
Nota da editora

Nesta edição de Estrutura da Antiga Sociedade Portuguesa, a 
Edições 70 manteve a grafia adotada por Vitorino Magalhães 
Godinho nas edições anteriores (e, de um modo geral, em 
todas as suas obras), cumprindo assim a vontade expressa 
do autor. A grafia utilizada baseia-se na Reforma Ortográ-
fica de 1911, com algumas modificações. É, em especial, dada 
atenção à contribuição de Rebelo Gonçalves, no Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguesa publicado em 1940, pela 
Academia das Ciências de Lisboa. Neste sentido, a editora res-
peitou também as idiossincrasias do autor, bem como o seu 
estilo de pontuação.
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Vitorino Magalhães Godinho 
e a questão da escravatura

Diogo Ramada Curto

No centenário do nascimento de Vitorino Magalhães  
Godinho, é fácil derrapar no elogio fácil ou, no extremo oposto, 
na contestação deste ou daquele argumento. Confesso que, 
durante os meus anos de aprendizagem junto do mestre, sem-
pre preferi o caminho da frontal provocação. Bastava, é claro, 
referir, à sua frente, alguns nomes e, a partir deles, evocar os 
seus respectivos programas para suscitar a discussão. Assim 
acontecia, sobretudo, com um conjunto de intelectuais france-
ses, a começar por Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Pierre 
Bourdieu ou o mais novo dos quatro, Roger Chartier. Quais-
quer destes autores puseram em causa as análises estruturais 
e o projecto de uma história total, tal como foram propostos 
por Lucien Febvre e Fernand Braudel, que Magalhães Godinho 
adoptara como guias das suas investigações, ainda antes de par-
tir para França. Considerando, note-se bem, ter sido discípulo 
do primeiro e colega do segundo, como várias vezes nos repetiu. 

Repare-se também que a reacção a tais provocações nada 
tinha de novo. Em 1968 – quase dez anos decorridos desde 
que defendera o seu Doutoramento de Estado na Sorbonne, 
na situação em que se encontrava, fora da universidade por-
tuguesa por ter sido demitido pela segunda vez por razões de 
perseguição política – escrevera, contra os que punham em 
causa o seu projecto de fazer história: «Discuta-se Lévi-Strauss, 
Barthes, tudo quanto se queira: mas faça-se a análise estrutural 
da nossa sociedade, da nossa economia, das nossas manei-
ras de sentir, pensar e de nos comportarmos.»1 De qualquer 

1 V. M. Godinho, Ensaios, vol. 1 – Sobre História de Portugal (Lisboa: 
Livraria Sá da Costa Editora, 1968), p. XI.
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modo, será inútil vir agora a terreiro, para reconstituir o sen-
tido de tais provocações – tão escusado quanto o exercício 
mais ou menos hagiográfico que consistiria em fazer-lhe o elo-
gio – e repetir a classificação das suas acções, distribuindo-as 
pela investigação, o ensino e a intervenção cívica. 

O exercício que me proponho realizar é de outro teor.  
Ou seja, não se trata nem de elogiar o mestre a quem tantos, 
entre os quais me incluo, são devedores de muitas lições acerca 
da maneira de fazer história, e não só, também acções de vida 
e de consciência cívica; nem de uma provocação basea da num 
confronto, tal como todos os que lhe fomos próximos ten-
támos, numa evidente luta de gerações. O objectivo deste 
exercício, de carácter assumidamente analítico, consiste em 
procurar situar a relevância da escravatura ou, mais precisa-
mente, da mão de obra e do tráfico de escravos no interior 
da obra de Magalhães Godinho. O problema colocado por 
uma análise deste tipo – e que, por isso mesmo, servirá de fio 
condutor – diz respeito ao peso atribuído à escravatura, no 
interior de um processo mais vasto de expansão e de constru-
ção de um império colonial. 

Definido o objectivo e formulado o problema, mesmo 
que de forma sumária, será necessário começar por enunciar 
alguns obstáculos. A primeira barreira diz respeito ao facto de 
este exercício se mostrar contrário à preocupação englobante, 
orientada sobretudo para a percepção das grandes estruturas, 
que percorre toda a obra de Magalhães Godinho. Ao parti-
cularizar um único aspecto, o da escravatura, não estaremos 
a ir no sentido contrário ao da intenção do mestre? Ora, no 
decurso da própria análise, julgo que será possível demonstrar 
que a questão da mão-de-obra e do tráfico de escravos está por 
todo o lado, sendo difícil de acantonar numa gaveta, devido ao 
facto de manter relações constantes com as mais diversas estru-
turas económicas e sociais. Aliás, a preocupação em perceber 
conjuntos, denominados «complexos histórico-geográficos», a 
uma escala macro e nos diversos ritmos temporais, a começar 
pela longa duração, correspondeu, no trabalho de Magalhães 
Godinho, a um constante esforço. 



