavam facilmente os europeus à alimentação trazida das práticas 

culinárias do continente africano, mais próximo. Primeiro na ilha da Madeira, desde 

cedo a administração régia promoveu o transplante de espécies de cereais que 

integravam a alimentação européia e se aclimatassem. 

Nas ilhas do arquipélago de Cabo Verde, também se transplantaram espécies 

vegetais destinadas à alimentação de europeus, apesar de relatos conflitantes. Se para 

Cabo Verde há a afirmação de "carência de cereais", contrariamente à Madeira, outra a 

contradiz dando conta de uma florescente agricultura de subsistência na ilha de 



Santiago. Isto, até o início dos Quinhentos, depois do que houve a degradação jamais 

interrompida dos solos, fato que é também conhecido na Madeira. Na própria Madeira, 

a substituição das searas de trigo pela vide e pela cana-de-açúcar obrigou à 

"constituição de outros mercados produtores de pão: [...] Barbária, [...] Entre Douro-e- 

Minho, [...] Açores." (GODINHO, s.d.p.,III:235) 

Esse estrito caráter mercantil da colonização manifesta-se na substituição da 

paisagem natural por uma moldada pelos critérios da utilidade submissa à troca: as 

variedades de milho importadas do continente africano e da América; a palmeira de 

nozes, daa índia; a cana-de-açúcar, do Mediterrâneo; o trigo, a vinha e as olerícolas, da 

Europa, entre outros vegetais; e todas elas por primeiro aclimatadas na Madeira com o 

caráter de experimento planejado sob auspícios e controle da Corôa, por meio de seus 

homens de ciência (e as ordens religiosas são igualmente celeiros destes). 

Os conhecimentos passam então a classificar os frutos da terra em "plantas e 

animais úteis", "animais e ervas daninhos", e os "matos maninhos" dos quais se pode 

recolher lenha e frutos silvestres. Um exemplo: entre o gado bovino e o algodão, os dois 

mais importantes produtos alocados nas ilhas de Cabo Verde, a Corôa procurou meios 

de impor um critério rígido de hierarquização. 

O cultivo do algodoeiro era quase que a atividade exclusiva na ilha do Fogo; 

dali ele se expandiu para a ilha de Santiago, em muito menor escala, e, depois, para a 

ilha Brava. Como a produção de algodão, desde sempre, esteve concentrada no Fogo, 

e sempre foi este o principal produto de escambo no tráfico negreiro com a costa 

africana, a Corôa procurou garantir que a ilha Brava se mantivesse especializada na 

pecuária bovina, cujos sub-produtos, os couros e sebos, tinham grande procura na 

Europa, estando toda a produção legalmente obrigada a exportar-se a Lisboa; para 

isso buscou proibir o cultivo do algodão quando ameaçasse reduzir a área e a 

ocupação produtiva das pastagens e desviar trabalho da preparação das peles e sebos. 

(BALENO, 1991:144; SILVA, 1991:184) 

O amendoim é introduzido pelos portugueses na costa africana ocidental 

proveniente do Peru e estabelecido em produção de larga escala, como fonte principal 

de alimentação de escravos nos navios negreiros desde fins do Seicentos. (HENRIQUES, 

1989a: 364-65) A recriação portuguesa da assim chamada Natureza segue passo com 

estas categorias culturais de hierarquização. A cana-de-açúcar é transplantada às Ilhas 



do Atlântico Sul no bojo de um discurso que dicotomiza as plantas entre as que se 

destinam exclusivamente ao comércio em grosso e ao lucro, e aquelas cuja finalidade 

precípua é o auto-sustento, o prazer estético ou a farmacopéia. Com a expansão de 

uma agricultura mercantil no Brasil fundada na cultura da cana-de-açúcar e na produção 

manufatureiro-escravista do açúcar, requer-se o transplante de africanos em 

quantidades, de sorte que o cultivo do tabaco, planta nativa americana, será posto, na 

Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro, igualmente em regime de agricultura 

comercial de larga escala, já a partir dos inícios do século XVII, nessa qualidade de 

moeda de troca com o trato negreiro de África. (NARDI, 1996:33, 95, 346) 

