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O presente trabalho tem como objetivo central o estudo das relações 

patrimonialistas entre os oficiais da Câmara da vila de São Paulo através da concessão 

de terras urbanas. 

O início da colonização portuguesa nas Américas se deu com a doação de 

capitanias1 e a fundação de municípios. São Vicente, o primeiro município 

estabelecido na América Portuguesa data de 1532. 

A vila de São Paulo teve origem diferente de algumas outras do mesmo 

período. Resultou da transferência, em 1560, do pelourinho de Santo Andre para o 

sítio no qual os jesuítas fundaram um Colégio anos antes. A vila de São Paulo surgiu 

com uma transferência de sede e não através de uma fundação. 

Tal qual os municípios do reino, as novas instituições coloniais foram dotadas 

das mesmas estruturas, direitos e obrigações: eleição para compor a Câmara, 

obrigação de proteger a terra às suas custas e a propriedade e jurisdição de uma área 

de 6 léguas ao redor da vilai. 

Essa homogeneidade dos municípios no Império Português se deu por conta 

das características jurídico-administrativas de Portugal. Enquanto Castela criou uma 

legislação especial para seus domínios ultramarinos, as Leyes de Índias, Portugal 

estendeu suas Ordenações a todo o seu Impérioii. 

Dessa forma, a legislação referente aos municípios em Portugal era a mesma 

em todo o Império e agiu como referência aos demais aspectos administrativos, como 

finanças, defesa e privilégios. 

                                                        
1 Mestrando em História Econômica pela Universidade de São Paulo (USP), projeto de pesquisa com auxílio 
do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Contato: fvribeiro@gmail.com  
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A Câmara Municipal, à época colonial, não respondia, como nos dias atuais, 

apenas às questões administrativas locais. Competia-lhe também proteger as 

conquistas o rei, garantir a justiça no âmbito local e arrecadar tributos à Coroaiii. 

As câmaras, conforme normatiza as Ordenações, eram compostas de juíz 

ordinário, vereadores, procurador do Concelho, almotacel e alcaide. Esses tinham, 

respectivamente, as funções de garantir a justiça, executar as leis e compor as posturas 

municipais, representar o Concelho fora desse, fiscalizar vendas conforme as posturas 

e garantir paz e tranquilidade na vilaiv. 

Os três primeiros cargos (juiz ordinário, vereadores e procurador do Concelho) 

não eram remunerados, ao contrário dos demais. Eram cargos honorários, os quais 

deviam ser ocupados pelos mais preeminentes da vida localv. 

Por não serem remunerados, e por representarem os elementos mais 

destacados da sociedade, não é de se espantar que considerassem essa situação, 

somada ao cargo que ocupavam, como privilégios. 

Esses privilégios levariam à confusão entre público e privado na 

administração municipal. Isto é, não haveria separação entre a propriedade pessoal 

dos oficiais da Câmara e o patrimônio dessa. 

Assim, as terras urbanas, terras pertencentes ao município e situadas dentro de 

sua jurisdição, eram, muitas vezes, concedidas para ocupantes de cargos na Câmara. 

A noção de patrimônio e patrimonialismo podem, em um primeiro momento, 

evocar a ideia de acumulação de capital por parte de um indivíduo ou grupo. No 

entanto, o conceito de patrimonialismo utilizado nesse trabalho refere-se ao definido 

por Max Weber. 

Em Economia e sociedade, Weber aponta que “toda dominação manifesta-se e 

funciona como administração. Toda administração precisa, de alguma forma, da 

dominação, pois, para dirigi-la, é mister que certos poderes de mando se encontrem 

nas mãos de alguém”vi. Essa dominação pode, em sociedades bré-burocráticas, como 

é o caso do Brasil colonial, ser tradicional, “quando sua legitimidade repousa na 

crença na santidade de ordens e poderes senhoriais tradicionais (existentes desde 

sempre)”vii ou patrimonial que é “originalmente orientada pela tradição e se exerce 

em virtude de pleno direito pessoal”viii. 
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Como principal característica da dominação do tipo patrimonial, Weber 

ressalta a falta da distinção entre a esfera “privada” e a “oficial” na atuação do 

funcionário. Afirma que “a administração política é tratada como assunto puramente 

pessoal do senhor, e a propriedade e o exercício de seu poder politico, como parte 

integrante de seu patrimônio pessoal aproveitável em forma de tributos e 

emolumentos”ix. 

Dentre uma das atribuições das câmaras municipais, estava a concessão de 

terras. Raquel Glezer, ao analisar a documentação sobre terras coloniais, verifica que 

há diferenças entre sesmaria e terra urbana. Afirma que “a primeira podia ser obtida 

por ato do rei, diretamente, ou via donatário, seu loco-tenente na ausência deste, do 

governador geral ou do capitão-general, com condição de exploração e livre de ‘foro’  

pelo menos até o final do século XVII, mediante de pré-requisitos do solicitante como 

capital e situação social”x. 

Já para a data de terra, essa “era concedida pela Câmara, instância de poder 

local, detentora de um ‘termo’ sobre o qual tinha jurisdição legal, juridical, militar, 

econômica e administrativa, com o poder de conceder terra para moradias e 

exploração, quer gratuitamente, quer através do ‘foro’, que era parte de seus 

rendimentos”xi.  

Outra diferença entre as duas formas de propriedade era a dimensão territorial. 

Enquanto que as sesmarias “podiam ser de tamanho variado, mas nos primórdios da 

colonização abrangiam de uma a três léguas, simples ou em quadra, mas os ‘chãos de 

terra’ eram dados ou cedidos graciosamente em braças”xii. 

Com o objetivo de compreender as relações entre poder local e a concessão de 

terras urbanas no município de São Paulo colonial, elaboramos um Banco de Dados. 

Construído a patrir do cruzamento da listagem dos oficiais da Câmara com a de 

requerentes de terras, para podermos verificar se há relação direta ou não. 

 A elaboração de um Banco de Dados exige que pensemos sobre quais métodos 

devemos utilizar nessa tarefa. O trabalho quantitativo com fontes qualitativas, exigem, 

necessariamente, que façamos escolhas. Em relação à essa abordagem, Pierre Chaunu 

afirma que 
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a História esforça-se por dar a conhecer o passado. Mas que escolha 

exerce na duração à medida que a massa de documentos legados 

pelo passado cresce e que é preciso, forçosamente, escolher? As 

escolhas mais perigosas são as escolhas implícitas. A grande 

aquisição da História, no decorrer dos últimos oitenta anos, situa-se 

ao nível de uma escolha cada vez mais consciente. Ao nível, 

portanto, daquilo a que se chama a problemática.xiii 

 

 Dessa forma, o trabalho estatístico com fontes descritivas e não numéricas, 

nos leva a fazer escolhas. Devemos converter as informações contidas nos 

documentos textuais em variáveis que possam ser contabilizadas e, 

consequentemente, ponderadas suas ocorrências. Em tais ações, somos obrigados e 

abdicar algumas informações qualitativas para que possamos quantificar padrões de 

ocorrência. Tais perdas, inevitáveis, são necessárias para que possamos analisar um 

fenômeno social em seu aspecto mais amplo. 

Para poder problematizar a história quantitativa, devemos retomar às origens 

da História Econômica. Segundo Pierre Chaunu, a economia política surgida na 

Inglaterra, no último quartel do século XVIII e das primeiras décadas do XIX, decorre 

da Revolução Industrial e de suas consequênciasxiv. 

 A Ciência Econômica é, segundo Chaunu, “a primeira constituída com o 

aparelho matemático, sem a qual já não há, desde (...) o século XVII, qualquer 

conhecimento científico”xv. 

 Na década de 1890, há o aparecimento tímido de capítulos de história 

econômica nas histórias nacionais. Essa preocupação decorre da disputa econômica e 

imperialista durante o período, apesar de, como afirma Chaunu, “esse capítulo [de 

história econômica] ter sido lançado no final e que quatro quintos do discurso foram 

consagrados ao Estado”xvi. 

 Com a crise de 1929, a História Econômica se destaca, por assumir papel de 

“uma tentativa de resposta, sem dissimulações, aos angustiantes problemas de uma 

época”xvii. Tal situação reflete na intensa produção sobre crise mundial, “uma 

bibliografia enorme, várias dezenas de livros em quarenta anos”xviii, conclui Chaunu. 
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 A afirmação de que a história econômica moderna nasceu na década de 30 do 

século XX é reforçada com a criação, em 1929, por Marc Bloch e Lucien Febvre, da 

Revista dos Annales, com um título revelador, Annales d’histoire économique et 

socialexix. 

 A História Econômica, entre 1945 e 1960, esforçou-se em incorporar, sob o 

impulso de Ernest Labrousse e Fernand Braudel, a Geo-Históriaxx. Utiliza-se, 

portanto, uma nova temporalidade, marcada por longos intervalos de tempo. 

 Para as décadas de 1950 e 1970, há um predomínio de trabalhos estabelecidos 

por economistas. Essa forma de História quantitativa é, segundo Chaunu, a história do 

crescimento econômicoxxi. Tem destaque as produções da New Economic History e o 

predomínio de estudos históricos econômicos, que, no seu limite, chegou a estudos de 

Econometria, deixando de ser História para torna-se predominantemente Economia. 

De acordo com Chaunu, a principal limitação dessa corrente deve-se ao fato “da Nova 

História Econômica quantitativa sair mais dificilmente do que a dinâmica conjuntural 

e a História geográfica dos anos 30 e 50 do setor econômico estreitamente 

delimitado”xxii. 

 François Furet, em relação à New Economic History, afirma que “la vraie 

histoire quantitative résullerait ainsi, dans la logique de cette conception, d’une 

double réduction de l’histoire: réduction, au moins provisoire, de son champ à 

l’économie, et réduction du système descriptif et interprétatif à celui qui a été élabore 

par la science sociale la plus rigoureusement constituée d’aujord’hui: l’économie 

politique”xxiii. 

 A partir da década de 1960, com a história serial, a História quantitativa 

pretendeu “alcançar, na sua totalidade, uma estrutura de civilização”xxiv. Para tanto, 

estabeleceu diálogo com a Sociologia, Antropologia e Psicologia e abordou temáticas 

culturais, políticas e psicológicas. 

 No entanto, essa aproximação ocorreu com um certo atraso. A década de 

1960, marcada por crises e mudanças comportamentais, exigia uma mudança no 

campo de estudo da História. 

 Entre os slogans escritos nas paredes da Sorbonne, em 1968, destaca-se a frase 

“On ne tombe pas amoureux d’um taux de croissance” xxv. A partir dessa crise, 
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notamos uma dedicação maior da História quantitativa com temáticas sociais. Estudos 

sobre a vida, o amor, morte, palavras e gestos, se destacam no período. Pierre Chaunu 

aponta que, dessa forma,  

 

a História regressa ao psicológico, mas ao psicológico social, ela 

associa-se livremente a todas as ciências do homem, sem se deixar 

absorver; ela utiliza os meios que a Estatística, a Eletrônica e as 

máquinas lhe oferecem, sem renunciar ao espírito de finesse, sem 

renunciar ao estudo do belo texto, do grande texto.xxvi 

 

 Bernard Lepetit, em artigo publicado em 1989, apresenta um contexto diverso 

do apresentado por Chaunu e Furet. No final da década de 1980, “l’histoire 

quantitative n’est plus à la mode”xxvii. 

 Essa mudança, ocorrida no espaço de uma geração, foi marcada pela 

preponderância de temáticas sociais e pelo abandono das fontes e métodos 

quantitativos. Segundo Lepetit, “l’histoiren ne se contente pas de définir ses 

problèmes, il contruit ses objets, choisit sa démarche, sélectionne et élabore ses 

indicateurs – le paradigme de l’indice vaut aussi por l’histoire quantitative –, invente 

les sources que son questionnement suppose”xxviii. 

 Conclui seu panorama atual da história quantitativa afirmando que “l’usage 

des modèles quantitatifs suggère que la pertinence du discours peut s’apprécier à 

plusieur niveaux”xxix e que "mais il semble déjà qu’un usage plus delié des outils 

quantitatifs éviterait à l’histoire d’avoir à choisir entre le positivisme et al 

rhetorique”xxx.  

 As mudanças ocorridas a partir da década de 1960 alteraram a abordagem da 

história quantitativa. A história econômica, segundo Pierre Chaunu, à época, “menos 

do que um objeto, é principalmente um estado de espírito, um conjunto de métodos, 

uma abordagem”xxxi. Requer, dessa forma, uma problematização permanente das 

fontes e métodos utilizados pelos historiadores. 

 A princípio, François Furet aponta uma importante questão sobre a utilização 

de fontes de forma quantitativa. Afirma que “l’histoire sérielle, à coup sûr, apporte 
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des procédures précises pour mesurer le changement, mais dans quelle mesure 

permet-elle de penser les mutations?”xxxii. 

 Continua ponderando que  

 

la mutation historique décisive peut n’être inscrite dans ancune série 

endogène à un système donné, mais résulter soit d’une innovation 

dont aucune comptabilité antérieure n’a laissé de trace, soit d’un 

facteur exogène qui vient bouleverser l’équilibre pluri-séculaire du 

système.xxxiii 

 

 Dessa forma, “dans la mesure où l’histoire quantitative suppose l’existence et 

l’elaboration de longues séries de donnés homogènes et comparables, le premièr 

problème qui se pose en termes nouveaux est celui des sources”xxxiv. 

 A ideia de preservação e estabilidade, muitas vezes alegadas à história 

quantitativa é questionada por Furet. Para o autor, essa é uma leitura superficial das 

fontes históricas, que ignora suas possibilidades implícitas. Afirma ainda que, 

 

les donnés de l’histoire quantitative ne renvoient pas à un 

insaisissable découpage externe du ‘fait’, mais à des critères de 

cohérence interne: le fait n’est plus l’événement sélectioné parce 

qu’il scande les temps foits d’une histoire dont le ‘sens’ a été 

préalablement défini, mais un phénomène choisi et éventuellement 

construit en fonction de son caractère répétitif, donc comparable à 

travers une unité-temps.xxxv 

 

 Portanto, “se précise la première tâche de l’histoire sérielle, l’impératif de son 

développment: c’est la constituiton du matériau d’analyse”xxxvi. A utilização crítica 

dessas fontes torna-se imprecindível, o que possibilita que "dans sources déjà 

exploitées dans le passé peuvent être réutilisées à d’autres fins, si elles sont investies 

par le chercheur d’une signification nouvelle”xxxvii. 
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 A utilização de métodos quantitativos permite, dessa forma, uma importante 

renovação historiográfica. Temas já explorados pela historiografia podem ser 

novamente utilizados, com problemáticas e métodos distintos, contribuindo com 

novas perspectivas de pesquisa. 

 No entanto, essas novas abordagens quantitativas requerem cuidado. Furet 

defende que “le meniement de sources sérielles oblige donc l’historiens à réfléchir 

soigneusement à l’incidence que peuvent avoir les conditions d’organisation de ces 

sources sur leur utilisation quantitative”xxxviii. 

 Para a pesquisa dessa dissertação, utilizaremos fontes qualitativas, no caso 

documentação administrativa e registros de cartas de datas de terra, de forma 

quantitativa. Para essa abordagem,  

 

il faut qu’il en détermine une signification univoque, par rapport à la 

question qu’il pose; mais aussi qu’il puisse les réorganiser en séries, 

c’est-à-dire en unités chronologiques comparables, au prix d’un 

travail de standardisation évidemment plus complex encore que 

dans le cas précédent.xxxix 

 

 Por isso, “l’historien d’ajourd’hui se trouve obligé à renonver à la naïveté 

méthodologique et à réfléchir aux conditions d’établissement de son savoir”xl. 

Conclui Furet que “l’histoire sérielle décrit au contraire des continuités sur le mode du 

discontinu: c’est une histoire-problème(s), au lieu d’être une histoire-récit”xli. 

As Atas da Câmara da vila de São Paulo correspondem ao registro das 

sessões dos oficiais. Nelas são escritos os assuntos discutidos, as decisões e posturas 

referentes à administração municipal. Para o município de São Paulo, encontramos as 

Atas desde os primeiros anos de existência da vila, o que, segundo Afonso Taunay, 

nos permite um panorama rico e detalhado sobre a vida cotidiana da vila 

piratininganaxlii. 

As Cartas de Datas de Terra de São Paulo correspondem à publicação de 

todo assunto referente à questão da terra dentro do termo do município, independente 
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de ser a terra urbana ou rural. Foram organizados, para o período de 1560 a 1765, 

quarto volumes, publicados pela Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo. 

Para o cruzamento dessas duas fontes documentais, utilizamos o aplicativo 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e obtivemos, dessa forma, 

respostas às questões desse trabalho. 

 

Tabela 1 – Vínculo dos requerentes de terra com os oficiais da Câmara de São 
Paulo 

 Frequência Porcentagem 
Sim, direto 
Sim, indireto 
Não, aparente 

125 
41 
77 

51,44% 
16,87% 
31,69% 

Total 243 100,00% 
Fonte: Banco de Dados 

 

Verificamos na tabela acima, que 51,44% das concessões registradas nas 

Cartas de Datas de Terra correspondem a requerentes que possuíam vínculo direto 

com a Câmara Municipal. Dessa forma, pouco mais da metade das terras foram 

concedidas a quem ocupou cargos politicos na edilidade. 

Apesar de representar mais da metade das concessões, tais dados não nos 

permitem definir um contexto mais amplo. Devemos notar que 16,87% das datas 

foram concedidas a uma categoria por nós definida como vínculo indireto. Esses são 

os parentes de membros da administração municipal, categoria que iremos 

desenvolver melhor adiante. 

Assim, obtemos 68,31% das concessões como relacionadas, seja direta ou 

indiretamente, com o poder politico local. Vale ressaltar, contudo, que os 31,69% dos 

casos que foram marcados como sem vínculo, definido por nós como vínculo 

aparentemente negativo, visto que são as ocorrências nas quais não encontramos 

relações de parentesco aparentes, o que não quer dizer que não são necessariamente 

os casos em que não há vínculo. 

Com esse panorama, podemos afirmar que a proposta inicialmente levantada, 

de que a concessão de terras se deu, principalmente, a membros do poder municipal, 
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pode ser considerada válida. Cabe, agora, caracterizar melhor essa relação, que será 

melhor explicitada nas problemáticas seguintes. 

Conforme apresentamos na tabela 1, 16,87% das terras foram concedidas a 

parentes dos membros da administração municipal. Cabe analisar quais eram esses 

vínculos familiares e quais as consequências dessas relações na compreensão do 

poder local em São Paulo colonial. 

 

Tabela 2 – Relações de parentesco com os oficiais da Câmara de São Paulo 
 Frequência Porcentagem Porcentagem 

Válida 
Genro 
Sogro 
Esposa 
Cunhado 
Casou com viúva 
Filha do genro 
Genro e irmão 
Filho 
Irmão 
Pai 
Sobrinho 

10 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
11 
6 
1 
1 

4,1% 
1,2% 
1,2% 
0,8% 
0,8% 
0,4% 
0,4% 
4,5% 
2,5% 
0,4% 
0,4% 

24,4% 
7,3% 
7,3% 
4,9% 
4,9% 
2,4% 
2,4% 
26,8% 
14,6% 
2,4% 
2,4% 

Total válido 41 16,9%  
Missing value 202 83,3%  
Total 243 100,0%  

Fonte: Banco de Dados 

 

Verificamos, na tabela 2, que 26,8% das concessões com vínculo indireto se 

deram para o filhos do ocupante do cargo municipal. Segue a categoria de genro como 

segunda, com 24,4% e a terceira correspondendo a 14,6% para os irmãos. 

De maneira geral, notamos que há uma distribuição proporcional entre 

parentes de sangue, como filhos, irmãos, pais e sobrinhos e parentes por casamento, 

como sogros, genros, esposas, cunhados, maridos de viúvas e filhas de genros. 

As relações de sangue são facilmente compreensíveis se levarmos em conta a 

ideia de preservação de um grupo familiar e do fortalecimento de uma elite política 

local. Porém, o que nos chamou atenção foi que 24,4% dos casos com vínculo 

indireto serem de requerentes que casaram-se com filhas dessa elite política, sendo 
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seus genros. Tal situação nos leva a pensar como se dava a visão em relação aos 

cargos, da administração e da sociedade para esses grupos. A utilização dos cargos 

para obter vantagens, materiais e imateriais, foi establecida por Max Weber como 

uma interpretação patrimonialista da sociedade e acreditamos que essa possa ser 

aplicada no contexto de São Paulo colonial. 

O uso da propriedade municipal, doando-a para genros, pode ser considerada, 

como limite da concepção patrimonialista, pois utilizaram-se do cargo a fim de 

fornecer uma espécie de dote para o casamento da filha; concessão que permite que a 

filha tenha, através de seu marido, uma propriedade e, dessa forma, uma vida mais 

tranquila. 

Após apresentada a relação entre poder local, parentesco e concessão de terras, 

realizamos a análise das argumentações dessas solitiações. 

Afonso Taunay, em São Paulo nos primeiros anos, de 1921, afirma que o 

pedido de terras em São Paulo colonial era pautado pela pobreza, pela necessidade 

decorrente da falta de recursos e pela necessidade de povoamento da terraxliii. Em 

estudo mais recente, Raquel Glezer afirma que, para a data de terra, “o pedido 

baseava-se na necessidade, na pobreza, no morar na vila, na troca de serviços com a 

Câmara etc”xliv. 

 

Tabela 3 – Padrões de argumentação nas solicitações de terra em São Paulo 
 Frequência Porcentagem Porcentagem 

Válida 
Guerra 
Recompensa 
Regularização 
Casamento com órfã 
“Nobreza da terra” 
Casamento com “nobreza da terra” 
Necessidade 
Morador antigo 
Serviço de S. Majestade 
Serviço de Deus 
Licença para moinho 
Licença para minas 
Correição do ouvidor geral 
Costume 

2 
33 
31 
3 
14 
9 
67 
17 
3 
4 
4 
1 
8 
3 

0,8% 
13,6% 
12,8% 
1,2% 
5,8% 
3,7% 
27,6% 
7,0% 
1,2% 
1,6% 
1,6% 
0,4% 
3,3% 
1,2% 

0,9% 
15,2% 
14,3% 
1,4% 
6,5% 
4,1% 
30,9% 
7,8% 
1,4% 
1,8% 
1,8% 
0,5% 
3,7% 
1,4% 
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Ocupar terras devolutas 
Aumento da cidade 
Provisão 
Serviço do povo 

11 
4 
1 
2 

4,5% 
1,6% 
0,4% 
0,8% 

5,1% 
1,8% 
0,5% 
0,9% 

Total válido 217 89,3% 100,0% 
Missing value 26 10,7%  
Total 243 100,0%  

Fonte: Banco de Dados 

 

No entanto, ao verificar de forma quantitativa, os padrões de argumentação 

notamos que 30,9% das solicitações apontavam necessidade como argumento. 15,2% 

apontavam recompensa como motivo para o pedido, seguindo de 14,3% alegavam 

regularização das propriedades já ocupadas. 

O aparecimento das categorias recompensa, serviço de S. Majestade e serviço 

de Deus, reforçam a interpretação do uso patrimonialista das terras municipais. 

