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Resumo 

Este seminário se baseia num projeto de livro sobre as relações entre a Baía do Benin e 

o Brasil entre os fins do século XVII e a década de 1750. O projeto toma como ponto 

de partida o paradigma da História Atlântica para estudar o contexto local e 

transnacional da emergência dos reinos de Ajudá e Daomé, assim como a presença 

portuguesa na chamada «costa da Mina» e o tráfico de escravos para o Brasil. A base 

empírica deste projeto se encontra em arquivos portugueses, brasileiros, ingleses e 

franceses, assim como em extensa documentação impressa produzida por companhias 

de comércio dinamarquesas e holandesas. Um dos pressupostos metodológicos do 

trabalho é que a junção de informação proveniente de vários arquivos coloniais, não 

só portugueses e brasileiros mas também estrangeiros, permitiria uma visão 

qualitativamente original sobre o Atlântico sul português na sua vertente Costa da 

Mina/Brasil. 

O seminário terá como eixo central cartas enviadas pelo rei de Ajudá (Huffon) ao vice-

rei do Brasil Vasco César de Menezes em 1720. Nestas cartas, articulando uma 

geopolítica atlântica cujo intuito era diminuir a dependência de Ajudá em relação à 

companhia de comércio britânica, o rei africano convidava os portugueses a 

construírem um forte no reino de Ajudá. As cartas servirão como base para analisar as 

dinâmicas sociais, culturais e econômicas que caracterizaram o Atlântico sul 

português numa altura em que o tráfico de escravos sofria grandes transformação na 

costa africana. Entre as questões abordadas estarão o papel de Salvador da Bahia na 

gestão do império português, assim como a importância de mercadorias brasileiras no 

comércio direto com a África. 
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