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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo fazer um balanço, em perspectiva comparada, da 
produção historiográfica recente sobre a fiscalidade na América do século XVIII. A ausência 
de informações acerca de como a fiscalidade integrava esas regiões e da natureza dos víncu-
los que surgem a partir da circulação dos recursos fiscais, por sua vez, têm se destacado na 
medida em que se discute a dependência ou o autofinanciamento de alguns espaços, mas não 
se conhece a forma como tais recursos se movimentam dentro e fora dos mesmos. Assim, 
buscou-se relacionar os debates suscitados pelo balanço historiográfico às possibilidades de 
pesquisas que possam contribuir para o desenvolvimento da história fiscal e de esforços que 
aproximem a historiografia brasileira e iberoamericana.
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Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo hacer un balance, en una perspectiva comparativa, 
de la historiografía reciente sobre la fiscalidad en América, en el siglo XVIII. La falta de in-
formación acerca de cómo la fiscalidade era parte de esta región, y por lo tanto acerca de la 
naturaleza de los lazos que surgen del movimiento de los recursos fiscales, a su vez, se han 
destacado a la medida en que se analiza la dependencia o autofinanciación de algunos espa-
cios. No obstante, no se sabe cómo se mueven esos recursos dentro y fuera de esos espacios. 
Por lo tanto, hemos tratado de relacionar las discusiones planteadas por el balance historio-
gráfico, las posibilidades de investigación para contribuir al desarrollo de la historia fiscal y 
los esfuerzos para acercar la historiografía brasileña y la iberoamericana.

Palabras clave: Historiografía, Fiscalidad, América colonial, Reformismo.

Abstract
This paper aims to make a balance, in a comparative perspective, about the recent historio-
graphical production on taxation in the XVIII century America. Both the absence of infor-
mation on how the taxation system used to integrate that region and, the nature of the bonds 
that appear from fiscal resources movement have stood out according to the discussion about 
the dependency or the self-funding of certain spaces. However, it is not known the way in 
which resources move inside and outside those spaces. Thus, this paper relates the debates 
raised by the historiographical balance, the research possibilities that might contribute to 
the development of fiscal history and the efforts to approach Brazilian and Ibero-American 
historiography.

Key words: Historiography; Taxation; Colonial America; Reform movement.
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Apresentação
 

O século XVIII, tanto para a América espanhola quanto para a América portuguesa, 
marca um importante período de transformações que, em ambos os casos, precede 
as independências. A partir de 1760, o reformismo bourbônico e o pombalismo alte-
raram, de formas diferentes, um conjunto de elementos que formavam as bases das 
relações entre metrópole e colônia, dentre os quais se destacam as mudanças na lógica 
de funcionamento de muitas estruturas administrativas e da fiscalidade. 

 Levando em conta esse contexto de transformações, o objetivo deste trabalho 
é fazer uma análise comparativa a respeito da forma como a história fiscal tem sido 
discutida no âmbito das experiências espanhola e portuguesa na América, entre 1761 
e 1805. Assim, ao mesmo tempo em que se busca apontar a recorrência do tema da 
fiscalidade, o debate historiográfico aqui proposto apresenta a discussão acerca de 
pesquisas existentes, e possibilidades de estudos, sobre os fluxos fiscais em tais es-
paços.

No mesmo sentido, o recorte feito para Cartagena, no Vice-reino da Nova Gra-
nada, está relacionado ao limitado número de estudos fiscais dedicados à região que, 
no período, sofria com grandes impactos das reformas bourbônicas e se consolidava 
como um dos principais portos do Vice-reino, o que teria contribuído para a importân-
cia que os fluxos fiscais lá adquiriram. 

Em relação ao Brasil, há um contexto que envolve uma reorganização políti-
co-geográfica entre Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, com a explo-
ração aurífera. A disponibilidade de fontes recém-publicadas para essas capitanias foi 
essencial na escolha das regiões para o estudo proposto. 

 Com efeito, além da comparação historiográfica, faz-se necessário entender 
não só a organização e a administração dos sistemas coloniais, mas também as re-
formas fiscais que ocorrem no período e como elas transformaram essas estruturas, o 
perfil das dinâmicas existentes e, assim, a importância de análises que permitam com-
preender os vínculos espaciais que surgem a partir da circulação dos recursos fiscais.

A organização dos sistemas coloniais e a administração espanhola e 
portuguesa na América

Na América Espanhola, desde o início do século XVI, a organização político-admi-
nistrativa tinha como base os Vice-reinos e as capitanias gerais que, ao englobar di-
ferentes órgãos institucionais, garantiam o funcionamento do sistema colonial. Essas 
estruturas, na medida em que contribuíam para consolidar a presença da monarquia 
espanhola na América, expressavam a complexidade das relações entre a metrópole e 
os diferentes espaços coloniais, mostrando a coexistência de instituições burocráticas 
singulares e as interações que tornavam fluidas suas lógicas de funcionamento.    
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Entre as principais instituições locais estariam as Audiencias, que contavam com 
a presença de ouvidores e possuíam, inicialmente, uma função jurídica com poucos 
encargos administrativos, e os Cabildos, que funcionavam como câmaras municipais. 
Nesses espaços, a presença da elite espanhola, ocupando, no geral, os cargos mais 
importantes, e da elite local, que possuía papel de destaque no controle das atividades 
econômicas como o comércio e a exportação, expressava a importância das redes de 
colaboração e negociação que formavam as bases da monarquia compósita. 

“Se a ‘modernidade’ do Estado Moderno é definida em termos da posse de estruturas institucio-
nais capazes de transmitir os comandos da autoridade central para as localidades distantes, o governo da 
América Espanhola colonial era mais “moderno” que o governo da Espanha, e mesmo de praticamente 
todos os Estados Modernos europeus”.1 

O Conselho das Índias, a que estavam submetidos os Vice-reinos e os demais 
órgãos institucionais, constituía uma das estruturas mais importantes da Real Ha-
cienda, e era responsável pela fiscalização e pela cobrança de impostos. Além disso, 
regulamentava, através das Casas de Contratação e do sistema de porto único, as ten-
tativas da coroa de estabelecer os portos de Cádiz e Sevilha, na Espanha, e os portos 
Veracruz, no México, Porto Belo, no Panamá, e Cartagena, na Colômbia, como os 
únicos pontos de entrada e saída da metrópole e da colônia, o que, na prática, ocorria 
de forma bem diferente2. 

Tanto o Conselho das Índias quanto as demais instituições representavam não só 
a natureza da organização político-administrativa na América, mas também a forma 
como suas práticas eram resignificadas dentro das dinâmicas dos diferentes espaços 
coloniais. Espaços que foram vistos durante muito tempo na historiografia como blo-
cos homogêneos ligados, através das relações coloniais, à metrópole espanhola, e que 
funcionaram como bases para análises que dão destaque a existência de uma estrutura 
administrativa e econômica limitada à produção e à exportação de metais preciosos 
para a monarquia espanhola3. 