É importante problematizar melhor o que foi apontado como necessidade nas 

argumentações. Uma leitura rápida pode nos levar à ideia de que necessidade, tal 

como usamos o termo atualmente, refere-se à pobreza. Porém, lendo de forma 

qualitativa as cartas de datas de terra, notamos que necessidade é termo empregado 

em diversas concepções e, muitas vezes foram solicitadas mais terras simplesmente 

por precisar-se de mais espaço, em decorrência de crescimento do número de cabeças 

de gado, por exemplo. 

Vemos, portanto, que necessidade diz respeito ao precisar de terras, no sentido 

mais evidente do termo. Não cabe fazer a associação de necessidade com carência e 

pobreza. 

Voltando à tabela, vemos que para 6,5% das concessões, utilizou-se como 

argumento o fato do requerente ser da “nobreza da terra” e 4,1% ter casado com a 

referida categoria. Esses casos, embora não tenham importância quantitativa, nos 

fornecem uma importante noção, se pensarmos de forma qualitativa. O termo 

“nobreza da terra”, tal como define Maria Beatriz Nizza da Silvaxlv, diz  respeito a 

uma categoria social auto-definida, pautada pela tradição, no sentido de afirmar-se 

como uma elite local. Tal interpretação é reforçada com as 7,8% das argumentações 

pautarem-se na antiguidade das famílias. 
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A porcentagem de 5,1% das argumentações, referindo-se a ocupar terras 

devolutas, deve-se ao fato da legislação sobre propriedades municipais exigir que a 

posse de terras seja efetiva pela ocupação, sob o risco do requerente perder a 

propriedadexlvi. 

Com os dados apresentados anteriormente, podemos concluir que a política 

local de São Paulo colonial, para o período analisado, foi pautada por relações de 

cunho patrimonialista. 

No ensaio A sociedade escravista no Brasil, de 1976, Florestan Fernandes 

apresenta as linhas gerais da evolução da estratificação social no Brasil, ressaltando a 

produção escravista. Aponta que 

 

o esquema básico da sociedade estamental e de castas do período 

colonial repousa numa construção muito simples. Os portugueses 

transplantaram, para cá, a ordem social que tinha vigência em 

Portugal na época dos Descobrimentos e da Conquista. O que quer 

dizer que ocorreu uma formidável tentative deliberada de 

preservação e de adaptação de todo um corpo de instituições e de 

padrões organizatórios-chaves, com vistas à criação de um ‘novo 

Portugal’ (expressão empregada pelo padre Cardim com referência a 

S. Vicente) que deveria emergir das condições sociais de uma 

colônia de exploração.xlvii 

 

Essa transferência da ordem estamental existente em Portugal foi permitida 

graças à relação patrimonial da sociedade portuguesaxlviii. Raimundo Faoro, em Os 

donos do poder, aplica a interpretação patrimonialista de Weber à formação de 

Portugal e, consequentemente, na evolução do Brasil. Afirma que as novas conquistas 

do reino formaram 

 

o patrimônio do rei – o mais vasto do reino, mais vasto que o do 

clero e, ainda no século XIV, três vezes maior que da nobreza – [de 

onde] fluíam rendas para sustentar os guerreiros, os delegados 
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monárquicos espalhados no país e o embrião dos servidores 

ministeriais, aglutinados na corte. Permitia, sobretudo, a dispensa de 

largas doações rurais em recompensa aos serviços prestados pelos 

seus caudilhos, recrutados, alguns, entre aventureiros  de toda 

Europa.xlix 

 

Segundo Rodrigo Ricupero, foi Florestan Fernandes o autor que melhor soube 

adaptar o conceito weberiano à história do Brasil, dedicando um tópico de seu ensaio 

às funções do patrimonialismo nas relações da Coroa com os vassalos no processo de 

colonizaçãol. 

Nas palavras de Florestan Fernandes, 

 

uma Coroa pobre, mas ambiciosa em seus empreendimentos, 

procura apoio nos vassalos, vinculando-os aos seus objetivos e 

enquadrando-os às malhas das estruturas de poder e à burocracia do 

Estado patrimonial. Esses aspecto é deveras importante. Sem essa 

associação não haveria nem Império colonial português nem 

economia de plantação no Brasil. Por isso, o ‘colonizador’ ou o 

‘colono’ é sempre um vassalo, um agented a Coroa e arca, por sua 

conta e risco, embora com alguns privlégios e vantagens e, por 

vezes, com algum suporte official, com a construção do Império na 

Colônia.li 

 

Em relação aos ocupantes da administração local, Weber afirma que, “quanto 

menos tempo disponível têm aqueles que exercem um trabalho profissional, tanto 

mais tende, numa situação de diferenciação social, a administração diretamente 

democrática a transformar-se numa dominação dos honoratiores”lii. Os honoratiores 

são os vizinhos que se destacam por fortuna, educação qualificada e modo de viver e 

sua autoridade baseia-se, sobretudo, na honraliii. 
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Seguindo a interpretação estabelecida por Weber, podemos concluir que, tal 

como apontam Faoro e Fernandes, a concepção patrimonialista, presente na Coroa 

portuguesa desde suas orgiens, pode ser estendida para o poder local. 

Podemos verificar a concepção patrimonialista dos edis da Câmara Municipal 

de São Paulo em relação às terras do termo do município, propriedade da Câmara. O 

município, concebido originalmente como forma de garantir liberdades dos 

moradores frente à pressões dos senhores feudais e donatariais e garantir uma posição 

de aliado do reiliv, passou a ser utilizado como mecanismo de auto-promoção dos 

oficiais da Câmara, principalmente para os que ocupavam cargos de destaque. 

Com isso, defendemos que a compreensão do poder local na colônia, 

principalmente no que se refere às câmaras municipais, passa pela abordagem das 

formas de poder e de sua aplicação. A interpretação patrimonialista dos cargos 

administrativos, junto com sua concepção honorífica e, portanto, de distinção social, 

permitem um melhor esboço sobre a questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Cf. António Vasconcelos de Saldanha. As capitanias. O regime senhorial na Expansão Ultramarina 
Portuguesa. Funchal: CEHA, 1991, p. 61. 
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Tomar a morte como objeto de investigação histórica é deparar-se com uma realidade 

a qual todos os seres vivos estão sujeitos, com um fenômeno que desperta, simultaneamente, 

fascínio e temor. Celebrada e dissimulada, a morte cria a ilusão de se estar diante de um falso 

objeto histórico, pois nenhum homem pode falar sobre sua própria morte, nem tampouco 

sobre a de outrem. Falar dela é, necessariamente, tratar da relação que o homem estabelece 

com sua própria finitude, e que se situa no plano da ideação, da crença e do rito.2   

 A relação do homem com a morte gera comportamentos e valores que remetem ao 

contexto social de uma época e mais amplamente a uma visão de mundo. Conduz a como uma 

dada sociedade, a como os homens de um determinado período se viam e se pensavam e 

como viam e pensavam os outros3. O estudo das atitudes perante a morte possibilita 

reencontrar o homem e suas várias reações diante desta passagem e também “revela o que está 

verdadeiramente em jogo não para os mortos, mas para os vivos”4. Reside aí a importância 

social, antropológica e histórica das atitudes perante o inevitável instante do trespasse. 

  A morte não é um tema novo.5 Ela passou a ser particularmente tratada como objeto 

histórico a partir de 1960, com o reaparecimento da história das mentalidades e a conseqüente 

dilatação do campo da História. Ao procurar revelar as sensibilidades e atitudes próprias de 

                                                 
1 O trabalho apresentado é fruto de pesquisa financiada pela agência de fomento CNPq. O título do projeto de 
pesquisa a que se refere o financiamento é: “A morte amparada dos irmãos da Paróquia de Nossa Senhora do 
Pilar de Ouro Preto (1780-1800)”. Tal pesquisa está sendo realizada no Programa de Pós-Graduação de História 
da Universidade de Brasília.  
2 ARAÚJO, Ana Cristina. A morte em Lisboa. Atitudes e representações 1700-1830. 1ª edição. Lisboa: Notícias 
editorial, 1997. p.13. 
3 VOVELLE, Michel “Sobre a morte”. In. Ideologias e Mentalidades. 2ª edição. São Paulo: Ed.Brasiliense, 
1991. 
4 ARAÚJO, Ana Cristina. op.cit. p.13. 
5 O sentido da palavra “morte” utilizado aqui refere-se a costumes, atitudes, comportamentos que envolvem este 
último instante.  
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cada época, a história das mentalidades trouxe a tona novos problemas, diversos daqueles 

trabalhados pela história social e econômica da segunda geração dos Annales. Para a referida 

história, os atos inconscientes são mais importantes que os documentos escritos oficiais; a 

arte, a religião, os costumes e os ritos são reveladores fundamentais da consciência que os 

homens têm de si mesmos em um período específico. Na medida em que a história das 

mentalidades procura compreender as alterações e permanências de sensibilidade na longa 

duração, manifestações vinculadas ao lazer, à família, ao sexo, ao amor, à morte e à vida são 

fundamentais para o historiador das mentalidades, tornando-se temas freqüentes de estudos.     

 Em se tratando especificamente do tema da morte, este assumiu na história das 

mentalidades um papel importante. Segundo Michel Vovelle: 
 

Ela [a morte] se situa na linha direta da evolução que levou, em uma primeira etapa, os 
pesquisadores interessados na evolução das culturas a se engajarem cada vez mais nesse 
caminho, sem abandonar seu campo inicial, no domínio onde o pensamento manifesto cede 
o lugar às atitudes inconscientes e onde os traços de mentalidade se projetam em atos tanto 
ou mais do que em discursos.6  

 
  

 Michel Vovelle é um dos autores cuja contribuição foi essencial para os estudos sobre 

morte. Em sua pesquisa, Vovelle concebe a história da morte como vertical, ou seja, uma 

história que deve ser encadeada (sem com isso entendê-la a partir de uma causalidade 

mecânica) em três níveis: a morte consumada, a morte vivida e o discurso sobre esta. O 

primeiro nível é o fato bruto da morte, aquele que aparece nos dados demográficos, a partir 

dos quais é possível se estimar parâmetros e componentes sociais do contexto no qual a morte 

é analisada. A partir desses dados é possível observar desigualdades no número de mortes 

entre mulheres e homens entre abastados e pobres, assim como outros indicadores 

demográficos.  

 O segundo nível trata justamente dos ritos que ocorrem até a passagem para o outro 

mundo. É sobretudo na hora do trespasse que as desigualdades são mais acentuadas, marcadas 

e lembradas. Como trata João José Reis em seu livro “A morte é uma festa”, a pompa fúnebre 

legitima a sua condição social, desde o número de sacerdotes e irmandades que 

acompanharam o cortejo, à quantidade de esmola e de cera distribuída, se o corpo será levado 

                                                 
6 VOVELLE, Michel. op. cit. p.128.  
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a pé ou não, até o local (quanto mais próximo do altar melhor) onde o morto será enterrado.7  

 Assim como Vovelle, a presente pesquisa concebe a história da morte como vertical, 

ou seja, uma história que deve ser encadeada em três níveis: a morte consumada, a morte 

vivida e o discurso sobre esta. Com relação ao primeiro nível, tem-se procurado levantar 

dados demográficos sobre a mortalidade em Vila Rica do século XVIII. Desse modo, torna-se 

possível estimar parâmetros e componentes sociais do contexto no qual a morte é analisada. A 

análise de tais dados brutos possibilita a observação de índices de mortalidade por faixa 

etária, sexo, condição social, além de outros indicadores demográficos.  

 Em se tratando do segundo nível citado, proceder-se-á a uma combinação das 

abordagens de tipo quantitativo e qualitativo a fim de desvendar como a população da 

Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto vivenciou o momento do trespasse. Com 

relação a análise quantitativa, é preciso ressaltar que a presente pesquisa não a utiliza como 

fez Vovelle. O corpus documental deste trabalho é muito menos extenso do que o deste autor 

e, além disso, optou-se por um recorte temporal mais modesto. Procurar-se-á sim mensurar as 

atitudes diante da morte entre os “homens de cor” da sociedade de Ouro Preto, recorrendo, 

por exemplo, às referências feitas à proteção dos santos padroeiros; ao número de missas que 

o testador encomenda para a salvação de sua alma; aos arranjos feitos para os funerais etc. 

Mas, embora o quantitativo seja revelador de padrões de comportamento, há aspectos que o 

quantitativo não desvenda. O campo das representações coletivas acerca da morte não pode 

ser reduzido ao aspecto demográfico e quantitativo, daí a necessidade de uma análise de tipo 

qualitativo, de uma abordagem mais interpretativa, como fez Ariès.  

  Não obstante, há ainda o terceiro nível: o discurso sobre a morte. Já existe, segundo 

Vovelle, um discurso presente no nível da morte vivida, entretanto, este é um discurso 

coletivo e em grande parte inconsciente manifesto na repetição dos gestos, nos rituais, nas 

expressões de angústia. O terceiro nível se refere aos discursos organizados sobre a morte, 

que, segundo as análises de Vovelle sobre a França do século XVII-XVIII, transformaram-se, 

passando de religiosos a leigos, no contexto da Europa Ocidental. Um exemplo de tais 

discursos são as ars moriendi (artes de bem morrer) que significavam uma resposta à 

ansiedade dos indivíduos perante a passagem para o além-túmulo. Desenvolvida entre os 
                                                 
7 REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1991. 
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séculos XIV e XV, consistiam em verdadeiros manuais que por intermédio de textos e 

imagens procuravam ensinar normas práticas de comportamento piedoso e lições de 

preparação para a “boa morte”.   

  Outro autor de extrema importância para estudos sobre a história da morte e tomado 

pela presente pesquisa como referência teórica é Philippe Àries. Este apresenta duas 

metodologias possíveis para se decifrar as mudanças de atitudes e de expressão perante o 

inevitável evento da morte. A primeira se baseia na análise quantitativa de séries documentais 

homogêneas, e tem como exemplo os estudos de Michel Vovelle, anteriormente 

mencionados.8 A segunda metodologia já não se baseia em uma série de documentos 

homogêneos, sendo muito mais interpretativa e subjetiva, porém, é, segundo Ariès muito mais 

global. O historiador, ao analisar essa massa de documentos “heteróclita”, deve tentar 

enxergar e descobrir “a expressão inconsciente duma sensibilidade coletiva”9, tentando ir 

além da intencionalidade de quem produziu tais documentos. As críticas mais contundentes ao 

trabalho de Philippe Ariès referem-se ao entrecruzamento que ele faz de fontes de linhas 

diversas, e a longa duração por ele adotada que perpassa mais de um milênio. Nesse sentido, a 

presente pesquisa se pretende mais cautelosa ao adotar um recorte temporal bem menos 

extenso que o de Ariès. 

  Segundo Philippe Ariès, a atitude antiga perante a morte é “familiar, próxima e 

atenuada, indiferente.”10 É o que ele chamou de “morte domesticada”, a qual se opõe a atitude 

contemporânea de medo da morte. A domesticação da morte implica na coexistência dos 

vivos com os mortos. A familiarização com a morte se estendia à familiarização com os 

mortos. Em tal atitude, a qual é atribuída por Ariès à primeira Idade Média (séculos V-XII) no 

Ocidente, havia certa “intimidade” entre o morrer e o cotidiano da sociedade, ao ponto em que 

o instante do “passamento” era encarado como algo natural da vida.  

 No período anteriormente citado, era comum que o moribundo, pressentindo a 

chegada de sua morte, realizasse o ritual final no qual se despedia e se reconciliava com seus 

parentes e amigos, bem como expunha suas últimas vontades, nutrindo a esperança de um 

bom destino para sua alma. Por isso, a morte repentina, como afirma Ariès, era considerada 
                                                 
8 Michel Vovelle trabalhou com fontes testamentárias provençais do séc. XVIII 
9 ARIÈS, Philippe. História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias. Rio de Janeiro: F. Alves, 
1977. p.14. 
10 Ibidem. p.25. 
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“infame e vergonhosa” e algumas vezes atribuída a um castigo de Deus, já que o trespasse 

casual impossibilitava a realização do ritual mencionado.11   

 A partir dos séculos XII-XV, essa atitude sofre alterações parciais que irão conferir um 

sentido dramático e pessoal à familiaridade tradicional entre o homem e a morte, pois se 

introduz agora a preocupação com a particularidade de cada indivíduo (a morte de si mesmo). 

Como indício de tal modificação, o referido autor se utiliza do exemplo do juízo final, que foi 

transferido do fim dos tempos para o fim de cada vida. Além disso, cabia, agora, à Igreja 

intermediar o acesso da alma ao Paraíso. A representação tradicional da morte irá coexistir 

com essa nova preocupação individual, pois a relação entre a morte e a biografia de cada vida 

se estreita. Assim sendo, a morte passa a esboçar um caráter mais dramático e emocional do 

que antes fora observado. Outra mudança observada é o aparecimento mais freqüente da 

morte e dos cadáveres na arte e na literatura. Ariès sintetiza bem as mudanças ocorridas nesse 

período:  
Durante a segunda metade da Idade Média, do século XII ao século XV, fez-se uma 
aproximação entre três categorias de representações mentais: as da morte, as do 
conhecimento por cada um da sua própria biografia e as do apego apaixonado às coisas e 
aos seres possuídos durante a vida. A morte converteu-se no lugar onde o homem tomou 
melhor consciência de si mesmo.12 

 
 

 Se até o setecentos a morte era domesticada, na França, ao longo do século XVIII, 

houve uma mudança de comportamento diante da morte. Com o advento das Luzes e o 

avanço do pensamento racional, a vida cotidiana tornou-se mais secularizada (indicador disso 

foi a laicização dos testamentos). A morte, antes “celebrada” por meio de ritos públicos 

tornou-se privada. Essa nova atitude perante a morte foi denominada por Ariès como a “morte 

selvagem”. 

 Philippe Ariès conclui que a morte passa a ser mais dificilmente aceita, porém não o 

próprio trespasse, mas a passagem do outro e é essa a origem do culto aos cemitérios e 

túmulos. A presença dos mortos passa então a ser tão significativa quanto a dos vivos e os 

cemitérios conquistam definitivamente seus lugares nas cidades, onde são necessários. A 

referida mudança de comportamento foi ainda pautada por teorias estabelecidas pela medicina 

social francesa. A proximidade com o moribundo e o morto era vista pelos médicos como um 
                                                 
11 ARIÈS, Philippe. O homem perante a morte – I. 2ª edição. Portugal: Editora Europa-América, 2000. p.19. 
12 ARIÈS, Philippe. op.cit. 1977. p.38.  
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perigo à saúde pública.  Esse argumento buscava fundamentação na doutrina dos 

miasmas, a qual afirmava que matérias orgânicas em decomposição, combinadas a elementos 

atmosféricos, produziam um ar fétido, infectando aqueles que o respiravam. Dessa maneira, 

os higienistas (que mais tarde também exercerão influência no Brasil) auxiliaram a criar uma 

nova mentalidade sobre a morte, ao afirmar que os enterros nas igrejas deveriam ser proibidos 

e que cemitérios extramuros deveriam ser criados a fim de separar radicalmente o mundo dos 

vivos e dos mortos. 

 Ariès aduz outras mudanças, brutais segundo ele, nas atitudes perante a morte a partir 

da segunda metade do século XIX: ela deixa aos poucos de ser familiar. A partir do referido 

período há uma necessidade de evitar o incômodo e a emoção exagerada e insustentável 

provocados pela presença da morte. Aparentemente nada mudou nos ritos tradicionais, 

entretanto, eles foram esvaziados de sua carga dramática. Essa alteração acelera-se com a 

transposição do local da morte: ela não se dá mais em casa, mas no leito solitário de um 

hospital. Este novo local não permite mais a cerimônia ritual presidida pelo futuro morto e a 

morte passa então a ser um “fenômeno técnico obtido pela paragem dos sentidos, isto é, de 

maneira mais ou menos declarada por uma decisão do médico e da equipe hospitalar.”13 Os 

ritos funerários foram então modificados. Procura-se agora fazer com que a sociedade se 

aperceba o menos possível da passagem da morte. Algumas cerimônias se mantêm, porém são 

discretas e suprimem os rompantes de emoção; o luto, por exemplo, agora é solitário. A morte 

parece não mais inspirar compaixão ou piedade e sim repugnância. Procurando compreender 

tais mudanças, Ariès afirma:  

 
Uma causalidade se revela imediatamente: necessidade de felicidade, o dever moral e a 
obrigação social de contribuir para a felicidade coletiva, evitando toda a causa de tristeza ou 
aflição, conservando o ar de quem está sempre bem disposto mesmo quando se está 
mergulhado em angústia. Mostrando-se algum sinal de tristeza, peca-se contra a felicidade, 
a felicidade novamente posta em causa e a sociedade arrisca-se então a perder sua razão de 
ser.14 
 

 
 Em que pese a importância de estudos como o de Philippe Ariès e Michel, é preciso 

ressaltar que a preocupação dos “homens de cor” da sociedade de Ouro Preto do século XVIII 

                                                 
13 Ibidem. p.56.  
14 Ibidem. p.59. 
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em se preparar para a passagem além-túmulo, quando confrontada com as elaborações dos 

referidos autores tende a mostrar uma leitura distinta da que estes fizeram sobre o homem 

diante da morte, ou seja, não oferecem soluções satisfatórias para a compreensão do 

comportamento da população de cor colonial. Comparando-se os rituais de morte setecentistas 

realizados pela população de cor da Capitania de Minas Gerias aos dos homens cristãos 

europeus ocidentais, percebe-se que o caso europeu não se justapõe ao da sociedade luso-

africana, ou seja, as práticas ressaltadas por Ariès e Vovelle não se reproduziram igualmente 

na colônia portuguesa da América. 

 

 
 O cenário mineiro setecentista 
 
 A notícia da descoberta do ouro na região de Minas Gerais, ao final do século XVII, se 

espalhou rapidamente. Grande número de pessoas dirigiu-se para o sertão mineiro a fim de 

explorar as ricas jazidas. Indivíduos de diversas regiões da colônia (São Paulo, Rio de Janeiro, 

Bahia, Pernambuco, Espírito Santo), bem como de Portugal e da Europa, em geral, ocuparam 

a região para a lavagem dos cascalhos auríferos dos ribeiros, rios e córregos.  