O cultivo em grosso do tabaco, o circuito dos escravos e a lavoura açucareira são 

as peças da mesma engrenagem de controle político e cultural de territórios, homens, 

plantas e saberes (todos, bens comerciais raros que se repartem entre as nações pela 

rapina e pelo exclusivo). No caso da África, a engrenagem tomou a sua forma 

extremada, insulada "nos arquipélagos para se esquivar, de um lado, aos controles das 

populações costeiras [e cuja lealdade se deveria preservar em beneficio do comércio 

pacífico] mas, essencialmente por estar aparelhada a controlar os trabalhadores, os 

escravos". E uma época marcada por "um longo período de inventário e de classificação 

de continentes assim como de homens [e plantas]": um inventário e uma classificação 

do Outro. (MARGARIDO, 1989:305-306) Sem dúvida, o patrimônio genético original das 

colônias é enriquecido com esse trabalho de difusão-experimentação, mesmo 

inteiramente empírico. O âmbito de aclimatação é naturalmente variável de uma espécie 

a outra. Climas e solos são variáveis fundamentais. A aclimatação da cana-de-açúcar é 

precária no Cabo Verde, e na Madeira, a despeito de ser boa é muito menos favorecida 

que em São Tomé e Bahia. Há o clima da área do Sahel, há as diferenças de solos de 

aluvião (massapés), há as diferenças de paralelos ao Equador. 

A produção de hortaliças européias não se podia fazer por sementeiras visto que 

as sementes ali produzidas nem sempre germinavam, obrigando pois à importação 

permanente delas (o que é feito por castelhanos, também exímios cultivadores de 

sementeiras). Daí, a sua lenta difusão, por um trabalho de adaptação por seleção de 

variedades. Figos, uvas, melões portugueses medraram em Santiago de Cabo Verde, o 

mesmo não acontecendo com o trigo e o centeio, cujos cultivos e mais a indústria do 

vinho expandiram-se rapidamente na Madeira e Açores. Igualmente produziam bem as 



laranjeiras e os limoeiros transplantados, seja em Santiago seja em S.Tomé. Alguns 

produtores de Cabo Verde especializaram-se na apurada produção de sementes para 

algumas espécies, ao contrário de outras, como o "Inhame e muitas hortaliças oficinais, 

como alfaces, couves, rábanos, beterrabas e aipo, [...] semeadas crescem em poucos 

dias e são muito boas, mas a semente que produzem não presta para semear". (SILVA, 

1991:189; BALENO, 1991:128-29 e nts, 151; HENRIQUES, 1989a:376-77 e nts) Exibe-

se, pois, um vívido pluralismo agrícola-criatório na ilha principal de Cabo Verde e em 

algumas outras partes das Ilhas Atlânticas do Sul, posto que empreendeu-se também, 

em Madeira e Açores, uma importante indústria extrativista - salinas marinhas, pesca do 

coral, coleta da cortiça e da planta do sangue de drago, o que é o caso, ainda, do 

arquipélago do Cabo Verde, onde se exploraram as salinas marinhas, o dragoeiro, o 

âmbar e a urzela. (GODINHO, s.d.p.,III:192; SILVA, 1991:223 segs) De maneira 

dominante porém, a transmigração de espécies vegetais e animais por todo o "mundo 

português" obedece, mais que tudo, à busca de ganhos imediatos e absolutos de 

comércio, e por isso, vai pautar-se invariavelmente como princípio diretor pela 

extremada especialização ecológica - mesmo à custa de desequilíbrios ambientais de 

monta. Há uma produção de conhecimentos e de experimentações relacionadas à 

adaptabilidade das espécies em novos nichos ecológicos mas, os resultados são 

inteiramente acidentais, posto tratarem-se de ambientes ainda pouco conhecidos e de 

intervenções com objetivos excessivamente limitantes. A principal característica desta 

intervenção humana nos seres existentes é, pois, a forma basicamente "pragmática", 

sem referência ideológica outra que não a "eficácia". (HENRIQUES & MARGARIDO, 

1989a:39-40, 41, 44) São trabalhos de melhoramento e de seleção de variedades 

exercidos de um modo basicamente empírico. Essas ilhas do Atlântico Sul são 

encontradas sem qualquer população humana ou muito escassa e este fator é que teria 

possibilitado as experiências ou a experimentação "das plantas, em primeiro lugar, dos 

homens que lhes estão associados, em segundo; [...] a criação de uma natureza outra, 

ou, em todo o caso, de combinatórias vegetais diferentes: é a isso que daremos o nome 

de `ecologia do capital"', diferentemente da relação dos portugueses com a agricultura 