A partir do século XVII, com a crise econômica do Estado Espanhol, envolvido 
em guerras com outros Estados europeus, as tentativas de centralização do poder régio 

1  João Luís Ribeiro Fragoso, Roberto Guedes, e Thiago Nascimento Krause, A América portuguesa e os 
sistemas atlânticos na Época Moderna: monarquia pluricontinental e Antigo Regime, (Rio de Janeiro, 
RJ, Brasil: FGV Editora, 2013) 88.

2  Pelestra ministrada por Ernest Sanchés Santiró entre os dias 13-07-2016 e 14-07-2016 na sessão 
especial de Seminários de História Econômica Ibéria-América intitulada ‘Historiografia econômica e fiscal 
contemporânea sobre a Nova Espanha e México’, Rio de Janeiro.
3  Carlos Sempat Assadourian (1983) caracteriza a América espanhola como um espaço fraturado em 
grandes zonas econômicas e político-administrativas, em que a autossuficiência econômica e o máximo nível 
de integração regional permitiriam a coexistência de formas econômicas distintas, como o setor de subsistência, 
a comercialização e um mercado interno em crescimento. Assim, como também chama atenção Antonio Ibarra 
(2000 e 2010), Assadourian destaca a articulação entre espaços urbanos regionais, com grande dinamismo 
econômico, que não estaria voltada somente para o mercado externo e as demandas europeias. 
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resultaram na maior participação da elite espanhola na administração colonial e no 
aumento de estruturas administrativas, como as cajas reais, e dos próprios Vice-rei-
nos, com a criação dos Vice-reinos do Rio da Prata, em 1776, e da Nova Granada, em 
1717. Essas mudanças caracterizaram alguns dos impactos do reformismo do século 
XVIII, que com a monarquia bourbônica marcou um processo de transformações nas 
relações entre metrópole e colônia nos anos que precederam as independências. 

 A administração portuguesa na América, por sua vez, era organizada a partir 
das capitanias e do Governo-geral, que se tornou Vice-reino em 1763, e que apresen-
tavam, em relação às colônias espanholas, instituições menos burocráticas e unifor-
mes. Dentro dessa estrutura administrativa, tinham destaque as câmaras municipais, 
formadas pelos “homens bons”, geralmente proprietários de terras ou comerciantes 
que adquiriam certa relevância social, representando um dos órgãos locais mais im-
portantes criados pela coroa portuguesa.

Em conjunto com o sistema de mercês, através do qual o Estado português doa-
va terras e, muitas vezes, cargos, além das provedorias, que ficavam responsáveis 
pelas questões jurídicas, essas instituições tinham como principal alicerce as redes de 
negociação e pactos políticos4. Tais alianças, estabelecidas com a elite local, tinham 
grande importância na consolidação do poder e presença do Estado nas colônias, du-
rante muito tempo interpretada a partir da ideia de pacto colonial5.

A exploração de metais preciosos, no final do século XVII, é um dos princi-
pais fatores que causou mudanças na organização político-administrativa, levando 
àcriação de novas instituições que possibilitassem uma arrecadação mais eficiente dos 
recursos, e, consequentemente, uma complexificação do sistema administrativo, prin-
cipalmente nas regiões mineradoras. A criação do Conselho Ultramarino, em 1642, 
que correspondia a um tribunal responsável por cuidar das despesas no ultramar, e das 
Juntas da Real Fazenda no século XVIII, com funções administrativas e fiscais, são 
alguns dos elementos que caracterizam a especialização e as mudanças que ocorreram 
nas estruturas de administração e fiscalidade da América portuguesa no período. 

Essa discussão entre a presença do Estado na constituição da sociedade colonial 
e a ideia de uma administração periférica, principalmente para o caso do Brasil, cha-

4  João Luís Ribeiro Fragoso, “Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil 
do Rio de Janeiro, 1790-1830” (Tese de doutorado, Arquivo Nacional, Orgão do Ministério da Justiça, 1992).   
Francisco Carlos Cosentino, “Uma Leitura de António Manuel Hespanha” Cultuts, Histórica & Patrimônio 2.1 

(2013).
5  Em relação à América portuguesa, Caio Prado Jr. (2001), Bernardo Ricupero (2011) e Fernando 
Novais (1979 e 2011) propõem uma análise da organização do sistema colonial a partir da existência de um 
“sentido” da colonização dentro de um quadro mais amplo de transformações a partir da expansão marítima 
e comercial europeia. Caracterizando uma sociedade colonial que se constituiria essencialmente ligada às 
demandas europeias, através do pacto colonial, com uma economia e administração baseada nas plantations, 
voltadas para o setor agroexportador e para as necessidades da metrópole, sem dinâmicas e estruturas internas 
próprias.
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ma atenção para a ausência de trabalhos acerca da administração colonial, o que res-
salta a necessidade de estudos comparativos para a América portuguesa e a espanhola. 

Em ambos os casos, o século XVIII, marcado pelo reformismo bourbônico e o 
pombalismo, se apresenta como um importante campo de pesquisa, na medida em que 
as diferentes transformações nas estruturas administrativas e na fiscalidade permitem 
uma aproximação entre os estudos sobre a história fiscal.

A história fiscal na historiografia brasileira e hispano-americana

Os estudos sobre fiscalidade na América espanhola podem ser compreendidos na his-
toriografia como um campo de pesquisa que apresenta importantes variações, influen-
ciadas ora pelo acesso às fontes, ora pela forma como esses documentos fiscais têm 
sido trabalhados para as diferentes regiões no período colonial. Com efeito, a história 
fiscal foi ganhando espaço, principalmente entre o final dos séculos XVIII e XIX, 
período pós-independência, e se consolidando ao longo do século XX, associada aos 
debates historiográficos de cada época, frequentemente retomados e discutidos em 
trabalhos mais recentes. 

 Durante muito tempo, alguns obstáculos se colocaram como fatores deter-
minantes para o desenvolvimento de pesquisas sobre história fiscal, como a grande 
fragmentação das fontes fiscais, assim como a complexidade da organização das es-
truturas administrativas das colônias, que teria levado à existência de documentos de 
diversas naturezas, localizados em diferentes lugares, tanto nas regiões da América, 
quanto na Europa. Elementos que, associados ao crescimento de pesquisas ligadas à 
historiografia nacional e à influência do marxismo, no século XX, fizeram com que os 
estudos envolvendo a fiscalidade ficassem quase sempre em segundo plano. 

A partir da discussão sobre o perfil dos primeiros trabalhos então desenvolvidos, 
entre o final do século XVIII e início do século XX, é possível perceber que sua gran-
de parte volta-se para questões que procuram explicações nos últimos anos da colo-
nização para o desenvolvimento político e econômico dos Estados que se formaram 
após a independência, com debates acerca de sua capacidade de arrecadação e con-
tenção de gastos, que tinham como base uma história das instituições e legislações, e 
não uma história fiscal propriamente dita. Esse cenário historiográfico só mudou no 
final da década de 1970, com trabalhos de autores como Richard Garner, a partir do 
qual começaram a ser feitas as primeiras reconstruções de fontes com os livros das 
cajas reais, uma das instituições fiscais mais importantes dos Vice-reinos6. 