 Situada nas terras montanhosas de Minas Gerais, Vila Rica de Ouro Preto foi um dos 

principais centros de exploração aurífera do século XVIII. Transformada em vila por Antônio 

de Albuquerque, em julho de 1711, foi por ele batizada com seu próprio sobrenome; fato este 

que levou a intervenção da Coroa portuguesa e ao posterior restabelecimento do nome 

primitivo do lugar. Embora Vila Rica de Ouro Preto não fosse a única vila de sua espécie, ela 

representava, segundo C. R. Boxer, a “quintessência daquela peculiar civilização mineira, 

florescida durante a primeira metade do século XVIII.”15  

 Embora a exploração do ouro tenha promovido o enriquecimento da região das Minas, 

outros importantes setores da economia estiveram presentes de forma determinante desde o 

início de sua ocupação. Contrariamente as teses mais tradicionais sobre o século XVIII 

mineiro, não só a produção aurífera se desenvolveu e atingiu seu auge durante a primeira 

metade do setecentos, mas também a  agricultura e as atividades pastoris tiveram grande 

importância para a Capitania, fazendo parte de um mercado interno dinâmico. Longe de 
                                                 
15 BOXER, C. R. “Vila Rica de Ouro Preto. Capítulo VII. In. A Idade de Ouro do Brasil. Dores de crescimento 
de uma sociedade colonial. São Paulo: Companhia Editora Nacional,1963. p.151. 
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consistirem apenas em uma solução para a crise da mineração da segunda metade do século 

XVIII, tais atividades foram constantes durante todo o setecentos, produzindo tanto para o 

consumo interno quanto para o externo à Capitania.16  

 A descoberta de ouro nas Gerais atraiu brancos, negros e mulatos para a região. Nos 

primeiros vinte anos de atividade mineradora entraram em Minas Gerais aproximadamente 

50.000 escravos.17 Sabe-se ainda que entre os anos 1698 e 1717 a estimativa de entrada de 

escravos anual nas Minas é de 2.500 a 2.700. Seguindo as indicações do Códice Costa Matoso 

para Vila Rica, entre 1745 e 1749, sua população escrava variou entre 16.983 e 20.168 

cativos.18 A análise dos registros de óbitos da Paróquia do Pilar de Ouro Preto para os anos de 

1745 a 1750 permitiu constatar o elevado índice de óbitos de escravos no período (82%), ao 

lado de 14% de óbitos de livres; 3% de forros, e apenas 1% de coartados.19 O alto índice de 

mortalidade entre os cativos é significante e nos faz levantar a seguinte questão: qual era a 

atitude destes homens perante a morte?  

 Segundo Laird W. Bergad, em 1776 a população escrava somava 157.212 indivíduos, 

46% da população total. Tal proporção sofreu um acréscimo de 2% entre os anos de 1776 e 

1786.20 Embora tenha mantido até a abolição um grande contingente de escravos, a capitania 

das Minas Gerais sofreu alterações em sua estrutura sócio-econômica a partir da segunda 

metade do século XVIII.  

 Em se tratando da estrutura de posse dos escravos, Ana Paula dos Santos Rangel 

constata que havia em Vila Rica, no período de 1755-1815, o predomínio de propriedades 

contendo de 1 a 5 escravos. Essa conclusão de Rangel encontra-se de acordo com os dados 

apresentados por Francisco Vidal Luna, o qual afirma que no ano de 1804, em Vila Rica, 

59,9% dos proprietários possuíam um ou dois escravos. Nesse sentido, vê-se que havia uma 
                                                 
16 Cf. GUIMARÃES, Carlos Magno e REIS, Flávia Maria da Mata. “Agricultura e mineração no século XVIII”. 
In. RESENDE, Maria Efigênia Lage de e VILLATA, Luiz Carlos (org.). História de Minas Gerais. As Minas 
Setecentistas, 1. Belo Horizonte: Autêntica; Companhia do Tempo, 2007. p.321-335.   
17 FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico atlântico de escravos entre a África e o 
Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995. 
18 Códice Costa Matoso, Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2000, p. 406-413. Os dados das entradas 
semestrais foram somados por ano. 
19 CAMPOS, Adalgisa Arantes; VINHOSA, F. L. T.; ARAÚJO, J. X.; LOTT, M. M.. O Banco de dados relativo 
ao acervo da freguesia de Nossa Sra. do Pilar de Ouro Preto: registros paroquiais e as possibilidades da 
pesquisa.. In: X SEMINÁRIO SOBRE A ECONOMIA MINEIRA, 2002, Diamantina. Disponível em: 
http://www.cedeplar.ufmg.br/diamantina2002/textos/D01.PDF. Acesso em: 20 set. 2008. 
20 BERGAD, Laird W. Slavery and the Demographic and Economic History of Minas Gerais, Brazil, 1720-
1888. Reino Unido: Cambridge University Press, 1999. p.93.   
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elevada porcentagem de senhores com reduzido número de cativos.21 Isso se alia, segundo os 

autores citados, ao caráter urbano de Vila Rica, onde os grandes plantéis constituíam exceção.  

 Um aspecto observado tanto por Vidal Luna como por Ana Paula Rangel refere-se ao 

número de africanos entre os cativos. Segundo a autora mencionada, no período de 1785-1815 

verificou-se um aumento do número de crioulos e a diminuição do número de africanos em 

relação ao primeiro. Este seria um indicativo de que embora a reposição de mão-de-obra via 

tráfico tenha se mantido como uma possibilidade importante, houve também o crescimento 

vegetativo da população escrava. Francisco Vidal Luna afirma que, iniciado o período de 

decadência aurífera (em meados do século XVIII), provavelmente a capacidade financeira de 

adquirir escravos via tráfico foi reduzida; esse fato, vinculado a própria reposição de mão-de-

obra via reprodução natural, modificou gradativamente a composição dos cativos, com o 

aumento proporcional de escravos nascidos na Colônia.  

 A crioulização da população escrava em Minas foi uma tendência também observada 

por Laird W. Bergad. Segundo este autor, já em 1795 o número de cativos nascidos na colônia 

era superior ao dos africanos. Analisando especificamente as regiões de Mariana e Ouro Preto, 

Bergad conclui que na metade dos anos 1790, o total de escravos crioulos era superior ao 

número de indivíduos vindos da África. Com exceção do intervalo entre 1820 e 1835, quando 

o número de cativos africanos sofreu um relativo aumento, a tendência observada para todo o 

século XIX foi de aumento contínuo do número de escravos nascidos na Capitania das Gerais.  

 Outro elemento da estrutura sócio-econômica da região de Minas Gerais analisado por 

Francisco Vidal Luna consiste na distribuição de cativos segundo o sexo. Quanto a este, o 

autor nota a franca predominância masculina, elemento mais apto ao exaustivo trabalho nas 

minas. Tal superioridade quantitativa tornou-se relativamente menor com a decadência da 

atividade mineira, quando deixou de ocorrer a reposição dos escravos e, além disso, estes 

eram enviados para outras regiões da colônia portuguesa da América. Outro fator apontado 

por Luna para o equilíbrio no peso relativo de homens e mulheres foi, indubitavelmente, o 

                                                 
21 Cf. RANGEL, Ana Paula dos Santos. Aspectos da demografia escrava em Vila Rica 1755-1815. In: I 
Colóquio do LAHES - alternativas metodológicas para história econômica e social, 2005, Juiz de Fora. Anais do 
I Colóquio da LAHES,2005.Disponível em:  
htp://www.lahes.ufjf.br/publicacoes/Coloquio1%20PDF/Ana%20Paula%20dos%20Santos%20Rangel.pdf. 
Acesso em: 29 out.2008. LUNA, Francisco Vidal. Minas Gerais: escravos e senhores – análise da estrutura 
populacional e econômica de alguns centros mineratórios (1718-1804). São Paulo: Instituto de Pesquisas 
Econômicas, 1981. . p.124.   
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aumento da participação do elemento colonial na massa cativa.22 

 A população da capitania de Minas Gerais da segunda metade do setecentos foi 

marcada, dentre outros aspectos, pela inexistência de grandes plantéis, pela predominância de 

atividades urbanas, pela crioulização dos cativos e pela diminuição da superioridade numérica 

de escravos do sexo masculino. A partir dessa estrutura sócio-econômica diversa de outras 

regiões e que também sofreu modificações ao longo da segunda metade do século XVIII 

podemos nos perguntar: em que medida tais alterações repercutiram sobre a expectativa dos 

homens e mulheres de cor da sociedade de Ouro Preto quanto a vida e, principalmente, quanto 

a morte? A fim de esboçar uma resposta para tal questionamento, tomou-se como amostra 156 

testamentos feitos na Paróquia do Pilar durante o setecentos, cujo perfil dos testadores é 

esboçado no gráfico abaixo:  

 

Perfil dos testadores
(Paróquia de Nossa Senhora do Pilar) 
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O gráfico demonstra a predominância maciça do número de pessoas brancas do sexo 

masculino (56% do total dos testadores). Tal porcentagem majoritária pode ser explicada não 

só pelo fato de que a maior parte dos indivíduos que se dirigiu para a região das Minas foram 

                                                 
22 LUNA, Francisco Vidal. Op.cit. p.144.  
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aventureiros sedentos pela possibilidade de enriquecimento que a descoberta do ouro 

significava, mas também por uma certa facilidade que homens brancos tinham para testar (já 

que a feitura do testamento estava condicionada à posse de algum bem e a condição de ser 

homem livre, maior de 14 anos). Ainda com relação ao gráfico, vê-se uma tímida participação 

de crioulos e pardos entre os testadores, cuja soma iguala-se ao número de indivíduos de cor, 

porém esta não especificada.23 As pessoas que não declaram sua cor em seus testamentos (e 

nos quais não há qualquer indicação de cor, ainda que indireta) somam 34, enquanto os 

“pretos forros” somam 24 testadores. Dentro desse grupo, destaca-se a participação das 

mulheres, que representam 62,5% do total dos 24 testadores. A presença majoritária de 

mulheres no grupo dos “pretos” provavelmente deve-se ao fato de que para elas, a alforria era 

conseguida mais facilmente.  

Estabelecido o perfil dos testadores, cumpre esboçar as atitudes e sensibilidades 

perante o trespasse da população de cor da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. 

 

 

Concepções e sensibilidades sobre a morte e os mortos na Paróquia do Pilar 

 

 A transposição de africanos para o Novo Mundo, bem como as relações que estes 

estabeleceram com os europeus não consistem em aspectos que podem ser analisados 

facilmente. A instalação dos africanos na América portuguesa promoveu uma série de 

modificações não só no âmbito econômico da colônia, mas também no social e cultural. Os 

portugueses se depararam, ainda no continente africano, com o duplo dilema de reconhecer o 

outro – marcando aquilo que os diferenciava e separava do homem europeu ocidental – e 

afirmar sua própria identidade. Nesse processo, o desvelamento da alteridade africana parece 

ter promovido a reconstrução da identidade cristã ocidental. Em termos culturais, qual foi o 

resultado do contato entre portugueses e africanos? Que tipo de cultura desenvolveu-se entre 

as sociedades escravas na América portuguesa? Mantiveram os cativos suas crenças e valores 

intactos após a transposição para o Novo Mundo?  Estas perguntas suscitam diversos debates 

                                                 
23 A sigla CNE significa “cor não especificada” e foi estabelecida para denominar aqueles indivíduos que se 

declaram forros, mas que não trazem em seus testamentos qualquer indicação de gradação de cor contida, de 
forma geral, nos testamentos, tais como: mulato, cabra, preto, pardo, crioulo.   
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e apresentam mais de uma resposta possível.  

Segundo John Thornton, os historiadores dividem-se quando o assunto se refere a que 

cultura foi desenvolvida entre as sociedades escravas do Atlântico. Para o referido autor, duas 

posturas dicotômicas marcaram os historiadores nos anos 1940: alguns afirmaram que os 

escravos mantiveram uma cultura africana e que a influência da África foi importante na 

cultura afro-americana resultante; outros argumentaram que a desorganização cultural da 

sociedade escravista tornou-a muito mais dependente da cultura européia ou da euro-

americana. As pesquisas modernas se afastam das posturas dicotômicas citadas e, apesar de 

não apresentarem consenso, são representadas pelo pensamento de dois antropólogos, Sidney 

Mintz e Richard Price, que se dedicaram a pesquisar as dinâmicas de formação cultural afro-

americana.24 

Mintz e Price afirmam que as características do comércio de escravos e da escravidão 

impediram a transmissão direta da cultura africana para as Américas. Em primeiro lugar, a 

cultura africana não era suficientemente homogênea para formar um único bloco; 

contrariamente a isso, existiam diversas culturas independentes. Em segundo lugar, o 

comércio de cativos tendeu a dispersá-los, agrupando culturas diversas. Os imigrantes 

africanos não formavam um único grupo, uma cultura homogênea, e toda uma nova 

organização e estrutura social foi criada a partir da transposição destes para o Novo Mundo.25  

A impossibilidade de transferir completamente para a América seu estilo de vida, suas 

crenças e valores levou os escravos a formarem uma nova cultura. Segundo Thornton, essa 

nova cultura, que tem base num denominador comum das muitas e diversas culturas da África 

foi, porém, criada em um contexto no qual elementos da cultura européia e indígena 

exerceriam influências. Não só a cultura européia infiltrou-se na sociedade cativa, mas 

também os escravos africanos exerceriam influência sobre o mundo cristão ocidental. Nesse 

sentido, podemos afirmar que o cenário da América portuguesa foi marcado pela “fluidez das 

fronteiras culturais”, podendo ser caracterizado, como afirma Vainfas, como híbrido, ou seja, 

repleto de manifestações que congregam elementos das diferentes culturas em contato e 

                                                 
24 THORNTON, John. A África e os Africanos na formação do Mundo Atlântico (1400-1800). Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. p.253. 
25 MINTZ, Sidney W. e PRICE, Richard. O nascimento da cultura afro-americana: uma perspectiva 
antropológica. Rio de Janeiro: Pallas: Universidade Candido Mendes, 2003. 
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permite várias leituras, de acordo com os grupos sociais que dela participam.26 

 As manifestações culturais expressas nos ritos em torno da morte da sociedade de 

Ouro Preto do século XVIII sofreram influência de um catolicismo originalmente europeu. A 

Capitania de Minas Gerais era parte de um Ocidente cristão que vinha experimentando 

mudanças importantes em suas concepções de morte, ao longo dos séculos XVIII e XIX. 

Transformações estas que encontraram resistências tanto na Europa como aqui.  

 O trespasse, no âmbito da cultura cristã, era encarado como momento de passagem, 

instante crucial de entrada para a eternidade. Portanto, era temido, uma vez que nem todas as 

pessoas, embora desejassem e esperassem a salvação, tinham a certeza de que ela 

efetivamente ocorreria, já que um destino seguro para a alma dependia, em grande medida, do 

que se havia feito na vida terrena. O temor da morte estava vinculado à crença no dia do Juízo 

Final, quando Jesus Cristo voltaria a fim de julgar vivos e mortos, condenando os maus e 

conduzindo os justos para o Céu, por toda a eternidade. Impelido pela preocupação com o 

destino de sua alma, João Gonçalves Torres, homem branco e “cristão verdadeiro”, declara em 

seu testamento:  

 
(…) e nesta fé espero salvar a minha alma não por meus merecimentos, mas pelos da 
santíssima Paixão do Unigênito Filho de Deus; pelo qual perdoo de todo o meu coração a 
todas as pessoas que me tiverem ofendido, e peço humildemente perdão a todas aquelas que 
eu tenho agravado.27 

 

 Aliada a preocupação com o destino Além-túmulo, havia ainda o medo da morte 

repentina, pois o homem podia não estar devidamente preparado para ela. A “boa morte”, 

como explicitado por Ariès, era aquela em que havia preparo, ou seja, que possibilitava ao 

moribundo demonstrar arrependimento pelos seus erros, cumprir penitência por eles, 

alcançando, assim o perdão de seus pecados. Ainda que não houvesse preparação cotidiana 

através de uma vida pia, com a iminência da morte, os cristãos se preocupavam com o 

investimento na salvação, através da feitura do testamento, do ingresso em uma irmandade 

(que concedia assistência aos seus irmãos no momento do trespasse) e do recurso aos 

                                                 
26 Para a noção de hibridismo cultural, Cf. VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no 
Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
27 Casa dos Contos. Arquivo da Paróquia do Pilar. Microfilme 112, volume 1931, p.159 direita a 163 esquerda. 
Testamento de João Gonçalves Torres.  



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 
 
 

 14

sacramentos (especialmente o de extrema-unção). Tal atitude pode ser observada não só entre 

homens e mulheres brancos da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar no setecentos, mas 

também entre a população de cor da região. Rita Freitas Ferreyra, preta forra natural da Costa 

da Mina, faz seu testamento em 1785, pois reconhece sua condição de mortal e sabe que Deus 

um dia requererá sua vida.28 Também Tereza Gomes da Cozta, preta forra moradora na 

Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, realiza seu testamento por temer 

a morte e desejar colocar sua alma “no verdadeiro caminho da salvação”.29      

Os casos de testamentos de homens e mulheres de cor que expressavam concepções 

cristãs acerca da morte e do além são comuns no corpus documental analisado. A princípio, 

pode-se dizer que tal conjuntura é fruto da própria natureza das fontes testamentárias. Estas 

continham uma fórmula mais ou menos padronizada que incluía a apresentação, o preâmbulo, 

as disposições espirituais, o inventário dos bens móveis e imóveis e as disposições gerais. É 

preciso atentar para o fato de que a feitura de testamentos estava prevista por regulamentações 

oficiais, tais como as Ordenações Filipinas e os livros 80 a 85 das Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia. Embora ambas tenham estipulado um modelo para os testamentos e 

estes tenham seguido uma fórmula, a documentação citada não deixa de trazer 

particularidades nas quais é possível distinguir relações pessoais dos testadores com o instante 

do trespasse. Ainda que os estudos quantitativos se apercebam de constantes na relação do 

homem com a morte, o testamento não deixa de trazer a face do moribundo. No registro 

testamental estão estampadas suas derradeiras preocupações e desejos, ainda que neles se 

reflitam as marcas das crenças de um tempo.   

Se os testamentos consistem em fontes católicas oficiais e declaram, mesmo entre a 

população de cor, a opção por um funeral cristão, é preciso refletir sobre que tipo de 

religiosidade eles expressam. Ora, como afirmam Sidney Mintz e Richard Price:  

 
Nenhum grupo, por mais bem equipado que esteja, ou por maior que seja sua liberdade de 
escolha, é capaz de transferir de um local para outro, intactos, o seu estilo de vida e as 
crenças e valores que lhe são concomitantes. As condições dessa transposição, bem como 

                                                 
28 Casa dos Contos. Arquivo da Paróquia do Pilar. Microfilme 112, volume 1931. p.163esquerda a 166 direita. 
Testamento de Rita Freitas Ferreyra.  
29 Casa dos Contos. Arquivo da Paróquia do Pilar. Microfilme 112, volume 1933. p.263 esquerda a 265esquerda. 
Testamento de Tereza Gomes da Cozta.   
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as características do meio humano e material que o acolhe, restringem, inevitavelmente, a 
variedade e a força das transposições eficazes.30 

 

Nesse sentido, com relação a ocupação do Novo Mundo, nem os portugueses foram capazes 

de transferir integralmente e de forma intacta suas crenças e valores para a colônia, nem 

tampouco os povos africanos.  

 A cultura, enquanto aspecto dinâmico de toda e qualquer sociedade e que por isso 

estava sujeita a apropriações e re-significações, sofre diversas transformações. Essa mudança, 

segundo Sidney Mintz e Richard Price ocorre de duas formas diferentes: 1) As culturas 

alteram-se por intermédio de suas dinâmicas internas, devido a mutações ambientais, 

crescimento populacional, forças políticas, etc. 2) As culturas se modificam a partir de sua 

interação com outras, devido à política, ao estabelecimento de relações comerciais, á 

realização de alianças, etc.31   

 As mudanças na sociedade africana devido ao estabelecimento do tráfico 

influenciaram o tipo de mutação cultural que ocorreu com os africanos, os quais se depararam 

com uma nova vida no mundo atlântico, fora de seu continente de origem. Primeiramente, o 

ambiente colonial era tão diferente da vida política, social e ecológica da África, que a 

dinâmica interna de cada cultura dos povos africanos foi alterada por tal “cenário 

desintegrador”. Mesmo imigrantes europeus no Novo Mundo, os quais eram os detentores da 

autoridade e constituíam um bloco muito mais homogêneo, vivenciaram transformações nas 

dinâmicas culturais.   

 Outro fator que influenciou o processo de modificação cultural dos africanos foi o 

relacionamento mais intenso que estes passaram a ter com pessoas de outras nações da África, 

convivência esta maior que a ocorrida em seus países de origem.  

 Finalmente, os escravos africanos interagiram com a cultura européia, que não lhes era 

totalmente estranha, já que os europeus já haviam estado na África. Entretanto, a interação 

entre ambos dar-se-ia de forma mais intensa e diferenciada nas colônias do Atlântico. Na 

América os europeus eram mais numerosos e detentores da autoridade política, enquanto na 

África eles eram poucos e estavam sujeitos aos governantes africanos e outras autoridades.  
                                                 
30 MINTZ, Sidney W. e PRICE, Richard. op.cit. p.19. 
31 THORNTON, John. op.cit. p.283 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 
 
 

 16

 Mas o que dizer sobre a dinâmica das mudanças culturais no campo religioso? Qual 

foi o resultado do encontro entre diferentes culturas no campo da religião? 

 Segundo John Thornton, a religião, bem como outros elementos da cultura, respondeu 

à sua própria dinâmica interna e à nova dinâmica criada pelo contato cultural e à transferência 

física. O resultado de tal processo foi, ainda de acordo com o autor, a criação de uma religião 

afro-atlântica, continuamente identificada como cristã, mas que, na realidade, consistia em um 

tipo de cristianismo capaz de satisfazer tanto o entendimento das religiões africanas, como da 

européia.32  

 Para Thornton, a fusão de religiões exige algo mais que a mistura de formas e idéias de 

uma crença com outra. Requer a reavaliação dos conceitos básicos e das fontes de 

conhecimentos que animam toda a crença, a fim de encontrar a base comum.  

 Tanto os europeus, como os povos africanos concebiam as revelações como 

formadoras da religião. Os indivíduos não eram plenamente livres para modificar religiões ou 

questionar as revelações estabelecidas. Para que modificações religiosas acontecessem, era 

preciso que houvesse a reinterpretação das revelações existentes, e, em maior escala, um novo 

conjunto de revelações mais contundentes. Nesse sentido, o desenvolvimento do cristianismo 

africano na África e sua posterior transmissão para o Novo Mundo ocorreram, em grande 

medida, pela combinação dos dois fatores citados, utilizados tanto por africanos como por 

europeus.33 

 Assumindo a suposição teórica do caráter híbrido da América portuguesa, cumpre 

fazer a seguinte pergunta: o que é específico da sociedade de Ouro Preto setecentista no 

tocante a sensibilidades e atitudes perante a morte? Se, entre os homens de cor não havia nem 

a expressão de uma religiosidade originalmente africana, nem a incorporação completa de um 

catolicismo genuinamente europeu, que tipo de religiosidade tal grupo expressa nos 

testamentos? Seria, como afirma John Thornton, um catolicismo afro-americano? Em caso 

afirmativo, o que caracteriza tal catolicismo?  