do continente africano. (HENRIQUES, 1989a:375; HENRIQUES & MARGARIDO, 

1989a:40,41-42) Se o bom propósito português é a conquista da confiança dos 

indígenas para o trato comercial (principalmente, o tráfico negreiro), e para isso a 



intervenção na ecologia africana do continente é reduzida, nem por isso inexiste a 

prática, posto que nas áreas da África continental onde os portugueses constituiram 

colônias, erigiram também nas agriculturas locais um "complexo americano" pela 

importação de numerosas espécies e variedades de plantas "úteis" das Américas. Há, é 

certo, o interesse dos africanos na disseminação de novas plantas, seja porque se 

prestassem aos mesmos procedimentos culinários e à tradição cultural de alimentação 

(se o inhame manteve o seu valor simbólico na alimentação africana, o consumo 

corrente da mandioca, importada das Américas, passará a predominar; o milho mais 

americano virá substituir o sorgo africano; difundem-se também o arroz asiático e a 

batata-doce americana), seja porque, como nesses casos específicos, são mais 

produtivas e mais ricas do ponto de vista nutricional do que as espécies africanas. Os 

chefes dos reinos indígenas da costa e do interior africano buscam o conhecimento e a 

assessoria destes agentes de difusão, lusitanos e de outras nacionalidades, para os 

trabalhos de "melhoramento vegetal". Para conquistar-lhes o beneplácito ao comércio e 

a lealdade política, a Corôa portuguesa não se furta, pelo contrário, a enviar sementes e 

especialistas aos reis africanos como prova de amizade e bons propósitos. 

E igualmente, há interesse do colonizador em aparelhar as regiões colonizadas, 

especialmente as Ilhas Atlânticas, ao menos de alguns meios de sustento de massa, 

particularmente na alimentação de base destinada à população livre pobre, à escrava, 

e à massa de cativos ali provisoriamente acantonados, como ainda ao 

aprovisionamento das embarcações marítimas em trânsito. 

Como estes não são todos os alvos das autoridades portuguesas, devemos 

indagar-nos sobre eles relativamente a esse intento de introduzir no continente 

africano as plantas americanas de subsistência, como a mandioca, a batata doce, os 

feijões. 0 caso da mandioca é ilustrativo: vegetal resistente à seca, com ciclo de 

maturação longo e alta resistência à deterioração, o seu papel na substituição de 

vegetais da subsistência tradicional africana foi prejudicial ao sistema de ciclo bi-

anual da agricultura africana. Embora muito dependente do regime de chuvas, esse 

sistema se vale ainda das inundações periódicas e, portanto, do uso intensivo de 

terrenos aluviais muito férteis, dispensando o regadio; e compõe-se ainda com a 

caça e a coleta. Este sistema permitia a notável concentração de população em 

pequenas áreas. 



A agricultura tradicional bantu ao sul da Floresta Equatorial era praticada com 

rotação de terrenos, portanto, itinerante. O pousio fazia-se três a quatro anos após a 

primeira colheita e então ocupava um número grande de anos, chegando a 20. Nas 

terras semi-áridas o pousio permite não só a recomposição da fertilidade natural dos 

solos mas também a reconstituição de reservas de água. 

Ao lado desse sistema migratório de agricultura, algumas populações praticaram 

uma agricultura perene. A região agricultável do litoral angolano, de savanas e com 

clima de chuvas fracas e irregulares, dificultava a humectação exigida pela preparação 

do solo com as técnicas tradicionais. A solução dada pelas práticas africanas foi a da 

seleção de microclimas e solos nas margens de rios e lagoas, fundos de vales e ilhas 

lacustres; com ela, a constituição de centros de produção agrícola perene ou semi-

perene e o assentamento de aglomerações populacionais de milhares de habitantes. 