 No século XX, a partir da década de 1980, a fiscalidade começou a se destacar 
em trabalhos que passaram a preocupar-se em analisar os impactos das reformas bour-

6  Luis Jáuregui, “Vino Viejo y odres nuevos. La historia fiscal en México,” Historia Mexicana 52.3 
(2003): 725-771 
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bônicas no século XVIII, e publicaram séries de documentos fiscais importantes da 
Real Hacienda da Nova Espanha, as cartas cuentas7. Com os autores Herbert Klein e 
John TePaske, os documentos fiscais começaram, então, a ser utilizados como instru-
mentos para reconstruir a economia colonial das regiões da Nova Espanha, Vice-Rei-
no do Peru, Alto Peru, Chile e Rio da Prata, e Audiência de Quito. 

Com a construção de séries de ingreso e egreso, que representaram, respectiva-
mente, os rendimentos e gastos das cajas reais, Klein e TePaske utilizaram os dados 
a fim de entender a evolução de atividades econômicas que incluíam, entre outras, a 
mineração, a produção agrícola e o comércio, assim como os gastos com o setor mi-
litar e a administração. 

Esses trabalhos, no entanto, não levavam em conta a dupla natureza dos regis-
tros dos dados de cargos e datas, correspondentes aos registros de entrada e saída, 
e consequentemente, a lógica de funcionamento do sistema fiscal do século XVIII.  
Partindo do pressuposto de que os dados fiscais poderiam refletir o desenvolvimento 
econômico das regiões, esses estudos acabavam por omitir a natureza de rendimentos 
que correspondiam aos câmbios da atividade econômica real, as transferências, e não 
apenas aos valores arrecadados e gastos em termos absolutos. 

Assim, no final do século XX, os estudos sobre fiscalidade saem do campo da 
historiografia nacional e se consolidam nas temáticas que apontam a complexa dinâ-
mica dos fluxos econômicos, que não aconteceriam apenas entre metrópole e colônia, 
mas através de diferentes níveis regionais e estruturas administrativas.  Junto à pro-
posta de Herbert Klein e John TePaske, outros trabalhos como o de Carlos Marichal 
têm contribuído para novos debates sobre a utilização dos dados fiscais voltados so-
mente para a reconstrução de conjunturas econômicas, “[...] sem entender os princí-
pios de funcionamento do sistema fiscal a partir de suas mudanças e sua capacidade 
de arrecadação”8

Em relação à produção historiográfica mais recente, é possível perceber inú-
meros esforços que têm feito o caminho inverso, de análises gerais das conjunturas 
econômicas para o estudo de componentes do sistema fiscal. Marcelo Carmagnani9 é 
um dos autores com esse tipo de proposta, em que as fontes sobre os fluxos de metais 
preciosos são utilizadas para entender o financiamento de outras atividades como o 
tráfico de escravos e a produção açucareira para as regiões da Nova Espanha, Rio da 

7  Herbert S. Klein, “Fiscalidad real y gastos de gobierno: El virreinato del Perú.1680-1809,” Documento 
de trabajo, Serie Economía 66.12 (1994). Herbert S. Klein, “Las economías de Nueva España y Perú, 
1680-1809: la visión a partir de las cajas reales,” em El Sistema colonial en la América española, 
coord. Heraclio Bonilla (Barcelona: Crítica, 1991)

Inicio - Cajas de la Real Hacienda de la América Española. Disponível em: <http://realhacienda.colmex.mx/>. 
Acesso em: 10 out. 2016.  
8  José Joaquín Pinto Bernal, “Entre Colonia y República. Fiscalidad en Ecuador, Colombia y Venezuela, 
1780-1845,” (Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de Colombia, 2015), 59.  (Tradução nossa)
9  Pinto, “Entre Colonia,” 59.
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Prata, Peru e Caribe. No mesmo sentido, Sánchez e Carrara, usando fontes como os 
dízimos, para a Nova Espanha e a América Portuguesa, propõem estudos que permi-
tam entender a evolução da arrecadação, a complexidade e as particularidades de cada 
região no que diz respeito às estruturas administrativas relacionadas a esses tributos10. 

O interesse dos trabalhos sobre fiscalidade para as regiões da Nova Espanha, 
Peru, e Rio da Prata, no geral, é outro fator que chama atenção, principalmente para o 
caso do Vice-reino da Nova Granada, que não tem gerado o mesmo cuidado. Semel-
hante ao caso dos primeiros estudos sobre história fiscal no México, as séries para as 
instituições fiscais da região começaram a ser reconstruídas no século XIX “[...] muito 
associadas ao desempenho das primeiras repúblicas no contexto pós-independência”11 
Assim, a história fiscal dessas regiões também aparece na historiografia, até o século 
XX, ligada a explicações sobre as legislações e o desenvolvimento dos primeiros Es-
tados nacionais. 

Como mostra o trabalho de Pinto, os estudos sobre as reformas bourbônicas em 
Cartagena têm se difundido através da história econômica, na qual a história fiscal 
tem papel de suporte, e não aparece como principal objeto de estudo. Nesse sentido, 
destacaram-se por muito tempo os temas voltados para a atividade comercial exporta-
dora, devido à importância do porto na região, e para o desenvolvimento da atividade 
agrícola, relacionado às demandas da atividade mineradora12.

As primeiras séries com dados sobre os ingresos de algumas cajas do Vice-reino 
da Nova Granada para o século XVIII foram publicadas por Adolfo Meisel, no século 
XXI, que utilizou esses documentos fiscais para fazer uma análise das conjunturas 
econômicas, principalmente da região de Cartagena, no período pós-independência13. 
Já os dados de outras Cajas do Vice-reino, da Audiencia de Quito e da Intendência 
da Venezuela foram reconstruídos e publicados recentemente por José Joaquín Pinto 
Bernal, com o objetivo de analisar, em termos proporcionais, os impactos do refor-
mismo entre 1780 e 184514.

No âmbito regional, de forma geral, os trabalhos realizados a partir da década 
de 1990 apresentam um grande enfoque na caja de Cartagena, principalmente no que 
diz respeito ao estudo do papel do situado, além dos ingresos e egresos, que seriam as 
variáveis responsáveis por manter economicamente a região: 

10  Carrara, Angelo Alves, e Ernest Sánchez Santiró, “Historiografia Econômica do Dízimo Agrário na 
Ibero-América: Os Casos do Brasil e Nova Espanha, Século XVIII,” Estudos Econômicos (São Paulo). 
43.1 (2013): 167–202.