 Um aspecto bastante elucidativo da religiosidade expressa nos testamentos 

setecentistas da Paróquia do Pilar refere-se à invocação celeste. Era prática comum entre os 

testadores a encomendação de sua alma a Santíssima Trindade, a Jesus Cristo, a Virgem 
                                                 
32 Ibidem. p. 312.  
33 Ibidem. p.313 
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Maria, bem como a santos e anjos protetores. Alicerçado na crença de que tais indivíduos 

agiriam como intercessores celestes pela alma do defunto junto a Deus Pai, Matheus da Sylva 

Carneiro, homem branco e solteiro, encomenda sua alma primeiramente:  

 
(...) a Santíssima Trindade que a criou e rogo ao Eterno Pai que pela morte de seu Unigênito 
Filho, a queira receber, e a Virgem Maria Senhora Nossa, e a todos os Santos e Santas da 
Corte do Céu, e ao Santo do meu nome, e ao Anjo da minha Guarda, e a todos os mais que 
tenho particular devoção, intercedam por mim ao meu Senhor agora e no último instante da 
minha vida, e ao meu Seráfico Padre São Francisco, e o Santo Antônio.34  
 
 

 Também entre os testadores negros era comum invocar a proteção de santos, anjos e 

outros seres celestes. Em uma amostra de 156 testamentos feitos na década de 1780 na 

Paróquia do Pilar, dentre os quais 15% (24 testamentos) consistem em declarações de última 

vontade de “pretos forros”, somente 2 indivíduos (8,3% do total de “pretos”) não fazem 

encomendação de sua alma. Já entre os indivíduos brancos, aproximadamente 22% não cita 

qualquer intercessor celeste, porcentagem mais elevada se comparada ao grupo de negros 

alforriados. Tais números são indicativos não só de uma preocupação por parte dos negros de 

garantir um bom destino para sua alma, mas também elucidam a questão do culto aos santos 

católicos pelos africanos.  

 Analisando a formação de uma cultura afro-carioca no século XIX, Mary Karasch 

afirma que os escravos do Rio de Janeiro tinham a necessidade de obter um amuleto que lhes 

trouxesse sorte e afastasse o mal. Tais feixes de símbolos eram constantemente associados à 

feitiçaria, daí a necessidade de serem cautelosamente escondidos. Ainda assim, a perseguição 

policial sobre seus usuários fez com que estes adotassem novos símbolos – associados aos 

santos católicos. Tal modificação possibilitava aos africanos (especialmente àqueles oriundos 

da África Central) exibir abertamente as imagens dos santos sem correr o risco de serem 

perseguidos. Os santos católicos funcionariam, assim, como amuletos para os escravos 

cariocas.35  

 Ainda segundo Mary Karasch, era “tradicional” entre os centro-africanos formar 

                                                 
34Casa dos Contos. Arquivo da Paróquia do Pilar. Microfilme 112, volume 1932, p.92 direita a 94 esquerda. 
Testamento de Matheus da Sylva Carneiro.   
35 KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). São Paulo: Companhia das Letras, 
2000. p. 361. 
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novos grupos religiosos e incorporar novos símbolos, rituais, crenças e mitos. Para a autora, 

eles não teriam que abandonar sua religião quando optavam por venerar a imagem de um 

santo católico. Os nativos da África Central que faziam uso de santos católicos, se filiavam a 

irmandades e participavam de procissões não se convertiam necessariamente ao catolicismo 

romano, nem tampouco adotavam uma religião marcada pelo sincretismo. Para Karasch, os 

centro-africanos apenas davam continuidade no Rio de Janeiro oitocentista às tradições 

religiosas flexíveis de seu continente de origem. Somente o aspecto externo da fé se alterava. 

 As considerações de Mary Karasch, quando aplicadas aos testamentos da população de 

cor aqui analisados, podem remeter á idéia de que a religiosidade expressa por tal grupo, no 

que concerne ao culto aos santos, consistia em um catolicismo fingido. Não que os “pretos 

forros” haviam se convertido a um cristianismo originalmente europeu (mesmo porque, como 

se propõe na presente pesquisa, fora impossível aos colonizadores transferir integralmente e 

de forma intacta seus valores, concepções e crenças para o Novo Mundo). Mas, o ato de 

invocar e cultuar santos católicos pode ser indicativo de que os africanos da Paróquia do Pilar 

receberam novas revelações em que seus próprios deuses lhes mostravam que o “outro 

mundo” (Além) era habitado, na realidade, por um grupo de seres idênticos às divindades dos 

europeus. Ter-se-ia assim, a expressão sincera de uma religião afro-católica.  

 Outro aspecto da religiosidade presente nas fontes testamentárias refere-se ao 

tratamento adequado do cadáver. Este garantia, segundo João José Reis, um bom destino para 

a alma. Este autor afirma que durante os séculos XVIII e parte do XIX, no Brasil, os rituais 

fúnebres iniciavam-se quando já havia a iminência da morte. Para abreviar o sofrimento 

daquele que não conseguia morrer, por exemplo, era comum que uma multidão adentrasse a 

casa do doente e rezasse não mais pela sua saúde, mas pela sua passagem.       

 Morta a pessoa, havia que se cumprir uma série de rituais domésticos. Entre eles, 

banhar o cadáver com perfumes ou infusões especiais e vesti-lo de maneira apropriada. Nos 

séculos XVIII e XIX, conforme o autor anteriormente citado, a maioria das pessoas não era 

enterrada com vestimenta usual. Muitos eram sepultados com roupas de santos, o que 

representava o desejo da graça ou de estar mais próximo de Deus.  

 Entre a amostra de testamentos analisada, nota-se a preferência pelo uso do hábito de 

São Francisco de Assis. Este é escolhido por 59 testadores, ou seja, 37,82% do total das fontes 
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citadas. O hábito de Nossa Senhora do Monte do Carmo aparece em segundo lugar na 

preferência dos testadores, representando 23,71% do total. A opção pelo hábito franciscano 

tem relação com a iconografia deste santo, o qual tinha um lugar de destaque na escatologia 

cristã desde a Idade Média. Ao tratar sobre a escolha da roupa mortuária, João José Reis 

afirma que de acordo com a imagem construídas pelos devotos de São Francisco, este teria 

poder para resgatar almas do Purgatório.36 Também o cordão que o santo usava na cintura 

tinha importante significado: ele servia para afastar o demônio e guiar os indivíduos no 

caminho reto. Ora, se os testamentos expressam a preocupação com o destino da alma, nada 

melhor que o uso de uma veste que pudesse garantir um lugar na corte celestial.  

 A predileção pelo hábito de São Francisco se mantém quando o grupo dos “pretos 

forros” é analisado. Dentro deste, 37,5% dos testadores fez a opção pela mortalha citada. 

Porém, contrariamente ao resultado da análise feita para toda a amostra, o lençol aparece 

ocupando a segunda posição na preferência dos testadores negros, correspondendo a 16,6% 

do total de indivíduos desse grupo. A escolha do lençol como roupa mortuária pode indicar 

uma hierarquia sócio-econômica existente na região de Minas setecentista, em que a escolha 

pelo “lençol” traduzia um menor poder aquisitivo. Além disso, poderia representar uma 

aspiração à humildade, virtude desejada na vida do bom cristão. Ainda que os testadores não 

tenham explicitado a cor de tais vestes, acredita-se que o lençol utilizado era branco, cor 

fúnebre para muitas etnias africanas. Dentro da simbologia da morte cristã, o lençol branco 

também tinha um sentido: representava o Santo Sudário, o pano que envolveu o cadáver de 

Cristo e com o qual, posteriormente, ele ressuscitou e foi assunto ao Céu.37 Vê-se que a 

escolha da roupa mortuária tinha significado não só para as concepções cristãs sobre a morte e 

o morrer, mas também para os povos africanos.  

 Se os testamentos de homens e mulheres de cor do Pilar apontam para a opção por um 

funeral cristão isto não se deve somente ao fato de que este era o oficialmente aceito no 

contexto colonial mineiro. Os homens e mulheres de cor que testaram criam, de alguma 

forma, na eficácia do ritual fúnebre cristão como um modo de garantir um bom destino para a 

alma.  Por outro lado, isto não impede que, paralelamente, tais indivíduos (ou mesmo aqueles 

que não chegaram a testar) tenham feito uso de práticas vinculadas as religiões africanas, 
                                                 
36 REIS, João José. op.cit. p.117. 
37 Ibidem. p.118.  
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adotando, assim, ritos e sensibilidades de ambas as crenças. Em que medida a população afro-

católica da Paróquia do Pilar fez uso, em maior ou menor grau, das concepções cristãs e 

africanas fica difícil precisar. O que aconteceu foi que quer os negros tenham tomado de 

empréstimo crenças, valores e concepções dos brancos, quer os brancos tenham feito o 

mesmo com os negros, isso não se deu sem que o aspecto emprestado sofresse alterações, 

remodelações e releituras. O encontro entre diferentes culturas no contexto mineiro colonial 

foi um processo a partir do qual novas formações sociais e culturais foram criadas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontes  

 

Fontes Manuscritas:  

 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 
 
 

 21

Arquivo da Casa dos Contos de Ouro Preto 

 

- Microfilme 111 , volume 1930. Anos 1777-1780. 

- Microfilme 111, volume 1931. Anos 1785-1788. 

- Microfilme 112, volume 1931. Anos 1788-1791.  

- Microfilme 112, volume 1932. Anos 1791-1798.  
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Cabo Verde e a Senegâmbia na formação do circuito 
Atlântico de tráfico de escravos  

Francisco Aimara Carvalho Ribeiro1 

 

Introdução 

As navegações portuguesas do século XV abriram para a Europa os 

caminhos do oceano Atlântico, trazendo para o universo europeu, logo de início, algo 

que até então era marginal e tutelado pela intermediação dos árabes e berberes do 

Magrebe: o contato com a África negra. Com conquista de Ceuta, em 1415, os 

portugueses se apoderaram de uma das mais importantes pontas do comércio 

transaariano de ouro e escravos. Certamente, o papel desempenhado por Ceuta como 

porto e praça de comércio do ouro proveniente do Mali e de seus escravos vindos na 

rota das caravanas estava entre os fatores determinantes que levaram Dom João I à 

empresa de sua conquista. Porém, aos árabes e berberes – controladores do trato através 

do Saara – não interessava nem um pouco fazer negócio com o invasor português. 

Também não interessava aos seus parceiros habituais, provenientes da península itálica, 

a concorrência dos mercadores lusitanos. Sendo assim, as caravanas mudaram seu 

destino final para as praças do norte africano mais a oeste, continuando os portugueses à 

margem do lucrativo comércio com os povos ao sul do deserto do Saara. 

Mas se a via terrestre era de difícil acesso e praticamente inacessível àqueles 

que não dominassem os caminhos do deserto e estivessem, por sua vez, amparados em 

redes muitos bem consolidadas de confiança, crédito e segurança, havia a possibilidade 

de alcançar as mesmas regiões por mar. Graças aos avanços técnicos náuticos que já 

permitiam desde algum tempo viagens do Mar do Norte ao Mediterrâneo e a contínua 

exploração marítima e acúmulos de conhecimento tanto das correntes do Atlântico 

quanto da leitura dos astros necessária para se guiar em alto mar, os portugueses, 

                                                            
1 O autor é Mestrando em História Social pela UFRJ. A pesquisa conta com o apoio da CAPES. 
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primeiro, e os demais europeus, imediatamente após, foram capazes 

de tornar rápido e viável viajar pelo oceano atlântico. 

Assim, ao longo do século XV, os portugueses rumaram cada vez mais ao 

sul na costa africana. Diante da dificuldade em transpor o cabo Bojador margeando o 

litoral, as embarcações precisavam se distanciar cada vez mais da costa, descobrindo, ou 

“redescobrindo”, as ilhas atlânticas. Em 1534, a passagem pelo cabo Bojador e o 

regresso das embarcações que haviam vencido o “mar tenebroso” inaugura um novo 

caminho para o sul. Os pilotos lusitanos começam a tomar conhecimento das correntes 

atlânticas que se tornariam verdadeiras “estradas” para a expansão geopolítica e 

comercial européia pelos quatro séculos subseqüentes, ao menos. 

A ação portuguesa nas costas africanas visava deslocar as caravanas 

transaarianas que rumavam para o norte, ou pelo menos parte delas, para negociar com 

eles no litoral. O primeiro entreposto para este fim foi Arguim, na atual Mauritânia. Ali 

se trocava, desde 1445, tecidos, cavalos e trigo por goma-arábica, ouro e escravos. A 

exploração de áreas cada vez mais ao sul levou os navegantes portugueses a deslocar 

parte das caravanas para comerciar consigo e a descobrir a África negra e seus 

mercados. Aqui pretendemos apresentar o contexto sóciopolítico da primeira área 

subsaariana com que tiveram contato os portugueses, a Senegâmbia, e as 

transformações acarretadas na região pela chegada do comércio marítimo. Para tal 

intento, nos debruçaremos sobre aquela que foi a base para todo o trato português na 

região desde a sua descoberta até pelo menos o início do século XVII: o arquipélago de 

Cabo Verde. 

A descoberta, em 1460 ou 1462, do arquipélago do Cabo Verde – situado de 

fronte ao promontório africano que lhe dá nome e com o qual forma uma “garganta” 

para a navegação – possibilitou aos portugueses um local seguro para se instalarem e 

comerciarem na Costa da Guiné, na África Ocidental. Quando da sua descoberta, as 

ilhas estavam desertas, fato este que concorreu para que os portugueses implantassem 

ali a sua soberania e desenvolvessem uma classe mercantil ao abrigo da instável 

situação política dos reinos da costa e dos rios da Guiné. A localização do arquipélago 
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permitia incursões rápidas e seguras aos mercados costeiros 

arriscando-se o mínimo possível a eventuais retaliações ou ações punitivas dos poderes 

africanos. 

Porém, que mercados eram estes? O que era a chamada costa da Guiné em 

meados do século XV? Como ela estava estruturada politicamente esta região que 

chamamos hoje de Senegâmbia, compreendida entre os rios Senegal até praticamente a 

atual Serra Leoa, incluindo as duas margens do rio Gâmbia, e que proveito mercantil os 

portugueses poderiam tirar dali? 

Havia na região um grande estado entre os rios Senegal e Gâmbia, a 

Confederação dos Jalofos e seus tributários, os reinos de Caior, Sine e Uli. Mais ao sul 

havia o poderoso reino do Gabu e, mais a leste, no interior, o ainda importante Império 

do Mali, maior fornecedor de ouro para a rota das caravanas. Esta região toda era 

fornecedora de escravos para os mercados do norte. Ao aportarem nestas costas, os 

portugueses aspiravam ter acesso a este ouro, mas tiveram, inicialmente, que se 

contentar com os escravos. A este comércio – o de escravos – chamaremos aqui por 

trato ou resgate2, nome pelo qual muitos documentos da época intitulavam o tráfico 

negreiro. O crescimento deste resgate ocasionou uma reviravolta na posição até então 

marginal da costa da Senegâmbia ante os reinos do interior contribuindo para uma 

reconfiguração política da região ao longo do século XVI, o que, por sua vez, gerou um 

aumento da oferta de cativos em decorrência dos conflitos que dissolveram a 

Confederação dos Jalofos.  

O comércio na África Ocidental era dominado pelos Diulas ou Uângaras, 

grupo de mercadores e religiosos islâmicos que atuavam como intermediários entre os 

reinos locais e as caravanas. Os Uângaras espalharam-se por toda a região ocidental 

africana, desde a Senegâmbia até os reinos Haussás, na atual Nigéria, e serviram como 

agentes de disseminação do islã e do búzio como moeda de troca nas relações 

comerciais, contribuindo para a formação de um amplo mercado regional. A chegada 

                                                            
2 “A noção de resgate está associada a salvação dos povos gentios. Os portugueses compram africanos 
supostamente condenados a morte garantindo-lhes a vida e a possibilidade de salvação das suas almas”. 
SOARES, M. de C. Devotos da cor. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p.241. 
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dos europeus fez crescer o interesse dos Uângaras na região da costa 

ocidental, levando à ampliação de suas redes comerciais até a praia, ou seja, até às 

caravelas. 

 

A construção de Cabo Verde como entreposto comercial para a Senegâmbia 

Para acessar as redes de comércio desta região, constituiu-se em Cabo 

Verde um espaço privilegiado de atuação logístico-comercial na costa africana. Era, 

portanto, de essencial interesse da Coroa portuguesa ocupar este espaço. A partir daí 

veremos neste trabalho como surgiu e foi se adaptando o modelo de uso econômico do 

espaço das ilhas, sua conseqüente regulação por oficiais régios e sua ligação com outras 

partes do Império, tanto na península ibérica quanto, posteriormente, na América. Nos 

concentraremos mais na análise das ilhas de Santiago e do Fogo por entendermos que 

estas seriam os principais e mais bem sucedidos lugares onde os esforços de 

colonização inicialmente e centro da vida política e administrativa do arquipélago ao 

longo do período estudado. Este abarcaria a etapa inicial da ocupação de Cabo Verde e 

de formação da sociedade escravocrata agro-mercantil, a partir de 1460, até o declínio 

desta sociedade, principalmente em seu caráter mercantil, no início do século XVII. 

Alguns documentos de natureza jurídica têm particular importância para a 

análise do início da ocupação e montagem desta empresa colonial voltada ao tráfico de 

escravos. Primeiro, as Cartas de Doação3 das ditas ilhas ao Infante D. Fernando (que, 

aliás, possuía também o senhorio das demais ilhas atlânticas, por ser herdeiro de seu tio, 

o Infante D. Henriques), de 1462, e a Carta de privilégios aos moradores de Santiago,4 

de 1466, ambas assinadas pelo Rei Afonso V. Depois, a Carta de “declaração” e 

limitação dos privilégios dos moradores de Santiago (BRASIO, 1958). 

Logo nos primeiros anos após a descoberta, confluíram para a ilha de 

Santiago – a maior, com mais recursos hídricos e, no arquipélago, dentre as mais 

próximas ao continente – vários navios e comerciantes. Por certo, a ocupação da ilha já 
                                                            
3 BRÁSIO, António. Monumenta Missionária Africana, 2ª série. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 
1958. 

4 ____. Monumenta. Op. Cit.  
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vinha sendo feita desde 1461, mas é a partir da Carta de privilégios 

que ela se deu de forma mais efetiva. A dita Carta concedia aos moradores de Santiago 

o exclusivo do comércio com a Guiné, compreendida entre o rio Senegal e a Serra Leoa. 

Este direito concedido aos moradores de Santiago concorreu para que se estabelecesse 

na ilha uma classe mercantil de intermediários entre os mercados da Guiné, os 

contratadores da península ibérica (principalmente Lisboa e Sevilha) e demais ilhas do 

Atlântico (Madeira, sobretudo) e, posteriormente, as praças americanas (Antilhas, Nova 

Cartagena das Índias, na atual Colômbia, e norte do Brasil). Todo este intenso trato 

contribuiu para o surgimento de portos importantes onde se instalavam, ainda que 

provisoriamente, muitos comerciantes (estantes) e marinheiros (mareantes) reinóis e 

estrangeiros. Alguns destes portos, para onde a gente do trato acorria, conheceram 

grande desenvolvimento, como, por exemplo, a cidade da Ribeira Grande e a vila da 

Praia, em Santiago, e a vila de São Filipe, no Fogo. 

 Mas nem só do porto e dos entrepostos litorâneos vivia o comércio, e 

nem só dele se fez a colonização das ilhas. Desde cedo se iniciou a ocupação do interior 

com a criação extensiva de cavalos e o cultivo do algodão, pautados pelas necessidades 

do trato da Guiné, cujos mercados atribuíam grande valor simbólico a estes produtos.5 

Razões de logística comercial, portanto de ordem econômica, colaboraram para que a 

produção destas mercadorias fosse realizada próxima aos mercados consumidores, 

principalmente no caso dos cavalos, para as quais as longas distâncias e o perigo do 

transporte acarretava grandes perdas ao carregamento. Porém, foi uma decisão da ordem 

política que mais contribuiu para a implantação de uma economia agro-pecuária voltada 

para a exportação em Santiago. 

 A Carta de limitações dos privilégios, de 1472, estipulava que os 

moradores não mais pudessem comerciar livremente com a Guiné todos os produtos que 

por ventura tivessem (como faziam anteriormente, salvo armas, navios e ferramentas), 

                                                            
5 António Correia e Silva chama atenção ao valor simbólico dos tecidos e dos cavalos entre as populações 
da costa da Guiné, onde somente os “magnatas” usavam roupas de algodão e  possuíam muitos cavalos. 
Estes últimos teriam mais valor pela honra que traziam aos seus donos do que pelo valor na guerra. Seus 
consumo esteve submetido a ritos aristocráticos e servia como símbolo de diferenciação social: seus rabos 
eram pendurados nas paredes das casas e carregados pelas esposas em exposição nas festas. CORREIA E 
SILVA, A. “Espaço, ecologia e economia interna”. MENDONÇA DE ALBUQUERQUE, Luis 
Guilherme & MADEIRA SANTOS, Maria Emília. História Geral de Cabo Verde. Volume I. 2ª edição. 
Lisboa; Praia: IICT; INCCV, 2001.  
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mas tão somente as mercadorias fruto de suas “novidades e 

colheita”, ou seja, produzidas na própria ilha. Os navios também deveriam “ser de 

pertença dos moradores e por eles armados e capitaneados, ficando vedada a parceria 

com não moradores, nacionais e estrangeiros” (BRASIO, 1958). Esta restrição, ao 

mesmo tempo em que limitava o resgate às, provavelmente, ainda incipientes 

mercadorias produzidas na própria ilha, compelia à real ocupação do território de forma 

produtiva, atrelando a atividade mercantil a uma correspondente produção interna 

assentada na propriedade rural. Esta medida contribuiu para a conversão do capital 

mercantil para o capital produtivo, quando não, na conversão de mercadores em 

terratenentes. Ou seja, houve a formação de uma elite de armadores proprietários rurais. 

Enquanto no primeiro momento o modelo de colonização foi de natureza 

mercantil, realizando os seus moradores o transporte, a compra e a venda de 

mercadorias, no segundo a lei conforme a limitação de 1472 exorta de forma coercitiva 

os moradores mercadores a organizar um complexo produtivo capaz de prover de 

mercadorias as armações da costa. A partir deste momento é engendrado na ilha um 

sistema que torna o trato dependente da produção de gêneros com os quais se pudesse 

traficar. Por exemplo, o plantio de algodão e o fabrico de tecidos. Estas formas de 

ocupação são potencialmente transformadoras do espaço e, aliadas ao povoamento e à 

escravidão, são também potencialmente transformadoras do meio social, contribuindo 

para a afirmação de Cabo Verde como um importante entreposto no fornecimento de 

cativos para a América nos primeiros séculos de sua colonização. 

Se analisarmos os números de viagens negreiras durante o século XVI, 

podemos ter uma idéia aproximada do volume do tráfico que passou por Cabo Verde. 

Acredito que, sendo a América Central espanhola e o Caribe as principais áreas de 

desembarque de cativos na América ao longo do período estudado, Cabo Verde seria 

um dos principais esteios para a navegação na rota entre as costas africana e americana. 

A viagem entre Santiago e Cartagena, por exemplo, durava em média cerca de quarenta 

dias. Seria lógico então supor que muitos navios, ainda que não partissem do 

arquipélago, fizessem ali uma escala para abastecer-se de água, mantimentos e quem 

sabe até de tripulantes. 
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A tabela I demonstra o volume e o crescimento do 

número de viagens negreiras ao longo do XVI. Através dela podemos começar a 

vislumbrar o despontar do maior negócio do Novo Mundo, que possibilitou sua 

invenção: o tráfico trans-Atlântico. 