vitorino magalhães goDinho e a questão Da esCravatura 15

Antes de mais, refiro-me às sucessivas tentativas de elabo-
ração de planos, arrumados sempre em função da apreensão 
de estruturas dinâmicas, e destinados a responder a ideias de 
conjunto, capazes de englobar o todo sob a égide do econó-
mico e social. Nesta sequência, repare-se no facto de a obra de 
Godinho ser atravessada por constantes reformulações, revi-
sões e aperfeiçoamentos. Os quatro volumes de Ensaios, a que 
se seguiram dois de Estudos e Ensaios. A nova terceira parte que 
a primeira edição em português de Os Descobrimentos e a Eco-
nomia Mundial acrescentou à edição francesa (existindo uma 
quarta parte, segundo Joaquim Romero Magalhães, relativa 
aos aspectos culturais que chegou a ser pensada, mas que não 
se concretizou). As quatro edições de Estrutura da Antiga Socie-
dade Portuguesa, com uma última em 1980 e que não voltou a 
ser publicada, livro que resultou de um «trabalho analítico» 
mais vasto, inicialmente concebido como Estrutura e Conjun-
tura da Economia Portuguesa, Séculos XV-XIX, em vários volumes, 
onde se trataria, «sempre que possível estatisticamente, as 
finanças públicas, os movimentos de preços e comerciais,  
as viragens estruturais e suas relações com a política econó-
mica, algumas ideologias, a textura das relações fundamentais 
da sociedade»2. A composição de Mito e Mercadoria, Utopia e 
Prática de Navegar, que aproveita e reorganiza textos publica-
dos anteriormente. 

Em todas essas obras prevalece a ideia de um plano de 
conjunto, acompanhado pela sua permanente revisão e 
melhoramento. Depois, na organização de todos esses pla-
nos e abordagens de conjunto, Godinho explicitou as suas 
filiações intelectuais, tal como sucedeu em relação a Sérgio, 
Cortesão, Veiga Simões ou Duarte Leite, ou como teve o cui-
dado de fazer em relação aos referidos historiadores franceses 
e a outros que tanto prezava, como todos os que praticaram 

2 Idem, entrevista conduzida por António Borges Coelho, Seara 
Nova, n.º 1480 (Fevereiro 1969), p. 56. Parte dos objectivos enunciados 
foi apresentada por Godinho em Introdução à História Económica (Lisboa: 
Livros Horizonte, 1970).
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uma história económica fundada na reconstituição de séries 
de preços (Hamilton, Labrousse, Meuvret, etc.)3. Fê-lo, estou 
convencido, de forma militante, tal como se através de tais 
referências ficasse assinalada a sua inserção numa espécie de 
trabalho colectivo que tanto prezava. Por último, o estudo das 
estruturas incluía uma particular atenção aos ritmos tempo-
rais que se sobrepunham: do tempo longo e das curvas de 
preços, à necessidade de estabelecer periodizações e assinalar 
mudanças, das inércias associadas a arcaísmos e persistências 
de antigo regime a uma constante atenção aos factores de 
modernização. 

Um primeiro momento da história económica e social

Dois livros iniciais balizaram um primeiro momento de 
construção de uma obra, correspondendo a sua feitura ao 
período anterior à partida para França: A Expansão Quatro-
centista Portuguesa: Problemas das origens e da linha de evolução 
(Lisboa: Empresa Contemporânea de Edições, 1944) e His-
tória Económica e Social da Expansão Portuguesa, t.º I (Lisboa: 
Terra Editora, 1947). Através dessas duas obras, será possí-
vel reconstituir meia dúzia de directrizes de um programa de 
investigação que começava a ser cumprido: (i) em primeiro 
lugar, pretendia-se fazer uma história económico-social do 
processo da expansão europeia e das grandes transforma-
ções que provocara, sem com isso descurar o ponto de vista 
dos próprios europeus; (ii) em segundo lugar, impunha-se 
estudar, também na perspectiva económico-social, os conti-
nentes não europeus até à expansão europeia, tomando em 
linha de conta o «ponto de vista dos indígenas com que os 

3 Idem, idem, p. 185. Tentativas de organização de tais listas de auto-
res, que indicam inserção e gosto pelo trabalho colectivo são extensivas 
à historiografia brasileira, conforme se pode ver em Idem, Ensaios, vol. 
I, op. cit., p. 289. 