11  Pinto, “Entre Colonia,” 56.
12  José Joaquín Pinto Bernal, “El reformismo fiscal borbónico en la Nueva Granada, balance y 

perspectivas,” Revista Historia Caribe 11.29 (2016).  (Tradução nossa)
13  Adolfo Meisel Roca, “¿Situado o contrabando?: la base económica de Cartagena de indias a fines del 

siglo de las luces,” Cuadernos de Historia Económica y Empresarial 11 (2003).
14  Pinto, “Entre Colonia.”
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[...] existe um predomínio do estudo da caja real de Cartagena, que tem sido abordada por Álvaro 
Jara, que analisou o situado proveniente de Quito, e por Meisel, cujo trabalho determinou o papel do 
situado para a consolidação do sistema de defesa na economia de Cartagena, e por Rodríguez e Arévalo, 
que estudaram os ingresos e egresos de forma desagrupada.15

Os estudos referenciados acima, apesar de se preocuparem com a lógica de fun-
cionamento do sistema fiscal que dava suporte a caja de Cartagena, e os mecanismos 
de transferências de renda relacionadas a ela, não discutem de forma detalhada os 
fluxos fiscais existentes para além do situado. 

Jara faz uma análise de alguns desses mecanismos, como o situado, que garantia 
o financiamento de regiões importantes para a defesa dos territórios da coroa espanho-
la, como era o caso de Cartagena. Ao disponibilizar um mapeamento dos excedentes 
de Bogotá, Quito e Santa Marta para Cartagena, além dos dados de gastos e envios 
desta última para outras regiões com função de defesa, o autor evidencia a existência 
de vínculos espaciais importantes16.

Esses registros de recebimentos e gastos com a defesa, apesar de apontar a exis-
tência de um grande volume de fluxos fiscais que entravam e saíam de Cartagena, re-
lacionados ao situado, não alcançam informações importantes sobre o peso das trans-
ferências para a caja de Cartagena, o peso do situado dentro delas e, acima de tudo, 
a existência de outros fluxos, bem como a natureza das relações que surgiam a partir 
desses movimentos. 

O trabalho de Arévalo e Rodríguez, de forma semelhante, tem como temática 
principal uma tentativa de compreensão do funcionamento do sistema fiscal da re-
gião, através dos dados da caja de Cartagena, fazendo um levantamento dos ingresos 
e egresos da instituição17. 

Seu objetivo é, portanto, dimensionar o excedente fiscal originado que saía pelo 
porto da região e financiava grande parte das guerras comerciais nas quais estava en-
volvida a coroa espanhola. Dito isso, fica claro que os fluxos fiscais vinculados à caja 
real de Cartagena aparecem em segundo plano em um trabalho que faz um estudo 
criterioso e exaustivo do funcionamento da fiscalidade local. 

Tais análises valorizam, assim, um estudo das reformas bourbônicas a partir da 
caja de Cartagena por se tratar do principal ponto de entrada e saída do Vice-reino 
da Nova Granada. E, na medida em que evidenciam a importância da região para a 
circulação de recursos fiscais da época, acabam por omitir outros circuitos espaciais 

15  Pinto, “El reformismo fiscal,” 69.
16  Alvaro Jara. “El financiamiento de la defensa en Cartagena de indias: los excedentes de las cajas de 
Bogotá y de Quito, 1761-1802,” Historia 28 (1994): 117-182.
17  Desci A. Arévalo Hernández, “La fiscalidad bajo un régimen de dominación colonial: el caso de la 

Caja Real de Cartagena, 1738-1802,” Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 35 
(2008):19-64. 
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que se formavam a partir dos fluxos fiscais que ligavam Cartagena a outras regiões, 
até mesmo fora do Vice-reino. 

Assim, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de estudos que possam 
aprofundar as interpretações sobre esses vínculos fiscais, dimensionando os impactos 
das reformas a partir deles e discutindo a cartografia da fiscalidade nesse espaço para 
além dos estudos relacionados ao situado. 

Na historiografia brasileira, o tema da fiscalidade apareceu pela primeira vez 
somente no final da década de 1970, com o trabalho de Fernando Novais, que retomou 
os estudos da estrutura do sistema de colonização através da análise de fontes fiscais 
acerca dos fluxos de exportação e importação entre Brasil e Portugal. 

Ao analisar o âmbito de circulação das mercadorias, a partir da ideia de uma pro-
dução voltada para o mercado externo, o trabalho do autor marca a consolidação de 
uma tradição historiográfica marxista no Brasil, que tem como base as relações entre 
metrópole e colônia, o conceito de pacto colonial e, no que diz respeito às conjunturas 
econômicas e financeiras, não leva em conta as dinâmicas internas e a complexidade 
das estruturas fiscais e administrativas existentes na América portuguesa, bem como 
o funcionamento das rotinas contábeis no período colonial. 

Ainda no final do século XX, a história fiscal ganhou destaque com o crescimen-
to de trabalhos voltados para as mudanças que ocorrem nos oitocentos, associadas à 
evolução da produção mineradora e o fortalecimento do Rio de Janeiro como princi-
pal praça comercial do Brasil. 

O trabalho de Eulalia Maria Lobo é um dos primeiros a fazer a reconstrução de 
fontes sobre o movimento portuário, produção, sistema institucional e fontes paro-
quiais para o Rio de Janeiro, abrindo espaço para análises das fontes fiscais. De forma 
semelhante ao que ocorre na historiografia hispano-americana, essas fontes também 
foram utilizadas para compreender a evolução das atividades econômicas18. 

Nesse sentido, os documentos que contém dados sobre essas atividades, como o 
comércio, caracterizam, até hoje, a maior parte do perfil de estudos sobre fiscalidade 
na historiografia brasileira, resultando em um predomínio de análises bastante frag-
mentadas. 

Outro elemento importante é o interesse por estudos voltados para o século XVI-
II, que fazem uso de registros alfandegários, das Companhias de Comércio e do Con-
selho Ultramarino, e que, no geral, preocupam-se em entender o desenvolvimento da 
produção e dos mercados regionais, dentre os quais pode-se destacar trabalhos como 
o de Maximiliano Menz.19 

Nos trabalhos desenvolvidos a partir de fontes da dízima da alfândega, os prin-

18  Eulalia Maria Lahmeyer Lobo, História do Rio de Janeiro (do capital comercial ao capital industrial 
e financeiro), (Rio de Janeiro: IBEMC, 1978). 

19  Maximiliano M. Menz, “A companhia de Pernambuco e Paraíba e o funcionamento do tráfico de 
escravos em Angola (1759-1775/80),” Afro-Ásia 48 (2013): 45-76.
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cipais registros dos movimentos comerciais no porto carioca e também utilizadas para 
compreender a evolução das atividades econômicas da região, a fiscalidade não era o 
principal objeto de estudo. 