Tabela I – tráfico de escravos por período entre 1514-1613 

Período 
Nº de 
viagens 

% 
Nº de 
escravos 
embarcados 

% 
Nº de escravos 
desembarcados 

% 

1514-
1535 

14 2 3.043 2 2.309 2 

1544-
1550 

72 10 11.189 7,5 7.924 7,5 

1556-
1570 

27 4 3.521 2,5 2.445 2,5 

1571-
1580 

48 7 10.738 7,5 7.914 7,5 

1581-
1590 

117 17 21.256 14,5 15.344 14,5 

1591-
1600 

200 29 46.453 31,5 33.274 31,5 

1601-
1610 

170 24,5 41.068 28 30.102 28,5 

1611-
1613 

46 6,5 9.255 6,5 6.193 6 

Total 694 100 146.523 100 105.505 100 

Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. (www.slavevoyages.com) acessado 
pela última vez em 13 de março de 2010. 

 Muitas destas viagens partiam de regiões distintas do continente africano. 

A tabela II apresenta o número de viagens de acordo com a sua região de procedência. 

Aqui, podemos ter uma noção da quantidade de viagens que partiam de Cabo Verde 

para abastecer as ilhas Atlânticas e a América ao longo do século estudado. O 
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arquipélago responde por quase um terço das procedências de 

viagens para o período, mas vale relembrar que muitas viagens com outras procedências 

passavam por Cabo Verde em seu caminho de volta, seja para a Madeira, para a 

Península Ibérica ou para a América.   

Tabela II – tráfico de escravos por região de procedência entre 1514-1613 

Região 
Nº de 
viagens 

% 
Nº de 
escravos 
embarcados 

% 
Nº de escravos 
desembarcados 

% 

África 
(indeterminado) 

13 2 2.309 1,7 1.772 1,7 

África Centro-
Ocidental  

164 23,5 40.020 27,3 28.904 27,3 

Baía de Biafra e 
ilhas do Golfo da 
Guiné 

24 
3,5 

 
5.179 3,5 3.995 3,7 

Senegâmbia e 
ilhas Atlânticas6 

195 28 35.207 24 25.444 24,3 

Sem referências 
de região 

299 43 63.637 43,5 45.267 43 

Total 694 100 146.523 100 105.505 100 

Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. (www.slavevoyages.com) acessado 
pela última vez em 13 de março de 2010. 

Por último, gostaria de apresentar os principais portos de desembarque de 

cativos para as viagens estudadas. Como podemos ver, a maioria delas dirigia-se para a 

América Central e para o Caribe espanhol. As cidades de Cartagena, na atual Colômbia, 

e de Veracruz, no atual México, eram os principais destinos de navios negreiros no 

período, respondendo, juntos, por quase metade das viagens. 

                                                            
6 Quatro viagens, sendo três de Serra Leoa e uma da Costa do Marfim foram incluídas entre as viagens da 
Senegâmbia. Isto por entendermos que para o período estudado a região da Senegâmbia englobava toda a 
Alta Guiné, como era chamada a região. 
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Um fator importante que deve ser atentado nesta 

informações é que os navios geralmente se dirigiam para portos onde havia grande 

concentração de compradores para suas mercadorias. Ou seja, as cidades em questão 

contavam com uma florescente sociedade de comerciantes ligados aos comerciantes 

ibéricos e também, porque não, cabo-verdianos.  

Tabela III – Principais portos de destino dos navios negreiros entre 1514-1613 

Destinos 
Nº de 
viagens 

% 
Nº de 
escravos 
embarcados

% 
Nº de escravos 
desembarcados 

% 

Cartagena 242 34,9 57.397 39,1 41.313 39,1 

Havana 8 1,15 1.438 1 987 1 

Jamaica 16 2,3 3.246 2,2 2.281 2,16 

Nova 
Espanha 

7 1 1.553 1 1.105 1 

Santo 
Domingo 

17 2,45 3.623 2,5 2.677 2,53 

Veracruz 79 11,38 19.025 13 13.835 13,1 

Outros 74 10,67 13.200 9,2 9.968 9,61 

Sem 
referência 
de 
destino7 

251 36,15 47.041 32 33.339 31,5 

Total 694 100 146.523 100 105.505 100 

Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. (www.slavevoyages.com) acessado 
pela última vez em 13 de março de 2010. 

Constituiu-se no Oceano Atlântico uma séria de redes mercantis ligando 

portos e pessoas na Europa, na África e na América através do tráfico de escravos 

                                                            
7 Das 251 viagens sem referência de porto de destino constantes da base de dados, 108 aportavam na 
região da América Central espanhola, totalizando 15,5% das viagens para o período estudado. 
Mostraremos a tabela completa de destinos de navios negreiros na América encontrados no TSTD mais 
adiante quando tratarmos sobre a demanda americana por escravos. 
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africanos e formando um circuito atlântico. Este circuito, do qual 

Cabo Verde fazia parte, serviu para alimentar as colônias americanas em formação não 

só de mão-de-obra compulsória, este processo serviu também para alimentar a América 

de agentes colonizadores, sejam eles marujos, pilotos, capitães, negociantes, escravos e 

libertos que estavam em constante movimento de um lado a outro do oceano.  

 As redes inter-pessoais transatlânticas de comércio estabelecidas por estes 

agentes conectavam e formavam o chamado mundo português desde de Luanda até as 

Filipinas, passando pelo porto de Veracruz, com bifurcação para as minas de prata do 

Peru via Cartagena.8 Os homens envolvidos no tráfico traziam para estas áreas, além de 

suas conexões mercantis, todo um conhecimento sobre a interação social com os 

africanos. Os portugueses desenvolveram no atlântico o idioma da escravidão que 

implementaram primeiro no Caribe espanhol e depois na América portuguesa. Muitas 

pessoas circulavam entre tripulantes de navios negreiros, contrabandistas e colonos 

como representantes comerciais e profissionais liberais, como ourives, por exemplo. 

 O português Jorge Rodriguez Lisboa navegou diversas vezes para Cartagena, 

onde residiu por algum tempo, viajou também para a Nova Espanha e para a ilha de 

Cuba, tanto a partir de Cabo Verde quanto de Angola com navios carregados de 

escravos, conforme o próprio afirmou em seu pedido de renovação de licença para 

navegar para as o Caribe espanhol. Em 1608, de volta a Europa, Lisboa, formou uma 

parceria com seu tio Simon Rodrigues de Lisboa para traficar 132 escravos da Guiné 

para Cartagena e, em 1611, Jorge Rodrigues recebeu autorização da coroa espanhola 

para permanecer no Caribe por mais um ano, graças à recomendação do presidente da 

Audiencia do Panamá.9  Domingo Diaz chegou a Cartagena em um negreiro vindo de 

Cabo Verde por volta de 1600, serviu como soldado por aproximadamente treze anos 

até montar um pequeno negócio de transporte de roupas e alimentos entre Cartagena e 

Maracaibo. Outro navegante, Ignácio de Acosta, chegou em Cartagena vindo de São 

                                                            
8 VENTURA, M. da G. A. Portugueses no Peru no tempo da União Ibérica: mobilidade, cumplicidades e 
vivências. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2005. 
9 AGI-SF R. 2, nº 84. Consulta sobre “prorrogacion a Jorge Rodrigues Lisboa português por dos anos la 
liçençia que tiene para estar em las Yndias”. Madri, 26 de março de 1611. 
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Tomé num navio negreiro aos 19 anos em 1627  e três anos mais 

tarde trabalhava como ourives na cidade.10  

 Ao analisarmos conjuntamente estes fragmentos de histórias pessoais podemos 

entrever de que maneira os homens portugueses de diferentes categorias sociais 

entravam na sociedade caribenha espanhola carregando sua experiência no mundo 

africano através de sua participação no trafico atlântico de escravos.  

 

Conclusão  

Pelas razões aqui apresentadas e pela própria história da ocupação do 

arquipélago, acreditamos que, em Cabo Verde, ao contrário do que ocorreu na América, 

a colonização se deu em função do tráfico de escravos, ou “resgate” de cativos, como 

aparece nas fontes coevas. Ou seja, o tráfico de escravos constituiria o fim maior da 

colonização das ilhas neste período, na medida em que a própria produção econômica 

das ilhas seria em grande medida voltada para atender as necessidades comerciais do 

mercado da Senegâmbia. Neste sentido, estudamos a formação de uma elite de 

“terratenentes-mercadores”, responsáveis, ao mesmo tempo, tanto pela produção dos 

artigos que funcionariam como moeda de troca na costa africana quanto pela armação 

dos navios mercantis para aquelas paragens.  

Paralelamente ao estudo destas personagens, pretendemos que apareça em 

nossa pesquisa ao menos um mapeamento do contexto político e econômico da 

Senegâmbia, como se organizavam e como atuavam comercialmente os seus habitantes. 

Acreditamos que colocar em evidência esta região africana e a maneira como ela esteve 

em relação com a criação de um novo mundo nas Américas e nas ilhas atlânticas através 

dos comerciantes instalados em Cabo Verde pode ser o diferencial deste trabalho. 

Reconstituindo ao menos o traço das conexões mercantis entre o local de compra, a 

procedência, e o destino final destes homens cativos, cremos poder contribuir para a 

compreensão da vida destes homens e mulheres, escravos, mercadores, lavradores, 

                                                            
10 WHEAT, D. The afro-portuguese maritime world and the foundations of spanish caribbean 
society, 1570-1640. Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt 
University in partial fulfillment of the requeriments for the degree in Doctor of Philosophy of History. 
Nashvile: agosto de 2009. pp. 38 e 39. 
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artesãos, marinheiros, e de seu tempo, pondo em evidência o papel 

desta região até então pouco estudada nos estudos africanos no Brasil. 
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Comércio e rotas comerciais entre Grão-Pará e Guiana Francesa (1790-1817). 

Siméia de Nazaré Lopes1 

O litígio envolvendo a definição de limites fronteiriços entre o Grão-Pará e a 

Guina Francesa representou uma continuidade nos relatos e correspondências oficiais 

nos séculos XVIII e XIX.2 Para as autoridades administrativas e militares das duas 

colônias, as possibilidades de uma invasão e ocupação da região contestada eram uma 

ameaça constante.3 Situações de invasão dos limites estabelecidos nos acordos entre 

Portugal e França, acirramento das tensões políticas, ações militares, deserções de 

soldados e fugas de escravos de ambos os lados, relatos e práticas de contrabando, ações 

de corsários, apresamento de embarcações portuguesas e a ocupação de Caiena pelas 

tropas portuguesas traçam a imagem do que foi o contato entre as duas colônias na 

América. 

As análises realizadas para esse contexto se detiveram em explicações gerais 

sobre esse processo. Para esse artigo, pretende-se, a partir dos relatos sobre o naufrágio 

de um navio, discutir as relações comerciais entre os negociantes do Grão-Pará e da 

Guiana Francesa no período de 1809 a 1817, que compreende o contexto de ocupação 

da Guiana Francesa pelas tropas portuguesas até a entrega da Conquista4 e desocupação 

                                                            
1 Aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em História Social, PPGHIS/UFRJ.  
2 REIS, Arthur Cezar Ferreira, Limites e Demarcações na Amazônia Brasileira: a fronteira colonial com 
a Guiana Francesa, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1947. 
3 A área do Contestado compreendia uma faixa fronteiriça entre a Guiana Francesa e o Grão-Pará 
delimitada ao norte pelo rio Oiapoque e ao sul pelo rio Araguari. A definição dessa disputa territorial só 
ocorreu no ano de 1900, tendo sido favorável as pretensões brasileiras sobre a fronteira. Ver: MEIRA, 
Silvio, Fronteiras Sangrentas (Heróis do Amapá,. Rio de Janeiro: s/ed., 1977; ROMANI, Carlo, 
“CLEVELÂNDIA, OIAPOQUE – AQUI COMEÇA O BRASIL!”: Trânsitos e confinamentos na fronteira 
com a Guiana Francesa (1900 – 1927), São Paulo: UNICAMP, 2003, Tese de Doutorado.  
4 Conquista é o termo como as autoridades denominavam a Guiana Francesa durante a sua ocupação pelas 
tropas portuguesas (1809-1817). Arthur César Ferreira Reis, em trabalho escrito sobre a ocupação de 
Caiena, aborda o papel de Portugal para efetivar o controle e administração de seus domínios nessa área, 
onde a ação das tropas militares devia tomar corpo devido às diversas incursões de tropas francesas na 
região. O histórico da política de Portugal para a efetiva ocupação desses domínios é marcado também 
pela ação dos administradores que foram destacados para a implementação desse projeto. O autor 
privilegia a atuação de D. João VI, Príncipe Regente, em sua campanha contra a França napoleônica em 
Caiena, assim como o papel determinante de Manuel Marques, Tenente-Coronel que comandou as tropas 
portuguesas na Conquista de Caiena, e de Maciel da Costa, responsável pela administração da Conquista 
e expansão das atividades comerciais entre as duas colônias. REIS, Arthur Cézar Ferreira, “A ocupação 
de Caiena”, In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (Dir.), História Geral da Civilização Brasileira: o Brasil 
Monárquico, São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1976, Tomo II, Vol. I, pp. 278-299. Ao contrário do 
que escreve Reis sobre a política de Portugal para impulsionar a economia de Caiena, Cardoso afirma que 
os privilégios para com os negociantes franceses foram apenas uma tentativa frustrada “de conservar a 
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da administração portuguesa em Caiena. Para tanto, busca-se entender as singularidades 

presentes nas ações e estratégias dos sujeitos envolvidos nesse circuito mercantil. De 

uma forma diferenciada aos trabalhos já realizados, perceber as relações comerciais 

desses sujeitos “como resultado de uma constante negociação, manipulação, escolhas e 

decisões do indivíduo, diante uma realidade normativa que, embora difusa, não obstante 

oferece muitas possibilidades de interpretações e liberdades pessoais”.5 

Entender como estava estruturado o comércio e as relações comerciais entre as 

duas colônias, possibilita perceber os contornos das ações dos negociantes e de seus 

grupos, assim como as estratégias utilizadas diante as incertezas de um período político 

tão conturbado quanto o do início do século XIX. Nesse sentido, as redes de relações 

tecidas pelos sujeitos envolvidos na organização, controle e negociação desse comércio 

“pode fornecer chaves de acesso a mecanismos e a dinâmicas de ordem geral”,6 a saber, 

como se estruturaram as relações comerciais entre os negociantes do Grão-Pará e de 

Caiena durante a Conquista. 

A documentação sobre esse período possibilita levantar questionamentos sobre 

outros pontos inerentes à presença portuguesa na Guiana Francesa, como a arrecadação 

de impostos, a produção agrícola e a administração local. Com base nas informações 

trocadas entre as autoridades, foi possível conhecer a dimensão das atividades 

comerciais realizadas naquela região, que segue desde a costa do Grão-Pará à Ilha de 

                                                                                                                                                                              
conquista, e tudo se fez para atrair a boa vontade do colono”. Nesse sentido, a liberação de atividades 
comerciais entre ambas as colônias serviu como barganha para que a Conquista fosse pacífica e depois 
fosse mantida pelas autoridades portuguesas. Cardoso discute que, em documento enviado pelo 
Intendente em Caiena, João Severino Maciel da Costa, para o Conde de Funchal, havia a recomendação 
de anexar ao Brasil a “região das Guianas”, assim as fronteiras do norte dos domínios portugueses seriam 
preservadas “definitivamente”. CARDOSO, Ciro Flamarion, Economia e Sociedade em áreas coloniais 
periféricas: Guiana Francesa e Pará (1750-1817,. Rio de Janeiro: Graal, 1984, p. 159. Para uma análise 
da diplomacia naquela região, Goycochêa afirma que a ocupação de Caiena só foi planejada quando as 
tropas que saíram de Belém já estavam nas mediações do rio Oiapoque. Antes disso, o objetivo do 
deslocamento das tropas portuguesas era garantir a proteção da fronteira (“reivindicar os limites ao norte 
do Equador”) e atacar só diante ameaça francesa. Para o autor, a participação de Manuel Marques nessa 
Conquista “foi-le antítese”, pois a sua falta de inicitiva diante o processo de ocupação, o tornou “suspeito 
de ser partidário dos franceses”. GOYCOCHÊA, Castilhos, A diplomacia de Dom João VI em Caiena, 
Rio de Janeiro: Edições G.T.L., 1963 (principalmente os capítulos 9 e 10). 
5 LEVI, Giovanni, “Sobre a micro-história”, In: BURKE, Peter (org.), A escrita da história: novas 
perspectivas, São Paulo: Unesp, 1992, p.135. 
6 GRIBAUDI, Maurizio, “Escala, pertinência, configuração”, In: REVEL, Jacques (org.), Jogos de 
escalas: a experiência da microanálise,. Rio de Janeiro: FGV, 1998, pp. 121-149. 
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Caiena, assim como a existência de ramificações desse comércio para outros portos da 

região caraibo-amazônica e as suas conexões (Maranhão e Caribe).7 

Os diversos relatos sobre a atuação de corsários franceses e de naufrágios de 

embarcações portuguesas na costa da capitania do Grão-Pará geraram informações 

pertinentes para o objetivo destacado nesse artigo. A coleta dessa documentação 

possibilitou acompanhar os “itinerários individuais” dos negociantes que tiveram as 

suas cargas e embarcações completamente perdidas, ao serem apresadas pelos corsários. 

Ao se buscar a construção desses itinerários, é possível perceber a “multiplicidade das 

experiências, a pluralidade de seus contextos de referência, as contradições internas e 

externas das quais elas são portadoras”.8 Esse itinerários foram refeitos com base nas 

representações apresentadas pelos negociantes envolvidos nessas situações de perda e 

de incerteza diante às ações de corso, como também de suas estratégias nas situações de 

associação e nas construções de redes sociais para diminuir as incertezas desse contexto. 

A documentação produzida por comerciantes e autoridades que atuavam nessa 

área permite perceber as estratégias dos negociantes para reaverem a carga arrematada 

ou retida em situações de naufrágios das suas embarcações. De acordo com Revel, as 

indicações de trajetórias individuais possibilitam pensar a articulação entre os sujeitos e, 

a partir de diferentes informações sobre eles, “tentar compreender de que maneira esse 

detalhe individual, aqueles retalhos de experiências dão acesso a lógicas sociais e 

simbólicas que são as lógicas do grupo, ou mesmo de conjuntos muito maiores”.9 À luz 

de um evento, como o naufrágio do navio “Santa Anna e Vigilante”, uma parte das 

                                                            
7 Ciro Cardoso escreve sobre as ramificações do comércio de reexportação entre Caiena e outras áreas do 
Caribe (Suriname e Martinica). CARDOSO, Ciro Flamarion, Op. Cit. Estudos recentes sobre essa 
temática propõem a importância de articular as práticas comerciais nas colônias da América portuguesa, 
com as outras possessões européias e com as capitanias do Império português. Em análise sobre a praça 
mercantil do Rio de Janeiro entre fins do século XVIII e início do XIX, João Fragoso investigou as 
conexões de negociantes e as rotas comerciais existentes entre o Rio de Janeiro e os circuitos mercantis 
internos, assim como entre as outras margens do Império português, como o Oriente e a África, que 
seriam possibilitadas por práticas do Antigo Regime, como o sistema de mercês, “as redes de 
reciprocidades e a formação de clientelas que cruzaram e uniram as diferentes searas do mar lusitano”. 
FRAGOSO, João, “A noção de economia colonial tardia no Rio de Janeiro e as conexões econômicas do 
Império português: 1790-1820”, In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de 
Fátima (Orgs.), O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII), Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, pp. 319-338. 
8 REVEL, Jacques (org.),”Apresentação”, Jogos de escalas: a experiência da microanális, Rio de 
Janeiro: FGV, 1998, p. 22. 
9 Idem. p. 13. 
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relações comerciais que tiveram lugar entre os negociantes de Caiena e de Belém foram 

ressaltadas. 

Segundo Carlo Ginzburg, diante da fragmentação das fontes, os indivíduos são 

apresentados de diferentes formas dependendo da natureza da fonte que se investiga. Os 

registros civis, os cadastrais e os autos apresentam o indivíduo em situações esparsas, 

porém mesmo em fontes mais complexas em riquezas de detalhes como os processos 

criminais, o pesquisador pode “perder a complexidade das relações que ligam um 

indivíduo a uma sociedade determinada”. Nesse caso, “as séries documentais podem 

sobrepor-se no tempo e no espaço de modo a permitir-nos encontrar o mesmo indivíduo 

ou grupos de indivíduos em contextos sociais diversos” e o que guia o pesquisador 

nessa busca e diferenciação entre os indivíduos é o “nome”. Ginzburg escreve que a 

busca pelo nome possibilita a reconstituição das estratégias desses indivíduos, mas 

como o “trajeto pode começar em qualquer ponto da cadeia”, o autor sugere que ele 

comece nos arquivos paroquiais.10 No entanto, para esse artigo, buscou-se um processo 

relativo ao naufrágio do navio “Santa Anna Vigilante” que foi aberto para apurar a 

responsabilidade do capitão sobre o ocorrido, assim como avaliar as perdas da carga e 

do navio para que seus proprietários fossem indenizados.11 

O processo do naufrágio fornece elementos para elencar uma parte dos 

negociantes que atuavam nessas praças, na medida em que há uma listagem com os 

nomes de negociantes franceses, ingleses e portugueses (das praças de Lisboa, Belém e 

São Luis) que atuavam nesse circuito mercantil. Em função das informações 

apresentadas na documentação, os nomes dos negociantes destacados nessas listagens 

indicam que eles tinham estabelecimentos reconhecidos em suas praças, independente 

deles terem sido apresentados numa situação inusitada como a discutida aqui (o 

naufrágio de uma embarcação carregada de gêneros passíveis de venda para outros 

portos da região). É relevante buscar outras informações sobre a trajetória desses 

sujeitos, como organizavam as suas redes relações comercias e, principalmente, como 

esses grupos de negociantes franceses se integravam dentro desse circuito mercantil e 
                                                            
10 GINZBURG, Carlo, A micro-história e outros ensaios, Lisboa: Difel, 1989, pp. 171-178. 
11 Esse processo, ou indicações sobre ele, foi encontrado em 4 fundos de documentação diferentes, 2 
pertencentes ao Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e os outros 2 documentos foram encontrados no 
Arquivo Histórico Ultramarino (Projeto Resgate: do Grão-Pará e do Maranhão). 
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para além dele. Nesse sentido, essa listagem servirá, a partir dos nomes destacados, para 

acompanhar a trajetória desses sujeitos em suas atividades comerciais e nas relações 

sociais da qual faz parte e se articula com outros sujeitos.12 

Além disso, é possível vislumbrar as relações e as mediações mantidas por esses 

sujeitos, as aproximações que permitiram aos negociantes de São Luis passassem 

procurações para os negociantes de Belém, para reaverem os seus produtos ou resultado 

da venda deles. Outro ponto que a documentação permite analisar é a construção das 

redes de relações desses sujeitos entre negociantes estabelecidos em outros portos do 

Caribe e da Europa. Entender o significado que essas redes de relações tinham para 

esses grupos é relevante para esse estudo, visto que “a análise das redes de relações 

pode se tornar o caminho para desenhar – finalmente de maneira contextual – o 

horizonte social dos atores, para definir seus interesses para além de sua profissão ou de 

seu estatuto social”.13 Nesse sentido, o cruzamento dessas informações com outras 

fontes sugere um painel diversificado desse circuito mercantil. Mas também, acena para 

o entendimento sobre os recursos que esses grupos passam a construir dentro desse 

contexto, em que a administração de Caiena ficou sob o controle de Portugal.  