Estas práticas constavam de uma seleção de terrenos adequados aos diversos cultivos, 

em termos de clima e solo, cujas regras mais limitativas do que critérios positivos 

achavam-se formuladas em provérbios e ditos. Ao conhecimento empírico de cada 

solo/clima correspondia um nome distintivo que o designava, conhecimento empírico, 

muito preciso, já existente no século XVI. (MAESTRI F°, 1978:39, 41-42, 43) É certo que 

é possível o argumento de esse sistema ser, apesar da garantia de dois ciclos anuais de 

colheita, em virtude do regime especial de chuvas, relativamente frágil em situações de 

estiagem prolongada; e, ainda, de resultar na destruição de cultivos nas grandes cheias, 

posto que faltava a sua regulação com um sistema de diques. Há registrada, por 

exemplo, a grande fome de 1663, devido a uma estiagem severa. (MAESTRI F°, 1978: 

52-53) Mas o mais correto seria relativizar ao menos este Último argumento com a 

informação de que "já no governo de Fernão Souza, chegado a Luanda em 1624, se 

começa uma distribuição contínua das melhores terras" com o intuito de que estas 

sesmarias passassem a produzir grandes quantidades de "farinha de guerra", o alimento 

básico da população livre e escrava e, principalmente, da tropa militar. "Com a chegada 

dos portugueses, estes vão passar a disputar sistematicamente e quase de imediato ao 

agricultor africano boa parte destas terras privilegiadamente férteis" e principalmente 

aquelas que reuniam todas as condições a um excelente cultivo. (MAESTRI F°, 1978: 

45, 88) 



São as mudanças ecológicas induzidas pela adoção da mandioca como planta de 

cultivo extensivo em Angola que irão possibilitar aos portugueses uma intervenção 

controladora nos ciclos de trabalho humano no "mundo africano". Simultaneamente, 

são essas as mudanças que levam parte das populações nativas a se afastar das terras 

férteis, localizadas no entorno das maiores bacias hídricas e se instalarem nas terras 

altas mais distantes da costa e mais protegidas das incursões do branco, gerando uma 

acentuada dispersão da população nativa. Essa dispersão também, possibilitou-a o 

cultivo da mandioca, por ser vegetal que vai bem em qualquer solo, inclusive aqueles 

com restrição hídrica, desde que sejam terras recentemente desmatadas. (MAESTRI, 

1978:69) A dispersão introduziu essas populações no circuito da pequena troca 

mercantil e portanto, da pequena produção mercantil. 

A dispersão inviabilizou que os governadores arrecadassem toda a tributação 

imposta pela Corôa, fato que está na origem das generalizadas "guerras justas" ou 

razzias praticadas pelos portugueses contra as pequenas aldeias e caracterizadas 

particularmente, pela destruição sistemática das sementeiras e do gado, como forma de 

inviabilizar a sua existência. (MAESTRI F°, 1978:87) 

Política de verdadeiros experimentos com seres humanos, em tudo similares aos 

ensaios de melhoramento vegetal, a Corôa portuguesa exerceu-a sistematicamente, 

numa tentativa, com frustrados resultados é certo, de controlar a miscigenação em São 

Tomé, objetivando a garantir uma taxa de sobrevivência à população livre que a 

tornasse peso de equilíbrio à escrava e uma aliada da população branca e do governo 

na ilha. A experimentação, inscrita nos objetivos do mercantilismo português e da 

"expansão" ultramarina, se não atingiu seus objetivos manifestos, conduziu a resultados 

latentes inesperados, ao nascimento de sociedades inteiramente novas, díspares tanto 

da Europa quanto da África. O caso de São Tomé e Príncipe é sintomático, posto que 

membros das côrtes reais africanas, abastados e de elevada posição social puderam 

transferir-se ao arquipélago e aí imporem-se como detentores de capitais culturais em 

duas frentes: em uma, fornecendo esposas a europeus de alta hierarquia, e, em outra, 

sendo intermediários nos contatos comerciais com os reis da costa africana. 

A pretensão da Corôa, que via com bons olhos estas uniões matrimoniais 

imaginando que criassem um mecanismo de integração do Outro e de manutenção da 

ordem contrária à constituição de sociedades autônomas, não se sustentou de todo, à 



vista os grandes levantes de escravos apoiados por parcela significativa do segmento 

crioulo livre, e a constituição ulterior de sociedade caracterizadamente nativa embora de 

perfil ocidental capitalista. (HENRIQUES, 1987:172; HENRIQUES, 1989b:8; HENRIQUES, 

1994:206) Em Angola, são semelhantes processos que estão na origem de uma 

"apropriação, senão consolidação, de um espaço que começava a tomar forma já no 

século XVIII, em termos da formação de uma sociedade luandense", isto é, "uma 

sociedade de marcado conteúdo ocidental", posto que universalista, não comunitária 