Assim, os temas relacionados à fiscalidade buscavam nas transformações do 
aparato administrativo e fiscal, promovidas pela coroa, e nas mudanças que ocorrem 
com a exploração aurífera, explicações para o crescimento da região sudeste e para a 
formação de novas conjunturas econômicas que caracterizam o período20.

Entre as temáticas voltadas para as mudanças causadas pela exploração de ouro, 
os trabalhos com fontes sobre o dízimo e o quinto chamam atenção pelas propostas de 
interpretação acerca do desenvolvimento da região de Minas Gerais, onde as pesqui-
sas, de caráter político, utilizam os dados fiscais para entender os impactos da deca-
dência da produção aurífera no período que precede a independência21. 

Para essa região é possível citar outros estudos recentes, como o de Fernando 
Cerqueira Lima e Rita Martins de Souza, que utilizam documentos das casas de moe-
da e correspondência entre governadores a fim de evidenciar as diferentes formas de 
pagamento existentes e as relações entre a circulação monetária e o mercado interno22. 

Esses esforços recentes chamam atenção para as mudanças fiscais causadas, em 
certa medida, pela exploração do ouro nas suas diferentes fases, através da reabertura 
e da criação de novas instituições burocráticas responsáveis pelo câmbio da moeda. 
Apesar disso, também tem por princípio análises que envolvem apenas uma parte do 
sistema fiscal, e não sua lógica de funcionamento como um todo.

Nos últimos anos, foram sistematizadas e publicadas por Angelo Alves Carrara 
as primeiras séries relativas à estrutura da receita e da despesa da Real Fazenda do 
Brasil, que tornaram evidente o caráter fragmentário da documentação fiscal, pelo 
menos até meados do século XVIII, assim como a existência de novas rotinas con-
tábeis, após 1760, que passaram a produzir balanços anuais enviados às Juntas da 
Real Fazenda23. A partir desses dados, abriu-se espaço para estudos que buscassem 
compreender o funcionamento do sistema fiscal para além do desenvolvimento das 
conjunturas econômicas. 

20 Antonio Carlos Jucá de Sampaio, Na encruzilhada do império: hierarquias sociais e conjunturas 
econômicas no Rio de Janeiro (c.1650-c.1750), (Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2013).

Fábio Pesavento, “O Colonial Tardio e a Economia do Rio de Janeiro na Segunda Metade dos Setecentos: 1750-
90,” Estudos Econômicos 42.3 (2011): 581-614.

21  Kenneth Maxwell, A devassa da devassa: a Inconfidência Mineira: Brasil-Portugal, 1750-1808 (São 
Paulo, SP: Paz e Terra, 2009).

22  Fernando Cerqueira Lima e Rita Martins de Sousa, “A circulação monetária no Brasil no século 
XVIII,” Estudos econômicos 35.1 (2015): 169-201.

23  Angelo Alves Carrara, Minas e currais: produção rural e mercado interno em Minas Gerais, 1674-
1807 (Juiz de Fora, MG: Editora UFJF, 2007).

Angelo Alves Carrara, Receitas e despesas da Real Fazenda no Brasil, século XVIII: Minas Gerais, Bahia, 
Pernambuco (Juiz de Fora: Editora UFJF, 2009).
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A historiografia brasileira e hispano-americana, com base no que foi discutido, 
evidenciam a importância de trabalhos que busquem compreender o funcionamento das estru-
turas administrativas e dos sistemas contábeis na América colonial. 

Nesse contexto, destaca-se a necessidade de estudos que, a partir das fontes fis-
cais, reflitam sobre as dinâmicas dos mecanismos de arrecadação, gastos e, princi-
palmente, sobre as formas de transferência de renda, nas quais as reformas do século 
XVIII acabam por se tornar um ponto comum para as duas regiões. 

Assim, a historiografia fiscal, em ambos os casos, mostra não só a ausência de 
trabalhos sobre a fiscalidade propriamente dita, mas aponta os diversos campos a se-
rem explorados e a possibilidade de estudos comparativos que permitam aproximar a 
historiografia brasileira da ibero-americana.

Reformas fiscais do século XVIII: a monarquia bourbônica e o pom-
balismo na América colonial

As tesourarias da Real Hacienda, através da fundação das cajas reais, na América Es-
panhola se constituíram como uma das estruturas de poder mais complexas da monar-
quia durante o regime colonial, nas quais os ingresos e contribuições ao Erário Régio 
teriam sido a chave da política imperial e dos fluxos que funcionavam como garantias 
para empréstimos, financiando grande parte dos gastos administrativos e militares nas 
colônias. 

Com a Guerra dos trinta anos e a emergência de novas potências europeias, como 
a França, Holanda e Grã-Bretanha, as pressões internas e externas levaram ao fim o 
reinado de Carlos II e à guerra de sucessão espanhola (1701-1713), que colocou uma 
nova dinastia à frente do Império, os Bourbons. Durante o período de consolidação 
do trono, com o rei Felipe V, conflitos armados e a necessidade crescente de recursos 
fiscais resultaram em uma intensa política reformista que, entre outras mudanças, im-
plicou em tentativas de maior controle dos recursos fiscais na América.

O aumento das demandas fiscais e um considerável déficit da monarquia espan-
hola levaram a medidas como o aumento das visitas de autoridades régias e a elabo-
ração de documentos que oferecessem um balanço das contas das cajas reais. Nesse 
sentido, a redução dos benefícios dos cargos de oficiais reais e contadores, o distancia-
mento da elite local com a presença dos funcionários externos nomeados pela coroa, 
a ampliação da política fiscal, através de novas instituições de arrecadação, cada vez 
mais especializadas, e a criação de novos impostos e reestruturação de outros, como 
as alcabalas24, constituíram as principais transformações nos sistemas contábeis da 
Real Hacienda no período25. 

24  Impostos referentes às transações comerciais. 
25  Ernest Sánchez Santiró, ed., Relaciones de valores y distribución de la Real Hacienda de Nueva 
España, 1744-1748 (México, D.F: Archivo General de la Nación, 2014).
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O século XVIII marcou, portanto, uma importante mudança na função que o 
sistema fiscal desempenhava enquanto mecanismo de controle e justiça por parte das 
autoridades políticas locais e da coroa. Até pelo menos 1740, os registros contábeis 
apresentavam, segundo suas funções, natureza dupla, sendo as rotinas contábeis feitas 
através dos “[...] livros manuales, que registravam as entradas e saídas, e dos livros 
comunes, que classificavam e ordenavam os tributos de acordo com as operações 
financeiras, além de conter uma espécie de sumário, com cargos e datas, bases de 
documentos como as cartas cuentas”.26 Esses registros eram enviados às autoridades 
centrais e metropolitanas anualmente. Em virtude disso, as cartas cuentas só serviam 
de base para consultas globais, e não para conhecer o valor absoluto dos rendimentos.