O processo sobre o naufrágio da embarcação se torna representativo a partir das 

informações e das tramas que são expressas pelos sujeitos envolvidos na arrematação da 

carga e na reivindicação dela. A partir de processos de naufrágio foi possível identificar 

os proprietários das embarcações, os negociantes consignatários da carga, as relações 

que entretinham com negociantes de outras praças, a carga transportada e as estratégias 

utilizadas diante situações de perda, conflitos e a organização de sociedades.  

Simona Cerutti escreve que “a utilização de classificações profissionais como 

elementos descritivos precede aí a análise detalhada dos diferentes aspectos da vida da 

cidade que o pesquisador se propõe examinar.”14 Nesse sentido, classificar os 

negociantes a partir dos produtos que negociam e dos portos onde atuam permite 

entender como as praças comerciais estavam organizadas, como os sujeitos controlavam 

                                                            
12 GINZBURG,Carlo, Op. Cit.  
13 CERUTTI, Simona, “Processo e experiência: indivíduos, grupos e identidades em Turim no século 
XVII”, In: REVEL, Jacques (org.), Jogos de escalas: a experiência da microanálise, Rio de Janeiro: 
FGV, 1998, p. 183. 
14 Idem. 176. 
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as suas relações comercias e a pensar sobre a existência de “escalas de hierarquias” 

dentro desses grupos. Nesse sentido, buscou-se verificar nos processos sobre o 

naufrágio as relações sociais que os negociantes estabeleciam nas suas áreas de atuação, 

procurando destacar como as relações sociais perpassam pelas atividades econômicas. 

Polanyi afirma que “a economia do homem, como regra, está submersa em suas 

relações sociais”,15 para tanto é também objetivo desse artigo entender como essas 

relações sociais são construídas e como elas se apresentam diante de situações não-

econômicas. 

Esses negociantes, ao reivindicarem a posse da carga dos seus navios, acabaram 

por revelar nomes de outros sujeitos que faziam parte de suas relações sociais. 

Possibilitando traçar, a partir dessas indicações, um roteiro de investigação futura para 

outras fontes tais como: testamentos, inventários e procurações feitas por negociantes 

tanto de Belém como de Caiena. 

2. Contexto da Guerra e a redefinição do transporte de mercadorias: o 

controle das embarcações e a ação de corsários na costa do Grão-Pará. 

Diversas negociações e atos diplomáticos16 acompanharam as ações das 

autoridades e dos militares (proteção, invasão ou deserção em ambas as direções) 

naquela faixa de terra. Entretanto, a população que habitava aquela região entretinha 

relações sociais tanto com os portugueses que formavam a “legião auxiliar”, quanto 

com os franceses que penetravam os rios além dos limites para obter informações ou 

negociar víveres e produtos. A maior preocupação se voltava para a população que 

habitava a região de Macapá e da Ilha de Marajó, pela proximidade que havia com os 

limites franceses e pela falta de destacamentos que pudessem fazer resistência aos 

invasores. Por ser uma região conhecida pela criação de gado e por fazer “frente para os 

principaes Estabelecimentos do Estado”, se a Ilha do Marajó fosse atacada e ocupada 

                                                            
15. POLANYI, Karl, A grande transformação: as origens de nossa época, Rio de Janeiro: Elsevier, 2000, 
p. 65. 
16 Ver GOYCOCHÊA, Castilhos, A diplomacia de Dom João VI em Caiena, Rio de Janeiro: Edições 
G.T.L., 1963. 
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pelos franceses, segundo Souza Coutinho, ocasionaria a perda da exportação do gado e 

da “subsistência da Capital e de todos os habitantes do Estado”.17 

Em 1793, o governador da capitania do Grão-Pará, Francisco de Souza 

Coutinho, oficiou a Martinho de Melo e Castro, Secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar, sobre os resultados da expedição realizada pelo sargento do regimento de 

Macapá, na região do Cabo Norte. Na correspondência, o sargento foi informado pelos 

“Indios da Povoação Franceza do Lago do Carapoporis” que naquela localidade havia a 

presença de tropas francesas envolvidas na construção de um forte, e que “os Francezes 

talvez antes de saberem em Caiena da declaração da Guerra com a Hollanda e Espanha 

tinhão algumas vistas sobre esta Costa [da Capitania do Pará]”, porém a ação dos 

franceses foi obstada “para cuidarem na conservação dos seus próprios 

Estabelecimentos, e pode ser que essa Gente que os Indios chamão Ilheus sejão alguns 

expatriados das Ilhas de que os Inglezes se hajão apoderado”. A possibilidade dos 

franceses construírem “estabelecimentos” naquela região representava uma dupla 

preocupação para as autoridades portuguesas, pois, em época de paz, tais 

estabelecimentos serviriam de “entreposto para o seu commercio clandestino com estes 

Habitantes”, porém, em tempos de guerra, seria um destacamento certo para o 

abastecimento das tropas invasoras.18  

A articulação comercial que os franceses teciam com as populações da Capitania 

do Grão-Pará era uma descrição freqüente na documentação coletada. Essas relações 

eram relatadas com certo receio pelas autoridades portuguesas, pois, além das práticas 

de contrabando e da ação de corsários, o contato com os franceses podia representar 

uma influência negativa. No ofício que Francisco de Souza Coutinho, governador do 

Estado do Pará, enviou para Rodrigo de Souza Coutinho, informava sobre as medidas 

                                                            
17 Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), Coleção Manoel Barata – Memória sobre a defesa 
da capitânia do Pará no governo D. Francisco de Souza Coutinho; e outros documentos do tempo do seu 
governo. Plano de conquista da Guiana Francesa. 1791-1797-Lata 281, pasta 6, 102 fls. Pará, 08/04/1797. 
In: GOMES, Flávio dos Santos, QUEIROZ, Jonas Marçal de, COELHO, Mauro Cezar (orgs.), Relatos de 
fronteiras: fontes para a História da Amazônia séculos XVIII e XIX, Belém: Editora Universitária/UFPA, 
1999. 
18 Segundo a descrição da costa de Macapá, o lago Carapaporis deságua no rio Araguary, no Cabo Norte. 
Nesse mesmo documento, segue uma “Collecção de todos os papeis (...) relativos à disputa dos Limites 
das duas Colonias”, com o intuito de justificar a apreensão das autoridades militares daquela área frente 
às investidas dos franceses desde 1713, quando data o primeiro documento da referida coleção. 
AHU_ACL_CU_013, cx. 103, d. 8179, Pará, 01/10/1793.  
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que deveriam ser tomadas para a salvaguarda da fronteira com a Guiana Francesa. 

Tendo em vista as ocorrências e diligências para conter as fugas de escravos e de índios 

para Caiena, Francisco de Souza Coutinho chegou a propor o abandono de  

 
alguns Establescimentos principiados nas Ilhas de Caviana, e Mexianna [ilhas 
na foz do rio Amazonas] chamando os seus proprietários para o interior do 
Marajó, e que os Indios Aroans de Chavez e Rebordello [vilas no Marajó], 
que são os que tem mais Parentes com os Francezes, (...) tudo a fim de 
difficultar a communicação não só pelo meio desta considerável distancia 
entre os nossos e os seus Establescimentos, mas pelo de effectivas 
Embarcações armadas e de Ronda.19  

 

Nota-se que, essas disposições serviam para conter a ação dos franceses que 

ultrapassassem os limites portugueses, mas também para obstar o contato dos franceses 

com as povoações fixadas naquelas regiões. Em respostas às recomendações para 

“evitarem Contrabandos”, ressaltava Souza Coutinho, que apesar de receber ofícios 

denunciando que “Nações Estrangeiras os praticão no Porto desta Cidade [Belém], e 

com escândalo, Eu até ao prezente não tenho a mais remota noticia que huma só 

Embarcação estrangeira aqui apparecesse (...) nem em qualquer paragem nas Costas do 

destricto delle”. Francisco de Souza Coutinho solicitava informações sobre como atuar 

diante dessa situação (caso de fato ela ocorresse) e que práticas usar, visto que a grande 

distância entre Salinas e Belém impossibilitava controlar o desembarque de qualquer 

sorte de produtos em portos particulares às margens dos rios. O extravio aos direitos da 

alfândega era contínuo devido o constante movimento de canoas, a facilidade de 

desembarcar mercadorias em qualquer ponto, assim como “a navegação para muitas 

partes pelos immensos Rios e Ribeiras que formão este Archipelago”, não terem a 

devida fiscalização. 20 

Além do contrabando com as povoações próximas aos limites entre as duas 

possessões, a proximidade com a possessão francesa rendia outras preocupações às 

autoridades e comerciantes do Grão-Pará, tais como: a ação de corsários e o 

apresamento de embarcações portuguesas na costa da cidade. Com o intuito de prevenir 

o apresamento das embarcações pelos franceses, Francisco de Souza Coutinho passou a 

                                                            
19 AHU_ACL_CU_013, cx. 112, d. 8712, Pará, 20/04/1798. 
20 AHU_ACL_CU_013, cx. 118, d. 9100, Pará, 09/11/1800. 
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autorizar a formação de comboios, que na proteção de navios armados em guerra, saíam 

para os portos de Lisboa e da mesma forma regressavam para os portos do Grão-Pará.  

As embarcações do Maranhão também passaram a integrar esses comboios, 

porém a vinda delas para os portos de Belém (a sotavento), por várias vezes, foi 

acompanhada de mal tempo ou tiveram o seu percurso alterado pela ação dos fortes 

ventos e das correntes marítimas que lançavam as embarcações em direção à costa ao 

norte da cidade de Belém. Foi isso que ocorreu com o navio “Santa Ana e Vigilante”, 

que em fevereiro de 1810, saiu com carga do porto do Maranhão com destino à Lisboa. 

O naufrágio ocorreu em março nas proximidades de Caiena e teve a sua carga e 

tripulantes salvos por negociantes franceses, o dano no navio foi grande e não pode ser 

resgatado.21 Em 1799, Francisco de Souza Coutinho oficiava que o comandante da 

escuna “Invencível” havia executado a sua ordem e retornado ao porto do Pará, assim 

como as outras embarcações que passaram “pela costa de Cayenna” e seguiram em 

perseguição aos corsários franceses que, ainda estacionados naquela área, tentavam 

apresar os comboios com destino à Lisboa ou que regressavam ao Pará.22 

A ação de corsários foi tão presente que, em oficio para Rodrigo de Souza 

Coutinho, o governador do Pará alertava para o receio apresentado pelos negociantes de 

Lisboa, do Pará e do Maranhão diante os constantes ataques e apresamentos aos 

comboios saídos daquele porto. Ressaltava o incidente ocorrido com parte do comboio 

que os bergantins “Espadarte’ e “Minerva” escoltavam, mas a atenção se voltava para o 

comboio que havia saído em outubro sem o acompanhamento das embarcações do 

Maranhão, que se distanciaram em função do mau tempo. Isso porque, justificava 

Francisco de Souza Coutinho, além do cuidado para não afundarem próximos à costa da 

cidade, os navios do Pará padeciam “sempre pela necessidade de esperarem fundeados” 

os navios vindos do Maranhão para seguirem até Lisboa. A espera prejudicava os 

negócios, mas era necessária, visto que os avisos alertando a existência de corsários 

desde a costa do Pará até o Suriname eram cada vez mais freqüentes. Segundo as 

informações enviadas pelo mensageiro que regressava de Caiena, “além de cinco 

Corsarios que se diz terem expedido a Corso para esta Costa, e hum que partiu dois dias 

                                                            
21 AHU_ACL_CU_013, cx. 145, d. 11017, Pará, 16/05/1813. 
22 AHU_ACL_CU_013, cx. 116, d. 8956, Pará, 22/11/1799. 
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antes que o mensageiro, dizem terem sobre as Costas de Surinam outros seis”. A 

providência para esse problema viria da ação dos ingleses, outra nação de corsários, mas 

que ajudariam os portugueses a se “livrarem daquelle Covil de Ladroens”.23 De 1797 a 

1800, foram relatados 12 episódios de ataques de corsários às embarcações portuguesas, 

sendo registrados para o ano de 1798, 4 episódios de corso. Nota-se, porém, que mesmo 

após a ocupação de Caiena pelos portugueses, ações de corsários franceses na região do 

Caribe continuaram.24 

Outra possibilidade de preservar as embarcações e a carga com destino aos 

portos de Lisboa e o seu retorno, foi “armar em guerra” os navios no porto de Belém, 

como ocorreu com o navio “Maranhão”. Isso garantiria a segurança das embarcações 

em comboio, como também preservava o correio marítimo que seria enviado para 

Lisboa. Entretanto, isso não bastava para gerar confiança aos negociantes e aos 

comandantes, pois “a noticia de estarem tantos Corsarios de Cayenna a corso sobre esta 

costa”, dificilmente permitiria que os comboio fundeados na cidade saísse para outros 

portos.25 Mas qual o significado da atuação de corsários na costa do Grão-Pará nesse 

contexto? 

Em artigo sobre o corso em Portugal na segunda metade do século XVIII, Sérgio 

Ferreira aborda as distinções presentes na ação dos corsários e a pirataria. A diferença 

está no serviço que os corsários prestavam a sua comunidade, nesse caso em contextos 

de guerra “se sujeitavam a normas de atuação muito restritas, tais como prazos e áreas 

de atuação, montante do valor das presas a respeitar”, deixando de lado o caráter 

aventureiro que também possui. 

Embora houvesse corsários-mercadores, estes além de armarem as suas 

embarcações em guerra, também se dedicavam ao comércio, sendo esta a atividade 

prioritária. Diante dessa modalidade de corso, os comerciantes portugueses passaram a 

ter permissão para “equipar e armar em guerra” suas embarcações. Segundo o autor, a 
                                                            
23 AHU_ACL_CU_013, cx. 118, d. 9100, Pará, 09/11/1800.  
24 Em ofício, o Intendente Geral de Caiena, João Severiano Maciel da Costa, informava ao governo do 
Pará sobre as ações de corso que ainda ocorriam naquela região, que sendo “comandado pelo francez 
Grassin, bem conhecido pela sua temeridade e felicidade no corso”, havia apresado 2 goletas pequenas do 
negociante, também francês, João Serrat. As goletas seguiam viagens para Suriname e para Belém, onde 
desembarcariam mercadorias no valor de 4 contos de reis. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (AN), 
Caiena, Caixa 1192, Caiena, 16.04.1811. 
25 AHU_ACL_CU_013, cx. 118, d. 9111, Pará, 27/11/1800. 
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necessidade de defesa pesava muito na hora de investir em “munições de guerra e armas 

próprias” para seguir viagem para os portos da América. Para a coroa portuguesa, não 

restava outra solução, tinha que permitir esse tipo de defesa, pelo fato de possuir uma 

“incipiente armada e um mecanismo que tinha tanto de segurança como de chamariz de 

corsários, os comboios”. Em diferentes situações, os portugueses apelavam para os seus 

aliados ingleses os protegerem da ação dos corsários franceses. 26 

Dentro do quadro das relações internacionais, Ferreira divide o corso em 3 fases 

distintas, sendo a última (1793 a 1799) o período de maior índice de apresamentos, 56 

episódios dentro de um universo de 90 casos coletados desde 1756. Para o autor, o 

aumento é resultado das situações de conflitos/guerras que marcaram a segunda metade 

do XVIII.27 Estando as ações de corso relacionadas às disputas políticas na Europa, logo 

essa situação se refletiria nas águas da América portuguesa, principalmente na costa do 

Estado do Grão-Pará. Esse período marca também o contexto em que figuram as ações 

de corsários franceses na costa do Grão-Pará e as ressalvas que Francisco de Souza 

Coutinho faz em relação à proteção dos limites contra a invasão de franceses em 

território português, ao contrabando, à atividade mercantil e ao apresamento de 

embarcações portuguesas. 

O mensageiro enviado em diligência para Caiena relatava da seguinte forma o 

roteiro da sua viagem e o que tinha visto: no dia 18 de agosto de 1800, saíram da cidade 

de Belém, o alferes Florentino Jozé da Costa, 1 soldado e 6 índios com destino à vila de 

Chaves (localidade ao norte da Ilha de Marajó), onde chegaram no dia 24.28 De lá, 

trocaram de montaria e em companhia de mais 1 alferes e mais 9 índios seguiram com 

destino ao Calçoene, onde ficaram 11 dias parados em função da maré baixa, que não 

permitia o deslocamento da equipagem até Caiena. No dia 28 de setembro, a diligência 

aportou em Caiena e -como lhe foi ordenado- se dirigiu ao governador queixando-se “da 

tirania dos Portugueses de quem lhe disse [vinham] fugindo”. O alferes responde que o 

governador de Caiena se compadeceu deles e mandou que “o Comissário [lhes] desse 

dos Armazens da republica hum paneiro de farinha, hum barrelinho de agôa, e hum 
                                                            
26 FERREIRA, Sérgio, “O corso na segunda metade do século XVIII: reflexos de um cartório notarial 
portuense”, História, Porto, III Série, vol. 6, 2005, pp. 237-268. 
27 Idem, p. 241. 
28 AHU_ACL_CU_013, cx. 118, d. 9100, Pará, 09/11/1800. 
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Machado para [voltarem] ao [seu] novo Estabelecimento” que o alferes havia dito ser no 

Cunani29 para ganhar a confiança das autoridades francesas. Nessa condição, lhe foi 

possível “observar tudo miudamente”, afirmando que até o momento não havia 

percebido aumento ou reforço das tropas, muito menos o presenciado o “melhoramento 

de Fortaleza”, tudo permanecia da mesma forma que observara no início no ano, como 

já havia participado. Ao tratar do movimento portuário na costa de Caiena, o alferes 

Florentino Jozé da Costa descreve:  
 

No Porto achavão-se somente duas Goletas armadas em Guerra das quaes hua havia 
recolhido a elle seis Navios Portugueses aprezados segundo se dezia por hua 
Fragata, e dos mesmos ainda se estava descarregando Arrôz, e Algodão, e 
averigoando as Embarcaçoens de Guerra que tinhão sahido a Corso, sube que para 
barlavento e sobre a nossa Costa andavão cinco, e para as Ilhas Inglezas de 
sotavento seis; estando demorado n’estas deligencias quatro dias.30 

 

As informações apresentadas pelo alferes permitiram tomar conhecimento de 

outro aspecto presente na colônia francesa, a falta de víveres “que ali geralmente se 

experimentava”. Souza Coutinho havia elaborado um relatório com as informações que 

obtinha dos comandantes e equipagem que eram tomadas pelos corsários franceses 

estacionados na costa do Grão-Pará.31 Em 1797, a sumaca “Minerva”, armada em 

guerra, transportou das localidades do Cabo Norte as tripulações das embarcações (as 

sumacas “Beleza” e “Santo Antonio” e a galera “Amavel Donzella”) que foram 

apresadas pelos corsários franceses. Os tripulantes foram feitos prisioneiros e a carga 

das embarcações descarregada no armazém de Caiena. Ao regressarem para a cidade de 

Belém, Francisco de Souza Coutinho os interrogou para saber a situação daquela 

colônia, diante as agitações políticas na Europa e os seus desdobramentos na América. 

Fizeram diversas perguntas sobre artilharia, fortificações, a quantidade da tropa regular 

e se havia reforços vindo de outros portos; o número de colonos, de mestiços e de 

                                                            
29 Segundo levantamento feito por Vicente Salles, a região do Cunani (norte do Amapá) era uma 
reconhecida área de quilombo e destino de criminosos e soldados desertores. Ver: SALLES, Vicente, O 
negro no Pará sob o regime da escravidão, Belém: FGV, 1971. 
30 AHU_ACL_CU_013, cx. 118, d. 9100, Pará, 09/11/1800, anexo datado em Pará, 06/11/1800. 
31 IHGB, Coleção Manoel Barata – Memória sobre a defesa da capitânia do Pará no governo D. Francisco 
de Souza Coutinho; e outros documentos do tempo do seu governo. Plano de conquista da Guiana 
Francesa. 1791-1797-Lata 281, pasta 6, 102 fls. Pará, 31/03/1797. In: GOMES, Flávio dos Santos, 
QUEIROZ, Jonas Marçal de, COELHO, Mauro Cezar (orgs.), Relatos de fronteiras: fontes para a 
História da Amazônia séculos XVIII e XIX, Belém: Editora Universitária/UFPA, 1999. 
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escravos; como era a entrada do porto de Caiena (se fácil ou de difícil acesso). 

Entretanto, ao serem questionados “se havia abundancia de viveres” para a subsistência 

dos franceses, as respostas eram sempre as mesmas “que havia muita falta, e tudo lhes 

vinha dos Americanos, Inglezes ou das presa que fazião” nas embarcações 

portuguesas.32 

Nota-se que, a partir dos relatos de soldados ou da tripulação das embarcações 

apresadas nos portos de Caiena indícios sobre o comércio realizado naquela possessão. 

O interesse por gêneros como algodão e arroz e a indicação de relações comerciais com 

negociantes ingleses ficam mais evidentes a partir da documentação produzida durante a 

ocupação portuguesa em Caiena. Os relatórios apresentados por João Severiano Maciel 

da Costa,33 Intendente Geral de Caiena, sobre o cotidiano da Conquista expressam as 

relações comerciais realizadas na colônia, assim como os sujeitos que dela 

participavam. O naufrágio do navio “Santa Anna Vigilante” foi um episódio que gerou 

diversos processos nos quais os negociantes de Caiena, de Belém, de São Luis e de 

Lisboa apresentam-se para justificar a sua propriedade, passar procurações para outros 

negociantes e, principalmente, requerer o produto da venda da carga resgatada. 

3. O Naufrágio do Navio “Santa Anna Vigilante”: 

No dia 22 de maio de 1809, o navio “Santa Anna Vigilante” deixou o porto de 

Lisboa com destino ao porto do Maranhão. A embarcação pertencente a Jozé Alves 

Vianna, negociante de Lisboa, era capitaneada por José Lima Fagundes e contava com 

uma tripulação de 32 homens. Em 03 de julho chegou ao porto do Maranhão, de onde 

retornaria para Lisboa somente em 22 de fevereiro de 1810. No entanto, no dia 4 de 

março, nas proximidades da costa do rio Organabó (região costeira da Guiana 

Francesa), a embarcação naufragou. 