(MOURÃO, 1989:55-57) e como em outros lugares de África "lugar de enfrentamentos 

[...] de uma burguesia comercial africana ocidentalizante". (CUNHA, 1985:86-

87,142,207,208) 0 nativismo explicita a complexidade dessas realidades com valor 

relacional, lugar de confluências, trocas, conflitos que a noção de identidade busca 

reter. (MOURÃO, 1989:52; LEVI-STRAUSS, 1983:11) 

O interesse nas plantas de subsistência revela mais do que contesta a preocupação 

maior do colonizador lusitano na especialização estritamente mercantil de um número 

reduzido de produções valorizadas no comércio mundial e em particular no escambo 

negreiro e as que lhes fossem de algum modo ancilares, e a proibição à colônia de 

cultivos concorrentes ou que permitissem alguma autonomia econômica. Exemplo 

esclarecedor é o da ilha de Santiago de Cabo Verde onde "a maior parte das espécies 

vivas que compõem a paisagem [...] não faz parte do patrimônio natural originário. [...] 

é, pelo contrário, produzida em função da identidade cultural e das estratégias de 

enriquecimento econômico dos povoadores". Se são trazidas pelo elemento luso 

colonizador-mercador é em conseqüência dessa específica "utilidade que este vê nelas". 

(SILVA, 1991:191-92) 

Mesmo no caso dos cultivos de subsistência, por exemplo, como se viu, o 

transplante das Américas da planta da mandioca e da tecnologia apropriada à 

eliminação da susbstância venenosa (ácido cianídrico) pelos processos de fermentação 

no tipiti incorporados no contato com os indígenas tupi-guarani, de quem se apropriou 

também, a tecnologia da preparação da farinha, ganhará a planta da mandioca, cultivo 

por definição de subsistência, uma outra expressão, de produção em larga escala 

orientada aos interesses dos tratos negreiros, e será agricultura utilizada 

conscientemente para deslocar populações indígenas, destruindo a base de vida 

independente de amplas populações africanas, tornálas dependentes da agricultura 



conduzida pelo colonizador, e incoporar ao espaço ecológico do capital vastas porções 

contínuas de territórios. 

A indústria de óleos de amendoim em Angola no século XIX é uma extensão e 

continuidade do processo do transplante do vegetal da América à África entre os séculos 

XVI e XVII. A extração do óleo foi concebida em Angola nesta última época como 

substituto ao azeite europeu e ao óleo de palma. O mais, a mandioca, a batata doce e 

os feijões, além de outras espécies importadas da Bahia e de Pernambuco no Brasil, são 

"desde o século XVIII parte inerente das agriculturas africanas". Em Angola, tanto o 

sorgo como os milhos zaburro ("massa grossa") e mais ("massa miúda") passaram 

desde então a ser trabalhados por processos africanos tradicionais em almofarizes de 

madeira e pedra, de sorte a produzir farinhas. Antes da introdução da mandioca e do 

milho, variedades de inhames trazidas da índia pelos colonizadores são introduzidas com 

o objetivo da produção de fécula que passou a alimentar boa parte da população, dado 

o poder de vitalidade dessas variedades fora da terra. (MAESTRI F°, 1978:71,100,114-

15) Vemos assim, como o colonizado incorpora objetos, técnicas e saberes da cultura 

colonizadora em processos sociais que revelam o caráter de dupla mão dos elementos 

culturais. A relação do colonizado com as práticas culturais do colonizador no trabalho 

com o universo vegetal significou a construção de habilidades capazes de incorporar 

procedimentos de conteúdo universalizante em formas com extensão categorial de 

domínio social. É o exemplo da incorporação do cultivo da mandioca a processos sociais 

constituidores de identidade, definidos em sistemas de produção de auto-consumo; 

dada a ampla demanda pela "farinha de guerra" em todos os estabelecimentos 

coloniais, são sistemas em que o trabalho se torna apto a produzir mecanismos de 

integração da mercadoria ao seu domínio social. Confronta-se assim pelos africanos 

todo um sistema de dominação fundado em categorias universalistas. É ainda o caso 

das "feiras" no continente africano, já bem estabelecidas no início do século XVIII, que 

"servem como placa giratória aos portugueses que enviam dois pombeiros escravos para 

estabelecer a ligação por terra com Moçambique" no tardio 1806. (SERRANO, 1994:200) 