As reformas e o sistema fiscal de partida dupla, introduzido desde o início da 
segunda metade do século XVIII e consolidado por volta de 1784, foram a expressão 
máxima das mudanças que passaram a organizar as rotinas contábeis e suas funções. 
Os livros que antes tinham como objetivo maior o controle dos oficiais reais, que atra-
vés dos registros adquiriam responsabilidade sobre os recursos que recebiam e trans-
feriam, passaram, através do novo sistema e, muitas vezes, por meio de diferentes 
documentos fiscais solicitados pela Coroa, a oferecer um panorama geral acerca dos 
valores dos ingresos e egresos. A criação de novos tributos, o aumento de instituições 
como as cajas reais e do número de funcionários responsáveis pela fiscalização apre-
sentaram, para cada região, diferentes impactos, segundo as dinâmicas internas e ex-
ternas de cada uma delas. 

O século XVIII, na América Portuguesa, também marca um período de inúmeras 
transformações nas conjunturas econômicas e políticas. A descoberta do ouro no final 
do século XVII resultou em diferentes impactos, entre eles, especializações das redes 
de mercado interno, uma reorganização político-geográfica com a transferência da 
capital do Vice-reino em 1763 de Salvador para o Rio de Janeiro, que passou a ocupar 
o posto de principal porto da colônia27, e, principalmente, um conjunto de reformas 
administrativas e fiscais iniciadas pelo Marquês de Pombal.  

Com o iluminismo e difusão da ideia de despotismo esclarecido na Europa, as 
reformas se propagaram na América, após a Guerra dos Sete Anos (1756-1763), ge-
rando “[...] grande impacto na forma como os colonos se relacionavam com a política 
metropolitana, mudanças que não envolviam preocupações meramente administrati-
vas e contábeis, mas medidas importantes para a conservação da monarquia e o forta-
lecimento do absolutismo régio”28 

26  Sánchez, Relaciones de valores, 20. (tradução nossa)
27  Antonio Carlos Jucá de Sampaio, “Na Curva Do Tempo: A Economia Fluminense Na Primeira Metade 

Do Século XVIII,” Mnemosine 1.1 (2010).
28  Luciano Figueiredo, “Pombal cordial. Reformas, fiscalidade e distensão política no Brasil: 1750-
1777,” em A ʺÉpoca Pombalinaʺ no mundo luso-brasileiro (Rio de Janeiro: FGV Editora: FAPERJ, 2015) 131. 
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No que diz respeito ao caráter estrutural dessas reformas, envolvendo a admi-
nistração e a fiscalidade, e a criação de Companhias Comerciais monopolistas e das 
Juntas da fazenda29, com os métodos de contabilidade do Erário Régio, geraram uma 
reconfiguração da administração, cultura e práticas políticas na América portuguesa 
com o pombalismo. 

Criada em 1761, a lei que instituía o Erário Régio fazia parte das tentativas de 
centralização administrativa e tinha como objetivo uniformizar e tornar menos dis-
persa a escrituração contábil. Com a criação das Juntas da Fazenda, os métodos de 
contabilidade passaram a ser organizados em partidas dobradas, ou seja, em receitas e 
despesas, em que o controle das contas se dava por apuração semanal, com elaboração 
de balanços semestrais e anuais. 

Os primeiros reflexos dessas reformas fiscais podem ser vistos na capitania de 
Minas Gerais, a partir de 1767, pela “[...] fragmentação e descontinuidade da docu-
mentação fiscal anterior a esse período e dos métodos de contabilidade ligados aos 
modelos do século XVII”30 

Entre as principais transformações, estáo fato de que esse novo sistema con-
tábil passou a oferecer uma visão da situação geral das finanças, dos rendimentos e 
gastos anuais, registrados, a partir de então, de forma muito mais sistemática com a 
instalação das Provedorias ou Juntas da Real Fazenda. Essas instituições, apesar de 
existirem em Minas Gerais desde 1724, mostram o caráter, ora fragmentário, ora mais 
rigoroso, das rotinas fiscais e evidencia a complexidade das relações entre as diferen-
tes estruturas coloniais e a coroa portuguesa.

Se o século XVIII pode ser caracterizado como um período de profundas mu-
danças no âmbito fiscal da colônia, as formas como cada capitania recebeu e se adap-
tou a tais mudanças ressaltam os diferentes objetivos e consequências dessas trans-
formações.

Em comparação com Minas Gerais, as demais capitanias não dispuseram, se-
gundo Carrara31, de documentação fiscal com base nos modelos do século XVIII, an-
terior a 1770. Fato que, associado às irregularidades encontradas na documentação e 
a limitação do número de registros existentes, mostra a consolidação de uma rotina 
contábil muito mais complexa para as regiões mineradoras. 

Portanto, teve início, no século XVIII, um processo de tentativa de centralização 
administrativa e fiscal na América. Uma conjuntura marcada por inúmeras transfor-
mações econômicas e políticas que influenciaram e foram influenciadas pela crescente 
complexificação da fiscalidade, recebida de formas diferentes pelas diversas regiões 
da América portuguesa e espanhola.

29  Juntas da Real Fazenda do Brasil no século XVIII: Rio de Janeiro (1767), Bahia (1769), Minas Gerais 
(1771-1772), São Paulo (1775) e Maranhão (1780).  
30  Carrara, Receitas e despesas, 33.
31  Carrara, Receitas e despesas.
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Os fluxos fiscais de Cartagena e da real fazenda no brasil

Com base no que já foi dito, o caráter reformista do século XVIII chama atenção 
por caracterizar um ponto em comum para a América colonial e, sem dúvida, suscita 
questões acerca da forma como tais mudanças se inserem no caso português e es-
panhol. Assim, a fiscalidade enquanto via de interpretação aproxima as ideias que se 
têm sobre as tentativas burocráticas e institucionais de organização desses sistemas 
coloniais, das relações entre metrópole e colônia, e de como é possível verificar o fun-
cionamento delas dentro do próprio sistema fiscal e das dinâmicas que se constituem 
a partir dele. 

O período entre 1751 e 1810 representa um momento de grande crescimento e 
prosperidade, logo após a consolidação das reformas fiscais, para Cartagena, que se 
tornou um dos principais portos fortificados do Império Espanhol na América e onde 
estava localizada, no século XVIII, a principal caja do Vice-reino de Nova Granada.