                                                            
32 Esse relatório serviria para o plano de conquista da Guiana Francesa que se estruturaria melhor 9 anos 
depois, com a tomada de Caiena pelas tropas portuguesas sob o comando do Tenente Coronel Manoel 
Marques. AN, Secretaria de Governo da Capitania do Pará, Códice 89. 
33 João Severiano Maciel da Costa, Visconde de Queluz, integrou o “primeiro Conselho de Estado do 
Brasil independente”. A sua família fazia parte da “antiga nobreza da terra” e que ao longo dos tempos 
passou a firmar “alianças parentais que lhes assegurava um poder supracapitanias”. Ver: FRAGOSO, 
João, “‘Elites econômicas’ em finais do século XVIII: Mercado e política no centro-sul da América lusa. 
Notas de uma pesquisa”, In: JANCSÓ, István. (Org), Independência: história e historiografia. São Paulo: 
Hucitec: Fapesp, 2005, pp. 849-879. 
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José Lima Fagundes, capitão do navio português “Santa Anna Vigilante”, 

relatou em que condições ocorreu o naufrágio da embarcação.34 No dia 28 de fevereiro, 

ao se aproximar da baía de São Marcos, na costa do Maranhão, foi tomado por uma 

tormenta de ventos e seguiu com as marés “empoladas além dos ordinários da 

navegação q’ desconjuntando o ditto Navio lhe entroduzira agoa pelas cobertas e 

porão”. Após diversas tentativas de dar vazão e sem conseguir prosseguir a viagem, em 

função dos danos que o mal tempo causou ao navio, a embarcação apenas velejou até a 

costa onde encalhou a “trinta e tantas legoas ao Norte da Villa de Cayana”. Com a 

impossibilidade de desencalhar o navio e salvar a carga que transportava apenas com a 

ajuda da tripulação, o capitão solicitou ao Intendente de Caiena que desse “as ordens 

nesesarias para se salvar o que for possível mandando tomar conta de tudo no estado em 

que se acha”. Visto que, devido ao estado em que se achava o navio, ficava difícil 

transportá-lo até o porto de Caiena e por estar encalhado em uma área distante, a carga 

também corria o risco de ser roubada. 

O capitão reforçou a sua solicitação ao Intendente. Em uma carta, argumentou 

não ter meios “p.a fazer transportar a este porto [de Caiena] toda a carga do navio sem a 

força de brasos nesesarios”. Além disso, lembrou ao Intendente que não tinha observado 

a existência de embarcações que pudessem “conduzir a carregação ao porto do seu 

destino” [Lisboa]. A preocupação do capitão era como o transporte seria efetuado, pois 

no porto de Caiena “a navegação da Costa é feita em pequenas Goletas de construção 

particular, cuja capacidade não passa de cincoenta a cem toneladas”, assim sem 

embarcações grandes para salvar a carga, a sua perda ou prejuízo seriam maior.35  

Primeiramente, o Intendente Geral de Caiena, João Severiano Maciel da Costa, 

se ocupou com a segurança da carga e do navio. 36 Enviou “uma guarda”, composta de 

                                                            
34 Carta que enviou o capitão José Lima Fagundes ao Intendente Geral de Caiena, João Severino Maciel 
da Costa, Caiena 07.03.1810. AN, Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação (JCAFN), 
Caixa 373, pct. 01, 1809-1831. 
35 Carta que enviou o capitão José Lima Fagundes ao Intendente Geral de Caiena, João Severino Maciel 
da Costa, Caiena, 16.04.1810. Essa carta compõe o início dos autos para acompanhar a “vistoria e 
processo verbal feito sobre o estado do navio e o inventário dos bens moveis”. Porém, uma avaliação 
sobre a experiência do capitão do navio também foi feita. Idem. 
36 “Eisposiçao dos meyos empregados pela Intendência Geral de Caiena em socorro do Navio Santa Anna 
Vigilante, saydo do Maranhão e naufragado nesta Cósta, e bem assim a conta do que se salvou”. AN, 
Caiena, Caixa 1192, documento impresso. Caiena, 03.06.1811.  
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14 praças sob o comando do Capitão Manuel José de Morada, até a embarcação 

encalhada para acompanhar “à borda até completa descarga, e á cuja diligencia honra e 

eisatidão se deve o salvamento da carregação”. Foi relatado pelo capitão, que a 

tripulação havia abandonado o navio, “os víveres roubados, a carga superior 

desmantelada, os sacos abertos, arroz derramado e furtado e tudo em confusão”. O 

capitão relatou que a tripulação foi presa e passou a trabalhar junto com os soldados, na 

descarga da embarcação encalhada, mas ressaltava a necessidade de manter guarda para 

a proteção da carga restante.  

O Intendente Geral de Caiena, sabendo que no porto de Caiena não havia 

“embarcação nacional que se pudesse apenar”, nem cabedal suficiente para pagar os 

gastos iniciais com o socorro da carga e garantir a sua venda, passou a contar com os 

negociantes locais. Encaminhou ao senhor Lejeunne Powel37 e ao senhor Brue Tonat, 

negociantes em Caiena, um pedido para salvarem a carga do navio naufragado, com “a 

singular condição de se pagarem as despesas feitas, somente pelo que se salvassem, sem 

outra responsabilidade dos proprietários”.38 

Em resposta ao Intendente, o senhor Lejeunne, juntamente com os seus sócios, 

informava que ao saber do encalhe da embarcação, consignou a goleta americana 

“Anne”, capitaneada por Waren Bishop, para fazer o transporte da carga ao porto de 

Caiena39. Foram realizadas apenas duas viagens, porque a goleta devia retornar aos 

Estados Unidos. Por ainda restar uma grande quantidade da carga no navio e sem 

embarcações disponíveis para ajudar na descarga,  

 
oferecerão se então os ditos Negociantes e outros a comprar o que pudessem 
carregar de bordo em bordo nos Navios estrangeiros de sua consignação, pelo preço 
medio das vendas que se devião fazer nesta Vila dos gêneros depositados na 

                                                            
37 Outras fontes sobre a ocupação de Caiena (códice 89 e caixa 1192) fazem referencias à casa comercial 
de Lejeunne Powel e Companhia. No entanto, as informações sobre esse negociante variam em cada 
documentação. No processo do navio naufragado ele aparece como “John Powel” e “Jean Powel” 
(“Negotians de cette Colonie anciens Marins”). É possível que Lejeunne Powel seja filho de Jonh Powel, 
e este depois de morar em Caiena afrancesou o seu nome para Jean. Porém, as fontes até agora analisadas 
não permitem avançar nessas questões, para tanto, buscar-se-á as fontes paroquiais nos arquivos de 
Caiena. 
38 Idem. 
39 Carta que enviou o negociante Lejeunne Powel ao Intendente Geral de Caiena, João Severino Maciel da 
Costa, Caiena, 23.04.1810. AN, JCAFN, Caixa 373, pct. 01, 1809-1831. 
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Alfandega, e mais cinco por cento sobre o do arroz, pois que contavão tirar grande 
interesse dele nas Colonias Britanicas, onde havia necessidade de víveres.40 

 
Buscar as referências aos produtos comercializados em Caiena é importante para 

entender a dimensão desse comércio para além das relações tecidas com o Grão-Pará, 

pois a partir da negociação desses produtos é possível observar as atividades comerciais 

que os negociantes de Caiena e do Grão-Pará articulavam com outras colônias do 

Caribe. Nesse sentido, o interesse pelo arroz para comercializar com as “colônias 

britânicas” sugere a existência de um comércio regular para aqueles portos, o que 

ratifica as informações que os comandantes, os quais tiveram embarcações apresadas 

por corsários franceses, deram a Francisco de Sousa Coutinho. A partir dessa leitura foi 

possível também pensar, para a região em destaque, quais as formas sociais do comércio 

realizado entre os pequenos e os grandes comerciantes. Segundo o dossiê que foi 

enviado ao Conde de Linhares explicitando sobre as “Rendas Públicas”, João Severiano 

Maciel da Costa escreve que em Caiena “os negociantes destribuidos em classes 

mayores e menores, assim como os vendedores por miúdo, são obrigados a pagar em 

Direito pelo titulo correspondente a sua classe para poderem exercitar o Comercio a ela 

destinado, e assim corria uma proporção de mayores ou menores direitos, conforme as 

classes, até o ultimo consumidor”. Porém, pelo o que ressaltou o Intendente, a 

população estava descontente com essas taxas, pois reforçava o monopólio em 3 casas 

comerciais, para quem os estrangeiros costumavam negociar.41 

Com a carga salva do navio “Santa Anna Vigilante” e enviada para os armazéns 

da Alfândega de Caiena, todos os negociantes daquela praça poderiam participar da 

compra. Sendo assim, por sugestão dos negociantes de Caiena, ela seria vendida em 

hasta pública para pagar os gastos que eles tiverem na consignação de embarcações para 

realizar as viagens até onde o navio havia naufragado e na contratação de pessoas para 

trabalhar na descarga de um navio para o outro. A administração da alfândega em 

Caiena também compensaria os seus gastos com o armazenamento da carga e outras 

despesas que teve com o sustento da tripulação do navio, com o produto da venda e, só 

                                                            
40 “Eisposiçao dos meyos empregados pela Intendencia Geral de Caiena em socorro do Navio Santa Anna 
Vigilante, saydo do Maranhão e naufragado nesta Cósta, e bem assim a conta do que se salvou”. Caiena, 
03.06.1811. AN, Caiena, Caixa 1192, documento impresso. 
41 AN, Caiena, Caixa 1192, Caiena, 28.04.1811. 
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depois de realizar a compensação de todas as despesas listadas no decorrer do processo, 

os negociantes do Maranhão e de Lisboa, proprietários da carga transportada, 

receberiam o seu pagamento. Toda a carga foi listada, na relação apresentada em poder 

na alfândega havia: arroz (grosso e miúdo), algodão, couro de boi, vaquetas (couro de 

tipo fino), paneiros de goma (látex), farinha, borracha, axas de lenha, caixas de fazendas 

(mantas e retalhos diversos), café e moeda (pesos espanhóis em poder do Capitão do 

navio, José de Lima Fagundes).42 

As clausulas e condições para a venda do arroz foram apresentadas aos 

compradores da cidade. Foram organizaram diversos lotes de 20 sacas cada um, com 

arroz de “qualidade superior”, ao início da venda os sacos seriam abertos para que os 

compradores pudessem conhecer a sua qualidade, depois os produtos restantes seriam 

vendidos, assim como o que ocorreu com o navio “Santa Anna Vigilante”.43 

Relação dos negociantes de Caiena que participaram da compra da carga do navio 
“Santa Anna Vigilante”. 
Nome dos negociantes: Carga adquirida: 
M’. João Senat e Compa. Arroz, algodão,  
M’. Jonathan Barry Arroz, Borracha (goma elástica), navio “Santa Anna 

Vigilante”. 
M’. Brue Tonat Arroz, Couro de boi, algodão. 
M’. Ste Mary Arroz, Couro de boi, Fazendas (“Londres Blanche” e 

lençol), algodão. 
M’. Beauregard Arroz, Couro de boi, Vaqueta. 
M’. Bénoit Arroz, Fazendas (“tecido de seda”). 
M’. Bourou Arroz, Fazendas (Indiana). 
M’. Lejeunne Power (Jean 
Power) 

Arroz, paneiros de Goma (látex), Fazendas (“Blonde 
noire”), algodão. 

M’. Dufourg & Frere Couro de boi. 
M’. Roustan Fazendas (mantas escarlates). 
M’. Grives Fazendas (retalhos de sarja, tecido de “pano riscado”). 

Fonte: AN, JCAFN, Caixa 373, pct. 01, 1809-1831.44 

                                                            
42 Essa relação está inserida no processo que o Intendente Geral de Caiena elaborou para justificar as suas 
deliberações em relação à carga, mas também foi utilizada para responder ao pedido de indenização que o 
proprietário do navio, José Alves Vianna fez. “Mapa Comparativo: dos generos carregados no Maranhão, 
segundo o resisto e declaração do Capitão, e salvos, transportados e vendidos em Cayena”. Caiena, 
03.06.1811. AHU_ACL_CU_013, CX. 145, d. 11017. Pará, 16.05.1813. AN, JCAFN, Caixa 373, pct. 01, 
1809-1831. 
43 “Vent de Riz”. Cayenne, 07.05.1810. AN, JCAFN, Caixa 373, pct. 01, 1809-1831. 
44 Nesta listagem, foram selecionados os nomes dos negociantes franceses que compraram outros 
produtos, além das sacas de arroz.  
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O processo da venda em hasta publica de toda a carga salva do navio e do 

próprio navio causou descontentamento aos “proprietários carregadores”. Para que os 

proprietários da carga pudessem reaver o produto da venda que foi realizada em Caiena 

era necessário que os proprietários da carga ou do navio estivessem presentes e assim 

“reclamar uma partilha feita sem audiência sua, na qual é manifesto que podem se 

eiscitar grandes e intricadas questões”. Diante disso, o Intendente Geral de Caiena, 

Maciel da Costa, escreve que o proprietário do navio, o português José Alves Vianna, só 

havia se manifestado por carta que lhe foi enviada de Lisboa com a data de 28 de julho 

de 1810.45 Ressalta-se aqui, que a venda em hasta publica da carga do navio foi 

realizada em Caiena nos dia 18 de maio e 4 de junho de 1810. 

Na carta, José Alves Vianna escrevia sobre o incidente ocorrido com o seu navio 

e os procedimentos adotados em relação à venda da carga e da embarcação. A carga foi 

vendida e do produto da venda fizeram o pagamento das despesas. A divisão seguiu em 

duas formas: primeiramente as “despesas comuns ao navio e carga” (de onde subtraíram 

o gasto com o frete das embarcações que atuaram no salvamento da carga em Caiena), o 

pagamento dos homens que fizeram a descarga, víveres vendidos para manter a 

tripulação e despesas com medicamentos e as despesas com o armazenamento e venda 

da carga na alfândega em Caiena. Depois disso, as “despesas que pertencem ao Navio 

só” (pagamento da equipagem referente às viagens de “Lisboa ao Maranhão e d’ali até 

Cayena” e as “despesas diversas relativas ao Navio”).46  

Por mais que soubesse do procedimento utilizado pelo Intendente de Caiena para 

salvar a embarcação e a carga, ressaltava estar admirado por “não sencontrar avaria nos 

Generos descarregados avista da m.ta agoa, que dizião Fazer o Navio, e Esperava V.Sa. 

tão som.te achar alguma no Fundo, pois em tal Cazo devemos considerar, que o Navio 

estará ainda Capaz de qualq’. concerto para seguir sua Viagem pa. Esta [cidade de 

Lisboa]”.47 A solução indicada para reaver o produto da venda das mercadorias seria 

“procurar Letras sobre Londres pa. Algumas d’Essas Ilhas Inglezas”. Este era o 

procedimento mais acertado, visto que o dono do navio tinha “naquela Cide. Fundos 
                                                            
45 “Eisposiçao ...”. Op. Cit. 
46.Idem. 
47 Carta de José Alves Vianna ao Intendente Geral de Caiena, João Severiano Maciel da Costa. Lisboa, 
27.07.1810. AN, JCAFN, Caixa 373, pct. 01, 1809-1831. 
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sufficientes pa. o dito Effeito” e estava por encaminhar esta solicitação aos senhores 

Holford Gonne e Compa.48 de Londres. Porém, pelo que foi relatado por Maciel da 

Costa, o negociante inglês não se apresentou na administração da alfândega para 

reclamar a carga do navio.49 

Por ser contrário ao que foi resolvido pelo Intendente Geral de Caiena, José 

Alves Vianna passou a reclamar pela revisão da quantia que foi estipulada para 

indenizar os “proprietários carregadores” no navio naufragado. O proprietário do navio 

encaminhou diversas reclamações e petições ao governo português em Lisboa para 

rever as decisões que foram tomadas em Caiena sobre o produto da carga que foi salva e 

vendida. 

O processo que Jose Alves Vianna abriu em Lisboa contra as deliberações que o 

Intendente Geral de Caiena, João Severiano Maciel da Costa, tomou em relação à venda 

do navio e da carga é representativo dessas indicações. De Lisboa, Jose Alves Vianna 

conseguiu passar procurações para negociantes e mestres de embarcações com destino 

às Américas50, encaminhou pedidos ao secretário de governo do Reino de Portugal, D. 

Miguel Pereira Forjáz Coutinho, para avaliar o comportamento de Intendente que 

continuava retardando a entrega dos documentos e da indenização fruto da vendo do seu 

navio naquela colônia. Argumentava Jose Alves Vianna que havia chegado ao seu 

conhecimento que o Intendente havia feito “especulação para África”, para onde teria 

enviado uma quantia em dinheiro e em gêneros e produtos para comercializar (“tabaco 

traçado, espingardas e outros effeitos diversos da carregação do Navio Santa Anna 

Vigilante [ilegível] em Arroz e algodão que os Africanos não quiseram”). O Intendente 

se defende das acusações explicando que uma negociante de Caiena, Mr Jonathan 
                                                            
48O Intendente Geral de Caiena, João Severiano Maciel da Costa, em oficio para o Conde de Linhares, em 
Belém, comunicava sobre as relações comerciais que os franceses ainda entretinham com comerciantes 
ingleses. A casa Gonne e Companhia e a casa Alegre e Famie de França faziam transações comerciais e 
possuíam grandes propriedades em Caiena, porém essas propriedades passaram à administração 
portuguesa em função da Conquista, em janeiro de 1809. Caiena, 28.11.1811. AN, Caiena, Caixa 1192. 
49 “Eisposiçao ...”. Op. Cit. 
50 José Alves Vianna passou procuração para Constantino Guelfi e seu sócio José Joaquim Teixeira. 
Guelfi era mestre do Barco “Paquete do Pará” e enviou diversas cartas ao Intendente de Caiena para obter 
respostas sobre o andamento da indenização de José Alves Vianna. AN, JCAFN, Caixa 373, pct. 01, 
1809-1831. Em outras referências, Constância Guelfi aparece como capitão de diversos navios com 
destino ao Pará. Em 1803, ele enviou requerimento “solicitando o pagamento dos prejuízos provocados 
com o naufrágio do bergantim “Espandarte Brilhante”, na costa do Grão-Pará. AHU_ACL_CU_013, cx. 
128, d. 9804, Lisboa, 29/11/1804. 
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Barry, que o teria feito, mas que não havia tido sorte nesse comércio, assim como nos 

outros em que costuma se ater este negociante francês. O Intendente argumenta que este 

negociante francês é “honrado, mas infeliz desta Colônia, e que o foi tãobem nessa 

especulação”, por isso Maciel da Costa se defende das acusações afirmando que se 

queria mesmo realizar um comércio grande como esse “não procuraria um negociante 

infeliz, e uma operação tão mesquinha”.51 

O comércio com a Costa da África era significativo no quadro das importações 

de Caiena. Para o ano de 1811, no total das importações realizadas de diferentes portos 

(Pará, Pernambuco, Estados Unidos, Costa da África e de “Portos Ingleses”) 22% 

(57:280$00 reis) foi destinado ao comércio com a Costa da África, de onde importaram 

316 escravos. Entretanto, 45% das negociações de importação eram realizadas com 

portos dos Estados Unidos.52 Os portos Ingleses perfazem 26%, esses portos se referem 

aos portos da Inglaterra, como também do caribe Britânico. As exportações de Caiena 

também atestam para uma relação comercial mais estreita com os portos Norte 

Americanos e Ingleses, para o ano de 1811. 

Outros processos foram abertos em diferentes cidades tais como: Belém, São 

Luis e Lisboa. Visto ser necessário comprovar a propriedade da carga por meio de 

documentação legal e com isso requerer o pagamento dos fundos resultantes da 

negociação da carga do navio “Santa Anna Vigilante”. Diversas procurações foram 

enviadas ao Intendente de Caiena para justificar a sua propriedade e receber o que lhe 

cabia, divisão que foi e registrada apenas em 1815.  

Nesse sentido, o episódio do naufrágio permitiu que negociantes, ou grupos de 

negociantes, emergissem dos processos por eles elaborados para uma situação presente 

numa dimensão mais ampla: as relações comerciais entre o Grão-Pará e a região do 

Caribe. Entretanto, as relações sociais tecidas por esses sujeitos, as alianças firmadas e 

os controles que se instituem ainda carecem de mais informações. 

A singularidade do naufrágio do navio “Santa Anna Vigilante” consiste na 

documentação que foi gerada. Esse corpo documental apresenta a contestação dos 

comerciantes proprietários da carga do navio, vendida aos negociantes de Caiena, assim 

                                                            
51 AHU_ACL_CU_013, cx. 145, d. 11035, Pará, 26/08/1813. 
52 AN, Caixa 449, pct.03, JCAFN, 1811-1837. 
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como indica o contexto em que toda essa relação ocorreu. A partir do protesto 

formalizado pelos negociantes de Lisboa e de São Luis, surgem nomes de diversos 

homens de negócio que atuavam nas praças mercantis dessa região. Desse modo, as 

relações comerciais existentes entre os grupos de negociantes no Grão-Pará, na Guiana 

Francesa e no Maranhão passam a ser visíveis. Pode-se inferir que esses negociantes 

pertençam a uma elite local com negócios e redes comerciais com outras praças 

mercantis para além de Caiena e Belém, como ficou registrado nas procurações que os 

negociantes de São Luis passaram aos negociantes de Belém.53  

A formação de uma elite local articulando as praças de Belém e de São Luis 

pode ser pensada a partir das estratégias de casamentos firmadas por esses grupos de 

negociantes. As relações parentais concorreriam para firmar essas alianças locais e 

articular “redes de alianças supracapitanias”. Segundo Fragoso, em sua análise sobre as 

elites do centro-sul da América portuguesa, o estudo mais aprofundado das redes de 

alianças parentais pode elucidar outras questões dessas relações, atentado também para 

cultura política do contexto em questão.54 Nesse sentido, o estudo sobre as relações 

comerciais envolvendo as praças de Caiena e de Belém pode elucidar outras questões 

que também perpassam por relações não-econômicas. 

 

                                                            
53 Uma análise mais detalhada dessas relações comerciais dos negociantes de Belém com outras praças do 
Império português, assim como a formação de alianças familiares será possível a partir da coleta da 
documentação notarial que ainda está em processo de levantamento no Arquivo Publico do Estado do 
Pará. 
54 FRAGOSO, João, “‘Elites econômicas’ em finais do século XVIII: Mercado e política no centro-sul da 
América lusa. Notas de uma pesquisa”, Op. Cit. p. 862. 
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Dinâmica Social e Econômica na Vila de Santa Cruz do 
Aracati: apontamentos sobre a produção e comércio de carnes 
secas na Capitania do Siará Grande (1746-1802) 

Leonardo Cândido Rolim1 

  

 O principal objetivo deste trabalho é evidenciar a dinâmica social e 

econômica identificada na Vila de Santa Cruz do Aracati, Capitania do Siará Grande, 

durante a produção e a comercialização das carnes secas durante a segunda metade do 

século XVIII. Nesse sentido, procuramos entender a criação de gado nos sertões não só 

como uma atividade subsidiária dos grandes “ciclos econômicos” da América 

Portuguesa, como quiseram Capistrano de Abreu e Caio Prado Júnior, entre outros. 

Nosso interesse é compreender dinâmicas internas à Capitania do Siará Grande – 

principalmente na ribeira do Jaguaribe, onde se enraizavam interesses dos grupos 

produtores e comerciantes da Vila de Santa Cruz do Aracati – e circuitos mercantis que 

envolviam criadores de gado, mercadores, vaqueiros, trabalhadores das oficinas de 

salga, mestres de embarcação, donos das oficinas, etc. 