São as mulheres africanas de portugueses oriundos do Cabo Verde que incorporam seus 

maridos comerciantes (lançados) aos clãs e sub-clãs do continente (em sistemas de 

poligamia e também de casamentos múltiplos ao longo de extensos territórios), 

tornando-se elas próprias intermediárias do comércio e responsáveis pela circulação 



delas próprias e dos portugueses no interior do continente, na costa e nos arquipélagos, 

e pela "banalização das formas de mancebia, que implicam uma evidente africanização" 

em confronto aos intuitos normatizadores das autoridades coloniais. (MARGARIDO, 

1994:364; SERRANO, 1994:201) 

Além de serem diferenciados os processos mesmos de transmigração das 

plantas, é vária a origem, como se pode constatar pelos quadros abaixo, das espécies 

que nessa época conheceram os processos sociais de transplante entre os continentes. 

Com as espécies vegetais transplantam-se ainda, saberes, técnicas, valores, cuja 

incorporação nas sociedades e grupos de adoção responde a processos muito 

diversificados, abertos uns, não abertos outros à diferença. 

Quadro 1 - Transmigração de espécies vegetais 0 entre os continentes, segundo origem 

e destino - séculos XV a XVII 

 

Origem Ilhas/África Europa Américas Ásia  
Destino __________________________________________________  

Ilhas/África  trigo milho maiz cana-de-açúcar 

olerícolas mandioca especiarias gado 

vacum amendoim arroz amendoim 

tabacos coqueiro videira batata-doce 

citros cera feijões gado vacum 

oliveira favo bananas 

beldroegas inhames 

amendoeira trigo 

 

Américas       algodão trigo cana –de-açucar 

                   Inhames olerícolas   arroz 

                   bananas  arroz gado vacum  coqueiro 

                   sorgo  videira  especiarias  

                  especiarias cera trigo 

                  óleo de coco  

                  idem amendoim 

 



As conseqüências das especializações ecológicas universalistas fazem-se sentir 

em quatro direções: a) desequilíbrio ambiental, b) seqüências de fomes para a massa de 

excluídos de posses, c) pletora circunstancial de mercadorias com a conseqüente 

desvalorização e d) inviabilização de uma especialização combinar-se mesmo com 

dominância, a sistemas tradicionais de trabalho. Esse sistema de melhoramento e 

seleção de plantas veio modificando-se e sofisticando-se grandemente e, nos dias 

atuais, o sistema agrícola de "plantas úteis por cultivos racionais" em âmbito mundial 

resume-se a menos de 200 espécies na agricultura comercial mundial e com caráter 

inteiramente excludente. Na ilha da Madeira, a densa floresta das áreas planas foi toda 

ela submetida a queimadas e no solo, por esse modo adubado, plantaram-se as vinhas 

e semearam-se os trigais. Na seqüência, as vinhas escalaram as zonas montanhosas e o 

trigo ocupou toda a planície. Entretanto, será a cana-de-açúcar a substituir 

gradualmente os trigais. Até 1479, a Madeira exporta grandes quantidades de trigo e 

farinha para o reino, para o trato escravista da Guiné e para Castela; já a partir desse 

ano, passa a importar o cereal de várias procedências e, desde 1516, especificamente, o 

açoriano, posto que nestas ilhas passa-se a cultivá-lo ao lado da coleta dos produtos 

tintureiros. (GODINHO, s.d.p.,III:232, 234-235) 

A cana-de-açúcar é o cultivo mais expandido pelo seu caráter de monopólio 

econômico em razão da restrita ecologia da planta, apenas cultivável em regiões sub-

tropicais. A garantia desse monopólio é o eixo da política do rei João III, entre 1529 e 

1549, na instituição da Casa da índia. O outro lado da moeda, a obtenção de bens a 

trocar pelos africanos escravizados a servirem na produção açucareira, fez de algumas 

das ilhas de Cabo Verde uma paisagem de imensas pastagens e campos de algodão que 

tudo tomam, às vezes separando entre si rigorosamente os espaços, por força das 

planificações reais. De conseqüência, as técnicas produtivas e de melhoramento das 

espécies vegetais e animais rapidamente se aprimoram. Será também o caso da técnica 

de conserva de carnes, pois, se nas listas de importação de Lisboa, de 1504, não se 

encontra entre as mercadorias provenientes de Cabo Verde menção alguma às carnes, 

apesar do registro de enorme volume de sebos e peles, já na metade desse século 

aparecem registradas grandes quantidades de carne vacum (SILVA, 1991:220-21), o 

que revelaria notável trabalho de melhoramento. 