Com os impactos do reformismo bourbônico, após 1770, a criação de novas ins-
tituições e cargos ocupados por funcionários reais, que não pertenciam às elites locais, 
para fiscalização e a reorganização da administração de alguns tributos, teria grandes 
impactos nas contas do Vice-reino32. Tais impactos, verificados na evolução dos valores de 
ingreso e egreso, apontam uma tendência de três ciclos de rendimento fiscal, com o “[...] maior 
crescimento entre 1780 e 1789, um período de retração entre 1790 e 1799 e uma crise de 1800 a 
1810, onde as rendas de cada uma das cajas do Vice-reino se comportam de formas diferentes”33

 No que diz respeito ao papel que ocupavam as cajas reais, responsáveis pela 
administração, pela burocracia e pelo câmbio dos fluxos fiscais,

“É importante lembrar que as principais funções de cada caja consistem em su-
prir as necessidades internas de administração, através do financiamento da burocracia, 
de segurança, com o pagamento do setor militar, além de enviar seus excedentes às ca-
jas que necessitem de maior ingreso devido ao seu importante papel na defesa de cada 
unidade política frente às ameaças externas”34

Para o Vice-reino da Nova Granada, faziam parte da jurisdição as cajas de Santafé e Car-
tagena, consideradas as principais da região, além de Quito, Santa Marta, Riohacha, Mompox, 
Ocaña, Honda, Antioquia, Panamá, Portobelo, Novita, Citara, Remedios, Popayán, Cartago, 
Cuenca e Guayaquil, que deveriam enviar às cajas principais seus excedentes correspondentes 
aos gastos do governo central emilitares, e às remessas para Espanha.

Levando em conta as funções dessas instituições, as primeiras análises feitas a partir dos dados 
de cargo e data, que buscavam entender a conjuntura econômica da região, mostram a existência de 
transferências de outras cajas para Cartagena e do contrabando para os portos caribenhos. 

32  Nomes apresentados por Pinto (2014).
33  Pinto, “Entre Colonia,” 136.
34  Pinto, “Entre Colonia,” 154.
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Meisel35 afirma que, enquanto o papel do contrabando é apontado muitas vezes 
como a base econômica da região, os valores de ingresos mostram que o situado, que 
correspondia a valores de transferências de outras regiões do Vice-reino para a caja 
Cartagena, garantia o sustento não só das finanças públicas, mas de toda a economia 
da região. No entanto, esses fluxos fiscais, identificados a partir do situado, não são 
detalhados e analisados em relação aos valores totais de transferências existentes, 
uma vez que não permitem identificar, por exemplo, quais regiões enviavam, de fato, 
recursos à caja de Cartagena e a existência de outros fluxos informais que passavam 
pela caja da região. 

 O trabalho de Pinto36 também chama atenção para a participação dos rendimen-
tos da caja de Cartagena, que corresponderia à terceira maior do Vice-reino, sendo 
responsável, junto com Panamá, por 44% dos ingresos. 

A dependência das transferências de outras cajas como a de Santafé e a de Quito 
continuava apresentando valores significativos, segundo o autor, correspondentes a 
49% do total dos rendimentos de Cartagena, o que provocou um crescimento inicial 
das rendas a partir de 1780, acompanhando o período de forte pressão fiscal e uma 
tendência de queda devido às mudanças nas conjunturas econômicas das regiões e, 
consequentemente, uma diminuição dos fluxos de transferências. 

Da mesma forma, o papel das transferências de recursos confirma a importância 
de se verificar quais são esses fluxos, e como podem ser localizados no espaço, a fim 
de entender que vínculos regionais são estabelecidos a partir deles. 

 Para os valores dos egresos, o aumento do número de estruturas administra-
tivas e contratação de novos funcionários, além dos gastos militares, em meio a um 
período de tensões externas e internas, se destacam em relação às transferências: 

“A serie parcial dos gastos da caja real de Cartagena mostra o maior peso do setor 
militar, representando 44% do total, seguido pelas despesas da administração local com 
31,9%, o pagamento das dívidas da Real Hacienda, em torno de 11%, valor equivalente 
ao dos gastos eclesiásticos, e, por último, as despesas correspondentes aos envios para 
as cajas subalternas”37 
 
Os valores referentes às cajas subalternas mostram uma menor participação das 

transferências, contabilizadas como saídas, em relação aos rendimentos recebidos de 
outras regiões, sem, no entanto, apontar quais instituições recebem esses recursos e a 
existência de outros que não tem as cajas do Vice-reino destino final. 

Dessa forma, a partir os dados sobre ingreso e egreso é possível perceber como 
as mudanças na fiscalidade do século XVIII apresentaram diferentes impactos segun-

35  Meisel, “¿Situado o contrabando?”
36  Pinto, “Entre Colonia.”
37  Pinto, “Entre Colonia,” 157.



60

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 8. Agosto de 2017. ISSN. 2422-118X

Thaiz Barbosa Freitas

do as particularidades de cada região. A coexistência de um sistema fiscal comple-
xo, das tentativas de centralização e da maior arrecadação com as reformas geraram 
tensões econômicas, políticas e sociais. Destaca-se a importância de estudos que bus-
quem entender como, em meio a presença ou a ausência da circulação dos recursos 
fiscais, as movimentações direcionaram as dinâmicas no interior dessas estruturas nos 
espaços coloniais. 

No Brasil, a exploração do ouro é um dos elementos que marcam as diferenças 
entre a complexidade das transformações que ocorrem no sistema fiscal da capitania de 
Minas Gerais e das demais regiões: Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. As variações 
na disponibilidade de fontes e na organização das rotinas contábeis para cada uma delas 
são, nesse sentido, importantes para entender os impactos do reformismo no funciona-
mento das conjunturas financeiras e a forma como a fiscalidade integra ou não as regiões 
com os vínculos estabelecidos a partir do movimento dos fluxos fiscais38. 

A partir de 1752 até o início do século XIX, pode-se destacar o período de maio-
res mudanças na lógica de funcionamento das estruturas da Real Fazenda, onde “a 
fiscalidade de Minas começa a sofrer mudanças com o esgotamento da lógica fiscal, 
devido à redução da produção mineral”39 Para a capitania de Minas Gerais, os es-
tudos feitos a partir dos balanços anuais, que passaram a ser enviados às Juntas da 
Real Fazenda, mostram alguns dos impactos na administração e nas rotinas contábeis, 
apontando a evolução de alguns tributos e a situação das conjunturas financeiras da 
região, que trazem algumas informações importantes sobre a forma como os recursos 
fiscais circulavam. 

O trabalho de Carrara chama atenção para alguns tributos, como os dízimos e 
as entradas, cujos recursos arrecadados eram investidos no financiamento da assis-
tência à demarcação e exploração diamantina e retornavam como empréstimos pagos 
diretamente à coroa, caracterizando a existência de fluxos de remessas diretas para 
Lisboa. Os registros das operações financeiras feitas com a Casa da Moeda do Rio de 
Janeiro também mostram fluxos de recursos que, inicialmente, aconteciam através de 
trocas monetárias de valores equivalentes e, após a segunda metade do século XVIII, 
passaram a gerar déficits para a capitania de Minas Gerais, na medida em que a região 
começava a enviar mais moedas do que receber, resultando em uma transferência 
frequente de recursos.