Apesar da atenção dada à produtividade, ela submete-se à motivação imediatista 

e restritiva aos resultados. Por isto, o tema da degradação edáfica merece uma 

consideração especial, por ser fenômeno generalizado. 

Se o regime de chuvas favorecia, no arquipélago de Cabo Verde, um clima árido, 

com poucas chuvas concentradas de Agosto a Outubro e uma vegetação que não é 

densa, nessas ilhas no entanto, aclimataram-se muito bem várias espécies alienígenas. 

Prosperou com rapidez o cultivo do algodão e o do arroz, de que já havia grandes 

produções àquela época. As enormes pastagens sustentaram um criatório cavalar, 

caprino e vacum de muita produção. Mas, desde meados dos Quatrocentos até os dias 

atuais uma continuada degradação dos solos e demais condições ambientais dessas 

ilhas veio sendo observada. (SILVA, 1991:223 sgs.) 

Na Madeira, igualmente, havia decrescido rapidamente a fertilidade e 

agricultabilidade dos solos pelo emprego desordenado das queimadas e do regadio no 

cultivo do algodão. Daí porque, em 1529, o rei João III volta as suas vistas à ilha de 

S.Tomé para fomentar a instalação de novos e mais aperfeiçoados engenhos, visto que 

ali as canas são muito mais produtivas que na Madeira. Mas, mesmo a ilha de São 

Tomé aparecem logo fatores de decadência da produção açucareira, entre os quais 

avulta já a partir dos fins do século XVI um que é decorrente de desequilíbrio ecológico: 

o ataque dos gusanos, que roem as raízes das canas prejudicando a alimentação das 

plantas e a concentração de sacarose. (HENRIQUES, 1989a:374,nt) 

O povoamento das ilhas de Cabo Verde é iniciado em 1462 pelos portugueses 

que encontraram as ilhas totalmente desabitadas de seres humanos; e em 1466 o relato 

de dois franciscanos cita "alguns genoveses que mais tratavam de colher algodão pelo 

mato" entre a escassa população de origem portuguesa. Em 1549, entretanto, as fontes 

registram uma população numerosa e uma grande riqueza: "tirando a cidade de Lisboa 

nem duas cidades do reino rendem tanto quanto ela (a cidade e porto de Ribeira Grande 

na ilha de Santiago) porque vai em muito crescimento". As fontes quatrocentistas 

descreviam o rio da Ribeira Grande, na ilha de Santiago, como um curso de águas 

"caudaloso" a partir de uma nascente volumosa, que ainda existe embora quase 

exaurida, o rio estando "hoje reduzido quase sempre ao leito de uma levada". 

(ALBUQUERQUE, 1991:34) Nos sistemas ecológicos que desconheciam os grandes 

herbívoros - gados vacum, eqüino e caprino -, a ação degradante resulta da atuação 



humana que impõe uma competição desregulada entre espécies. A cobertura vegetal e 

os recursos hídricos são pressionados sem reposição do equilíbrio, sobrevindo seja a 

erosão dos perfis de solo mais expostos, seja a perda de fertilidade natural dos solos. 

(SILVA, 1991:222) 

Ao lado da perda de valor da riqueza material das ilhas de Cabo Verde, a 

especialização em decadência provocou uma série interminável de períodos de escassez 

de gêneros, esterilidade crescente de muitas terras, pragas de gafanhotos, e, de 

conseqüência, sucessivas "fomes grandes". Para as ilhas de Cabo Verde, estão 

assinaladas nos anais as "fomes grandes" já, nos albores de 1580-82 e 1664; os 

registros se sucedem nos anos de 1719, 1746, 1748-50, 1754, 1764, 1773-75, e assim 

por diante. Relato já, de 1664 diz que "todos os anos faz o povo procissões para pedir 

chuva, porque lhes falta o milho, que é o seu alimento principal. Começa então uma 

época de grandes emigrações já, registradas a partir de 1685. (AMARAL, 1991:12 sgs.) 

Uma das razões para a queda rápida de fertilidade deveria buscar-se, entre outros 

fatores, na prática generalizada do regadio, técnica transplantada do reino. Esse sistema 

de cultivo, particularmente, nas condições climáticas destas Ilhas Atlânticas do Sul, 

salinizou fortemente os solos agrícolas. O sistema produtivo do regadio é desde cedo 

incoporado à agricultura do arquipélago do Cabo Verde, como o fora nas ilhas da 

Madeira e dos Açores. As culturas de milho e de algodão ocupam largamente as terras 

altas e de encosta úmidas não propícias ao regadio; mas, mesmo o algodão pode ser 

objeto de regadio, com o que é encurtado o ciclo vegetativo e obtêm-se duas colheitas 

anuais, vindo assim, ele, também, a ocupar largamente terras de irrigação. Quanto às 

culturas exigentes em água (canaviais, pomares, hortas, arrozais) eram 

obrigatoriamente alocadas em solos aluviais ("massapés") de terrenos marginais a rios e 

aptos, portanto, ao emprego do regadio. (SILVA, 1991:184, 194) 

Aliada à concorrência de nações estrangeiras no trato africano, a rápida 

degradação das condições naturais de produção posta pelo uso predatório das terras em 

regime de relevo acidentado, secas periódicas e regime de chuvas de clima árido e 

semi-árido (da faixa do Sahel) fez, em Cabo Verde, tanto o algodão de Cabo Verde 

perder a condição de principal mercadoria de resgate dos moradores e de principal 

lavoura do arquipélago, principalmente na ilha do Fogo, quanto a pecuária cair em 

extrema penúria, quando poucas décadas antes um navegador português descrevia os 



estabelecimentos destas ilhas como "gigantescas explorações pecuárias, cujo património 

se media em milhares", gerando a ilusória imagem ao observador de que estavam 

"povoadas de cabras e não de gente". 

A degradação dos solos agrícolas na Madeira aparece nos relatos como a 

cumulativa perda de fertilidade natural "depois do fogo de artificio da fase de cultura 

sobre queimada que se seguira à devastação da floresta. Talvez também a cana 

expulsasse as searas [de trigo] das melhores terras". Precisamente na Madeira, a 

abundância de ribeiras favoráveis ao regadio gerou o largo emprego desta técnica. Os 

rendimentos dos trigais decaíram rapidamente, indo a um terço ou mesmo a um quarto 

em relação a algumas décadas anteriores, pois se, em 1430, princípios do povoamento, 

colhiam-se de 50 a 60 medidas do cereal por medida semeada, a produção desaba, em 

1480, para 30 ou 40 medidas por uma; nos princípios dos Quinhentos cairá a menos de 

15". (GODINHO, s.d.p.,III:235) Seguramente serão a salinização das terras de regadio e 

o sistema de cultivo com queimadas, os factores que responderiam pela perda de 

produtividade natural daqueles solos. Já nos Açores, a ausência de ribeiras de regadio é 

que terá concorrido para a relativa manutenção da produtividade natural dos solos, 

posto que as colheitas trigo rendem, nesses solos, em 1430, nos primórdios de 

instauração de seu cultivo, de 40 a 60 medidas do cereal por uma de sementes, 

passando, em 1590, a um valor relativamente pouco inferior, 20 a 30 medidas por uma. 

(GODINHO, s.d.p.,III:237) 
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• Nomenclatura botânica das espécies transplantadas: 



Algodão-Gossypium irtifolium 

Amendoeira-Amygdalus communis 

Amendoim-Arachis hypogaea 

Arroz-Oryza sativa; O.glaberrima 

Banana-Musa paradisiaca; M.nana; M.ventricosa 

Batata-doce-Solanum tuberosum 

Beldroega-Portulaca alerocia 

Cana-de-açúcar- Saccharum officinarum 

Citros-Citrus sinensis; C.limonia; C.aurantifolia 

Coqueiro-Cocus nucifera 

Favo-Maesa welwitschii 

Feijão-Canavalis ensiforme 

Figo-Ficus carica 

Inhame-Diascorea alata; D.Minutiflora; D.Quartiniana 

D.Preussii; D.Anchietasi; D.Dumetorum; D.hirtiflora 

Malagueta-Capsicum frutescens 

Mandioca-Manihot utilissima; M.aipi; M.paviaefolia; M.flabelifolia Milho Zea mais 

Pimentas-Piper nigrum; Cassia fistula; Capsicum frutensens 

Sorgo-Sorghum caffrorum; S.nigricans; S.drummondii 

Tabaco-Nicotiana tabacum; N.rustica 

 

 
 
 
(Tradução de João Freire e Teresa C. Silva) 
 