Em relação ao excedente fiscal gerado por Minas, diretamente enviado à metró-
pole, apesar de estar pouco presente nos registros mesmo no período de declínio da 
mineração, demonstra uma continuidade nas contas, ainda que em valores menores no 
final do período. Segundo Carrara, Minas Gerais teria sido no século XVIII responsá-

38  Entre as principais diferenças, se destacam os dados fiscais contabilizados em diferentes unidades, 
como contos de réis, oitavas e grãos de ouro, que se alteram conforme o perfil das dinâmicas de cada região, e o 
caso do Rio de Janeiro, que não tem fontes fiscais com as contas de receita e despesas publicadas para o período. 
39  Carrara, Receitas e despesas, 53.
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vel por 70% das remessas de ouro do Brasil enviado a Portugal, com 23% do total dos 
impostos arrecadados enviados à metrópole portuguesa. Uma estrutura que, portanto, 
demonstraria o caráter singular das conjunturas econômicas da região, capaz de arcar 
com os custos do funcionamento da capitania e, ainda assim, gerar rendimentos sufi-
cientes para manter o envio de remessas à monarquia portuguesa.

Para as demais capitanias do Brasil, tem destaque a ausência de séries de natu-
reza fiscal contínuas para o período anterior a 1770, onde as contas são caracterizadas 
pela “[...] grande presença de dados sobre dízimos e entradas, que, consequentemen-
te, evidenciam as diferenças, em nível de complexidade com a capitania de Minas 
Gerais.”40 Tais limitações são evidenciadas pela existência de inúmeros documentos 
solicitados aos provedores, como balanços que oferecessem uma relação dos rendi-
mentos da Fazenda Real na Capitania, e o limitado número de documentos de contas 
das receitas e despesas, nos quais se encontram os registros dos fluxos fiscais enviados 
e recebidos de outras regiões. 

As fontes fiscais disponíveis para a capitania da Bahia, pelo menos até a primeira 
metade do século XVIII, remetem quase sempre à majoritária presença de dados sobre 
a produção de açúcar e tributos como os dízimos que “[...] em relação às conjunturas 
financeiras da Real Fazenda constituíam a principal fonte de receita da provedoria, 
com valores muito elevados.”41 Após 1770, os dados, apesar de chamarem atenção 
para a capacidade da capitania em manter o envio de recursos para a metrópole, evi-
denciam a presença de poucos e frequentes fluxos fiscais nos registros e a ausência de 
análises que possam identificar a existência de outros fluxos para a capitania. 

Para Pernambuco, os documentos reafirmam a presença de poucos registros de 
fluxos fiscais com outras regiões e a eficiência na capacidade de enviar recursos à 
Lisboa, no entanto, com integração maior no que diz respeito à movimentação dos 
recursos. A região de Recife, por exemplo, apresenta dados com registros de envios 
à Provedoria-mor, em Salvador, que posteriormente eram transferidos ao Rio Grande 
do Norte e que, em relação à Bahia, se apresenta como um dos elementos mais parti-
culares da fiscalidade da capitania.  

Nas capitanias da Bahia e de Pernambuco, a capacidade de arrecadação dos 
tributos sobre contratos referentes ao mesmo ano de cobrança e os excedentes envia-
dos para a metrópole, com valores muito significativos, aparecem quase sempre em 
destaque em relação à presença de fluxos enviados e recebidos de regiões da África, 
como Angola. E, dessa forma, corroboram a importância de se conhecer os tipos de 
circulação fiscal entre as estruturas administrativas na América portuguesa e como 
até mesmo a existência de poucas informações apontam tendências e caminhos que 
permitem compreender o perfil dessas movimentações. 

40  Carrara, Receitas e despesas, 66.
41  Carrara, Receitas e despesas, 72.



62

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 8. Agosto de 2017. ISSN. 2422-118X

Thaiz Barbosa Freitas

 Dito isso, vale lembrar que, se para Cartagena as transferências chamam 
atenção dentre os demais rendimentos fiscais, apontando a existência de uma circu-
lação mais espacializada dos recursos, no Brasil, é a existência de poucos registros 
sobre esse tipo de movimentação e a continuidade dos mesmos tipos de transferências 
ao longo dos anos que se destaca. Essas informações, para os dois casos, suscitam 
uma série de questionamentos e discussões não só em relação à importância do espaço 
para a fiscalidade, mas das diferentes interpretações e possibilidades de trabalho que 
os estudos comparativos trazem. 

Considerações finais

Com base no que se discutiu nesse trabalho, é possível afirmar que as reformas do 
século XVIII têm sido temas recorrentes na historiografia, onde a história fiscal, no 
entanto, aparece quase sempre em segundo plano. As particularidades das fontes dis-
poníveis para o caso espanhol e português, que apresentam naturezas diferentes, se-
gundo as lógicas de funcionamento de cada sistema fiscal, e a forma como esses 
dados aparecem na historiografia constituem elementos importantes que caracterizam 
os perfis dos estudos existentes sobre o tema. 

Tanto para a América portuguesa, quanto para a hispano-américa, a maioria dos 
trabalhos que envolvem fiscalidade se concentra em duas vias de interpretação, as que 
utilizam fontes fiscais para reconstruir as condições das conjunturas econômicas de 
algumas regiões, principalmente para os últimos anos da colonização, e aquelas que 
tem como base alguns componentes do sistema fiscal, usados mostrar a evolução de 
atividades econômicas. Outros chamam atenção para a necessidade de se verificar 
através da fiscalidade como as mudanças ocorridas no século XVIII afetam as dinâ-
micas de cada região de forma diferente e como os valores dos rendimentos e gastos 
permitem perceber tais impactos. 

Na América espanhola, o caso da Nova Granada, em específico da caja real de 
Cartagena, que só aparece recentemente nos estudos sobre fiscalidade, chama atenção 
com dados que mostram impactos diretos das reformas fiscais e a grande presença 
de recursos recebidos e enviados para outras regiões. O destaque para o papel das 
transferências nas finanças, no entanto, não traz informações sobre quais localidades, 
dentro e fora do Vice-reino, fariam parte dessas movimentações e, consequentemente, 
qual seria o perfil de cada uma delas. 

Para o Brasil, como já foi visto, os estudos são ainda mais recentes, e, no ge-
ral, fornecem informações sobre as conjunturas financeiras das capitanias, destacando 
o autofinanciamento do sistema fiscal na colônia. Em relação aos fluxos fiscais, os 
registros das contas da receita e despesa das capitanias trazem poucas informações 
sobre a forma como os recursos fiscais se movimentam dentro da colônia e fora dela, 
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evidenciando uma discussão necessária, também para a América espanhola, sobre a 
necessidade de estudos que possam verificar a cartografia da circulação fiscal. 

Por fim, além de ressaltar as distâncias entre a historiografia brasileira e hispa-
no-americana, os perfis dos trabalhos sobre fiscalidade, em ambos os casos, mostram 
inúmeros avanços já alcançados com as recentes publicações de fontes fiscais, trazen-
do debates importantes acerca do que já foi feito e das inúmeras possibilidades que 
esse campo de estudos tem oferecido. 
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