 A produção das carnes secas nas oficinas ou salgadeiras era feita na Vila de 

Santa Cruz do Aracati, mas era a culminância de uma dinâmica que se iniciava com a 

criação de gado nos currais localizados nas sesmarias doadas nas ribeiras do rio 

Jaguaribe e seus afluentes. A atividade pastoril, que dinamizou a colonização do sertão, 

será analisada na primeira parte deste trabalho como elemento da conjuntura histórica 

da América Portuguesa na segunda metade do século XVII, principalmente das 

chamadas Capitanias do Norte2 do Estado do Brasil, ou seja, a partir do final do período 

holandês. 

                                                            
1 Mestrando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal da Paraíba. 
2 Para uma discussão inicial sobre as Capitanias do Norte ver: OLIVEIRA, Carla Mary S; MEDEIROS, 
Ricardo Pinto. (Orgs.) Novos olhares sobre as Capitanias do Norte do Estado do Brasil. João Pessoa: 
Editora Universitária/UFPB, 2007. 
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 A dinâmica interna da Vila do Aracati será analisada na 

segunda parte do trabalho a partir de documentos que evidenciam disputas internas entre 

os membros da Câmara Municipal e os donos de oficinas, ou ainda entre esses últimos e 

seus trabalhadores. Entendendo assim a produção e o comércio das carnes secas como 

um complexo de negociações e redes de interesse que perpassava a sociedade da Vila do 

Aracati desde sua população à sua elite detentora dos lucros advindos do referido 

comércio. 

 

Economia pastoril e a conquista do sertão 

 No intuito de uma melhor compreensão acerca de nossos objetivos, 

acreditamos que fazendo uma sistematização conjuntural da Capitania de Pernambuco 

na segunda metade do século XVII estaremos esclarecendo pontos importantes no que 

diz respeito à colonização da Capitania do Siará Grande. Nesse sentido temos como 

foco o período posterior à guerra contra os flamengos, quando o chamado “Brasil 

Holandês” voltou a ser controlado pela Coroa Portuguesa recém restaurada. Temos 

nesse momento a montagem de uma estrutura de doação de terras no interior do 

continente a fim de dissipar a pressão política instaurada após a reconquista das terras 

dos antigos senhores de engenho da região. 

 O período a que nos referimos se estende aproximadamente de 1660 a 1720, 

se caracterizando por batalhas sangrentas no sertão entre os colonizadores e os índios 

bárbaros, chamados de tapuias, que dificultaram uma rápida expansão por um território 

com vegetação tão dispersa e clima semi-árido. Mais de meio século se passou desde o 

início dos combates e das primeiras tentativas de conquista através da pecuária, até que 

se consolidasse a fronteira oeste da Capitania de Pernambuco com a do Estado do 

Maranhão. Entre dois importantes centros políticos e econômicos – Olinda e São Luis – 

havia um imenso sertão ainda por conquistar, onde habitava o desconhecido para o 

português, além das ameaças constantes de invasões francesas e holandesas, 

anteriormente registradas no litoral do Siará Grande e do Rio Grande. 

 O sertão da Paraíba e das outras Capitanias do Norte, especialmente, o Rio 

Grande, o Siará Grande e o sertão do Piauhí, este último sob jurisdição do governo do 
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Maranhão, se configuravam, para os portugueses, quase como uma 

“terra de ninguém”. Segundo Jacqueline Hermann, o sertão era um lugar “desconhecido, 

atraente e misterioso a um só tempo, despertava o ímpeto do desbravamento, o sonho de 

enriquecimento rápido e fácil”3. Somente na conjuntura post bellum4 ou seja, após a 

expulsão dos holandeses, na segunda metade do século XVII, os sertões acima referidos 

passaram progressivamente a ficar sob o olhar atento da Coroa Portuguesa e dos 

funcionários reais na colônia. 

 Dentre os fatores que contribuíram para a chamada “expulsão” do gado para 

o sertão destacamos a já citada situação post bellum. Evaldo Cabral de Melo, ao analisar 

a ascendência da praça do Recife neste período, indica o interesse comercial dos 

portugueses no sertão, com o objetivo da abertura de um caminho por terra para o 

Maranhão, já que as correntes marítimas e os ventos impediam tal empreitada pelo mar 

durante boa parte do ano. Contribuindo para tais interesses comerciais podemos ainda 

levar em conta a política de doação de sesmarias nas ribeiras dos rios nos sertões como 

recompensa por serviços prestados durante a guerra de reconquista de Pernambuco na 

metade do século XVII e na própria conquista dos sertões, que implicava em guerras 

contra os índios. Ou seja, após a definitiva capitulação dos holandeses, os esforços de 

reconstrução dos engenhos uniram-se a uma interiorização da expansão territorial para o 

oeste5. Segundo Pedro Puntoni “O processo de ocupação do sertão era dinamizado pelo 

incremento do povoamento e pela diversificação das atividades produtivas. Ao lado do 

gado, seguiam as expedições em busca de riquezas, pedras e minerais preciosos”6. 

 Portanto, ao final do primeiro quartel do século XVIII o sertão estava quase 

todo devassado, ainda que uma pequena população se concentrasse em núcleos num 

vasto território que, durante todo o século, sofreu com o roubo de gado, ataques de 

índios, secas, etc. De fato, a Coroa Portuguesa estava preocupada com a ocupação do 

                                                            
3 HERMANN, Jacqueline. Sertão (verbete) In: VAINFAS, Ronaldo. (Org.) Dicionário do Brasil 
Colonial (1500-1808). Rei de Janeiro: Editora Objetiva, 2001. pp. 528-529. 
4 Para o entendimento da conjuntura post bellum ver MELLO, Evaldo Cabral de. A Ferida de Narciso – 
ensaio de historiografia regional. São Paulo: Editora SENAC, 2001; A Fronda dos Mazombos – 
nobres contra mascates – Pernambuco, 1666-1715, São Paulo: Ed. 34, 2003. 
5 MELLO, Evaldo Cabral de. A Ferida de Narciso... p. 41-47. 
6 PUNTONI, Pedro. A Guerra dos Bárbaros – Povos Indígenas e a Colonização do Sertão Nordeste 
do Brasil, 1650-1720. São Paulo: Hucitec; Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 2000. p. 2. 
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sertão pelos agentes da colonização ao baixar o Alvará de 27 de 

fevereiro de 1701, ampliando o de 1688, que determinou a conhecida “barreira” à 

criação de gado de 10 léguas marinhas por todo o litoral leste da América Portuguesa. 

De acordo com Maria Yedda Leite Linhares, 

 

[...] o decreto deixa transparecer uma política definida: a de delimitar em áreas 
próprias e resguardar as três paisagens que passarão a configurar a economia rural da 
Colônia, isto é, a grande lavoura com seus campos definidos, incluía a área 
industrial; a lavoura de abastecimento, que atendia aos interesses de consumidores 
urbanos e comerciantes de Salvador [e do Recife], devendo incluir a criação 
controlada de animais de tiro necessários ao transporte das mercadorias ao porto e, 
por fim, a pecuária extensiva na fronteira móvel, a cargo de sesmeiros e 
arrendatários, último elo fundamental de um macromodelo agrário.7 (Grifo da 
autora). 

 

 Podemos assim afirmar que o sertão nordeste da América Portuguesa foi 

colonizado num contexto de ebulição social e política, quando na Capitania de 

Pernambuco se buscava recompensas pelas guerras de resistência e reconquista 

empreendidas contra os flamengos, além dos desentendimentos entre os senhores de 

engenho que ficaram em suas terras e os que fugiram para a Bahia. Ou seja, a população 

livre e escrava que lutou pelas terras agora tinham que disputa-las com seus antigos 

donos, causando assim brigas por terras onde acabara a pouco uma guerra de quase 

trinta anos.  

 A saída encontrada pela Coroa Portuguesa para tantos desentendimentos foi 

a doação de terras no interior do continente às tropas. Porém estas terras eram ocupadas 

por uma população indígena de difícil trato e antiga aliada dos flamengos. No intuito de 

formar conexões entre as atividades econômicas que se desenvolviam no resto do 

Estado do Brasil, foi incentivada a criação de gado, embora num primeiro momento 

para subsistência da rara população que se aventurava naqueles sertões. As sesmarias 

eram a base da distribuição de terras nos sertões, de acordo com Sheila de Castro Faria: 

 
                                                            
7 LINHARES, Maria Yedda Leite. A pecuária e a produção de alimentos na colônia. IN: 
SZMRECSÀNYI, Tamás (Org.). História Econômica do Período Colonial. 2. Ed. Revista – São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo / Imprensa Oficial, 2002. pp. 113-114. 
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Segundo as Ordenações Filipinas, “sesmarias são 
propriamente as dadas de terras, casais [casas de campo ou 
granjearias] ou pardieiros [casas velhas, ameaçando ruínas, ou já arruinadas ou 
desabitadas] que foram ou são de alguns senhorios e que já em outro tempo foram 
lavradas e aproveitadas e agora não o são”. No entanto, fixou-se a possibilidade de 
se distribuírem no sistema de sesmarias as terras em “matos maninhos, ou matas e 
bravios, que nunca foram lavrados ou aproveitados (...)”, todas com a ressalva: caso 
não fossem lavradas num prazo estipulado, o beneficiário perderia a concessão. 
(Grifo da autora)8. 

 

 Geralmente a sesmaria era dividida e arrendada a pequenos proprietários de 

terra ou diretamente ao vaqueiro. As fazendas de gado eram áreas de pequenas porções 

de terra dentro da sesmaria, arrendadas ou não, sendo que o arrendamento constituía 

fonte de riqueza para o sesmeiro. Assim se constituía a prática do absenteísmo, tão 

comum no sertão nordestino, onde o dono da terra morava numa vila e arrendava ou 

“doava” sua terra a uma pessoa ou escravo de confiança, que passaria a administrar a 

produção. O curral era a unidade centralizadora da pecuária, com a presença do gado e 

da moradia dos vaqueiros e seus “funcionários”, responsáveis pela criação do gado. 

 No caso da conquista da Capitania do Siará Grande, observamos a partir de 

tabela elaborada por Francisco José Pinheiro9 que em todos os decênios entre 1700 e 

1799, a maior parte das sesmarias doadas teve como justificativa a atividade da criação 

de gado. O autor é mais preciso e diz que “num período de mais de um século e meio, 

91% [das sesmarias] tinham como justificativa a necessidade de terra para ocupá-la com 

a pecuária”10. Podemos observar isto com grande facilidade nas datas de sesmarias 

concedidas na Ribeira do Jaguaribe, a mais importante do Siará Grande e a que iremos 

nos concentrar neste trabalho, tomando, por exemplo, a sesmaria doada a Lourenço 

Alves Feitoza, em 1720, ou seja, no final do período de guerras contra os índios: 

“emsua petição diz ocomisario Lourenço Alves Feitoza cujo (sic) theor he oSeguinte 

                                                            
8 FARIA, Sheila de Castro. Sesmarias. In: VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Colonial. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. pp. 529-530. 
9 PINHEIRO, Francisco José. Notas sobre a Formação Social do Ceará (1680-1820). Fortaleza: 
Fundação Ana Lima, 2008. p. 23. 
10 PINHEIRO, Franciso José. Op. Cit. p. 24. 
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(...) morador da ribeira do Jagoaribe que elle tem seus gados vacuns 

ecavalares enão tem terras bastantes para os poder criar (...)”11. 

 Temos assim as características gerais da colonização da Capitania do Siará 

Grande, que foi utilizada no projeto colonizador em dois sentidos: uma válvula de 

escape das tensões geradas após a guerra contra os flamengos na Capitania de 

Pernambuco e uma necessidade de controle de um território vasto com potencialidades 

econômicas que despertaram o interesse de uma elite de comerciantes portugueses 

residentes no Recife, que acabaram por ganhar respaldo político após a elevação deste 

porto à Vila, conseqüência do enfrentamento com os senhores de engenho residentes em 

Olinda. 

 

Produção e comercialização das carnes secas: dificuldades no comércio do gado 

gerando uma dinâmica interna 

 Passados os anos de guerras contra o tapuia e consolidando-se a fronteira da 

pecuária, que se torna a atividade predominante no sertão seco e com chuvas 

irregulares, iniciou o processo de expansão desta atividade econômica para além da 

subsistência, passando a despertar interesses, como já foi indicado neste trabalho, 

acarretando o comércio de rezes com outras partes da América Portuguesa. A respeito 

disso escreveu André João Antonil:  

 

Constam às boiadas que ordinariamente vêm para a Bahia, de cem, cento e 
cinqüenta, duzentos e trezentas cabeças de gados (...). As jornadas são de quatro, 
cinco e seis léguas, conforme a comodidade dos pastos aonde hão de parar. Porém, 
aonde há falta de água, seguem o caminho de quinze e vinte léguas, marchando de 
dia e de noite, com pouco descanso, até que achem aonde possam parar. 12 

 
                                                            
11 REGISTRO da data de sesmaria de Lourenço Alves Feitoza, de duas légoas nos Inhamús, concedidas 
pelo Capitão-mor Salvador Alves da Silva, em 7 de julho de 1720. In: Datas de Sesmarias, vol. 6, n. 476, 
pp. 181-182. 
 
12 ANTONIL, André João. Cultura e Opulência do Brasil em suas Drogas e Minas, Belo Horizonte: 
Itatiaia, 1997. p. 202. 
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 As chamadas “longas marchas” pelo sertão 

desfavoreciam os criadores do interior do Piauí e do Siará Grande, principalmente. O 

gado, sempre elogiado pela sua qualidade de transportar a si mesmo, chegava às feiras 

de Pernambuco e, principalmente, da Bahia, com valor baixo. As várias léguas que as 

rezes percorriam criavam bastante músculo nas carnes, além do emagrecimento causado 

pela precariedade dos pastos existentes pelo caminho, mais evidente nos períodos de 

estiagem, isso prejudicava o preço do gado nas feiras do Recife e de Salvador, puxando-

o para baixo, apesar de nesse momento surgirem pequenas povoações “especializadas” 

na engorda de bois enfraquecidos pelas longas jornadas pelo sertão. 

 Dessa maneira, já a partir do segundo quartel do século XVIII os fazendeiros 

das áreas mais próximas do litoral passaram a comercializar o gado já abatido e 

transformado em carne seca e salgada. A origem e a técnica de corte e salga das carnes é 

motivo de variados pontos de vista na historiografia cearense. No artigo de Renato 

Braga, Um capítulo esquecido da economia pastoril do Nordeste, temos a primeira 

referência para o assunto. Braga escreveu que “um anônimo teve a idéia genial de 

industrializar a carne desses rebanhos costeiros do Ceará, aproveitando a técnica do 

preparo da carne seca, conhecida de todos os criadores”13. Segundo a interpretação 

desse autor, todos os criadores de gado conheciam a técnica, o que não é constatado nos 

documentos até agora consultados. Além de justificar o início da fabricação das carnes 

secas através da idéia de um anônimo, o autor expõe seus motivos fisiográficos: “vento 

constante e baixa umidade relativa do ar, favoráveis à secagem e duração do produto; 

existência de sal, cuja importância se não precisa destacar; barras accessíveis à 

cabotagem da época”14. 

 Geraldo Nobre, no primeiro e importante trabalho sobre as oficinas de carnes no 

Ceará, discorda de Renato Braga quanto a idéia de que todos os criadores conheciam a 

técnica de preparo da carne. De acordo com Nobre 

 

                                                            
13 BRAGA, Renato. Um capítulo esquecido da economia pastoril do Nordeste. In: In: Revista do 
Instituto do Ceará. Tomo LXI, 1947. p. 150. 
14 Idem. 
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Existem razões para se admitir, porém, que a técnica adotada 
pelos fazendeiros jaguaribanos constituiu, de certo modo, 
uma inovação, envolvendo um segredo ciosamente mantido por algumas pessoas, 
com objetivos de monopólio do preparo e do comércio da carne do Ceará.15. (Grifo 
nosso). 

O autor, em seu livro, trabalha com a idéia da predominância e do pioneirismo das 

oficinas de carnes do Aracati, embora também desenvolva um capítulo acerca da 

produção de carnes secas na ribeira do Acaraú também no século XVIII.  

 Ponto importante também a destacar no preparo das carnes, seria a estrutura 

das oficinas. Ainda com Geraldo Nobre, podemos analisar um pouco da estrutura das 

“fábricas” de carnes: 

 

o telheiro seria o centro das atividades da oficina, tanto servindo para abrigar as 
pessoas que preparavam as carnes secas como para sobre ele ficarem expostas ao sol 
as postas dos animais abatidos, tal qual nos varais, ou paus apoiados em duas 
forquilhas, ocupando em fileiras a maior parte da área do estabelecimento, cabendo 
a restante ao curral e, em alguns casos, ao estaleiro. 16 

 

 A partir da citação anterior podemos inferir que havia uma importância no 

tamanho das oficinas, pois assim fica evidente a complexidade das operações dentro de 

seu espaço, além da grande quantidade de trabalhadores que seriam necessários para 

realizarem todo o processo de feitura das carnes secas. A divisão e a especialização do 

trabalho são também objeto de nossa investigação, porém neste trabalho não iremos nos 

deter neste assunto. O que podemos adiantar é nossa intenção de analisar a utilização de 

trabalhadores escravos nas oficinas. Na Memória dos Principaes Estabelecimentos – Factos, 

e cazos raros accontecidos nesta Villa da Santa Cruz do Aracaty o vereador Manoel Esteves 

D’Almeida registrou que  

 

(...)entre os comerciantes desta Villa que para ella comersiavam tanto com fazendas 
como com a fabrica de carnes cecas se dinumerava o Capitam mor João Pinto 

                                                            
15 NOBRE, Geraldo da Silva. As Oficinas de Carnes do Ceará. Fortaleza: Gráfica Editorial Cearense, 
1977. p. 49. 

 
16 NOBRE, Geraldo da Silva. Op. Cit. 187. 
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Martins e seu irmão Bernardo Pinto Martins os quaes para a 
fabrica de carnes tinham bastante escravatura (...).17 

 

Observamos a partir do documento acima citado a referência à utilização de escravos 

nas oficinas e ainda o envolvimento de famílias, isto é, de elites locais no comércio de 

carnes secas nesta Vila. 

Ao logo do século XVIII a Vila de Santa Cruz do Aracati despontou como mais 

importante centro econômico da Capitania do Siará Grande, tendo a salga de carnes e o 

beneficiamento do couro como atividades fulcrais para manutenção do poder político e 

financeiro de sua elite. Ainda antes de 1748, quando foi elevado à vila, o povoado do 

Porto dos Barcos do Aracati já despertava o interesse da estrutura da Coroa Portuguesa, 

pois o Ouvidor Geral do Ceará, no ano de 1744 escreveu que 

 

Hé sem dúvida ser conveniente haver justiça naquele Lugar [Porto dos Barcos do 
Aracati] por quanto além de haver nelle muitos moradores, quando He no tempo das 
carnes [...] se faz muito populozo pelas cuncurrencia de muitas sumacas e gentes que 
dessem destes certoens com inúmeros gados a fazerem suas negociaçoens donde 
nascem haverem muitas contendas [...] e algumas mortes.18 

 

Tendo como base o documento citado acima, observamos as disputas que 

ocorriam durante o tempo das carnes na Vila do Aracati, envolvendo elite local, 

funcionários régios e a população. Ou seja, o comércio já se dava de maneira avultada e 

os rendimentos que os donos das oficinas tinham saltaram aos olhos dos funcionários da 

Coroa como uma boa possibilidade de rendimento para o Erário Régio.  Outro exemplo 

de disputa ocorreu em torno de terras da Câmara Municipal, isto é, quando o povoado já 

havia sido elevado à Vila, as quais foram doadas a dois irmãos de importante potentado 

local no Siará Grande, os Pinto Martins. No Termo de Aforamento número 314 do Livro 

de Aforamentos, lemos:  

 

                                                            
17 D’ALMEIDA, Manuel Esteves. Memória dos Principaes Estabelecimentos – Factos, e cazos raros 
accontecidos nesta Villa da Santa Cruz do Aracaty apud NOBRE, Geraldo da Silva. Op. Cit. p. 96. 
18 Representação do Ouvidor Geral do Ceará, “sobre a conveniência por se trazer um juiz ordinário e um 
tabelião” para o Aracati, 1744, Livro III, 1684-1762, Coleção Studart, Instituto do Ceará. 
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Aos vinte eSette dias do mês de maio deMil Setecentose 
oytenta e seis annos nesta Villa de Santa Cruz do Aracaty 
capitania do Seara Grande (...) comvido os mesmos oficiais desta dita câmara ederão 
estes posse aosditos Capitãomor João Pinto Martins eSeu irmão Sargtº mor Bernardo 
Pinto Martins das sincoenta e quatro brassas da terra de frente e com o fundo que 
percizar para fabricarem huma officina nas terras do Patrimonio da Camara 
destaVila pegando do Estaleiro da Officina do Captão João Coelho Bastos entre a 
officina velha chamada Jandahiva para fabricarem carnes (...). 19 

 

 A importância de algumas famílias que compunham a elite da Vila de Santa 

Cruz do Aracati fica evidente ao entrarmos em contato com documentos como o citado 

acima. Segundo Gabriel Parente Nogueira, para a elite do Aracati “o poder e o prestígio 

não estão ligados apenas à esfera do institucional. Como forma de arregimentação de 

maior prestígio as alianças estabelecidas através de laços matrimoniais e de compadrio 

constituíam-se como traço marcante nas estratégias de poder dessas elites”20. 

 Ocorriam também disputas dentro da própria elite. Alguns dos membros da 

Câmara Municipal iam de encontro com os interesses dos donos de salgadeiras. Em 

alguns casos tratando de assuntos não tão comuns para o século XVIII, principalmente 

numa periferia do Império Ultramarino Português como a saúde pública. Podemos citar 

o Auto da Audiência Geral de 12 de fevereiro de 1781, no qual os camarários reclamam 

do lugar onde se situam  

 

[as] Officinas por serem os ditos chãos logradouros das mesmas ao mesmo tempo 
que as ditas Officinas estão tambem per si fazendo outro gravíssimo prejuizo ao 
Povopellas muitas immundicies que gerao e fetidos de cauzão de que resultão muitas 
doensas que todos os annos faz pereser muitos individuos; e porque este mal 
pestilento se deve evitar sem demora por ter por objecto a Saude publica. 21 

 

 Nesse mesmo documento se resolve pela retirada das oficinas de dentro da 

vila, mesmo contra a vontade dos donos, sendo ultimada a demolição em caso de 

                                                            
19 Termo de Aforamento número 314 no Livro de Arrematações de Contrato. Fundo: Câmara Municipal. 
Séria: Arrematações de Contrato, Audiência e Livro de Notas. Período: 1758-1822. Município: Aracati. 
Ala: 20; Estante: 428; Caixa: 12. 
20 NOGUEIRA, Gabriel Parente. Viver “à lei da nobreza”: práticas e ideais de nobilitação das elites na 
periferia da América Portuguesa – Os camaristas de Santa Cruz do Aracati (1748-1824). In: ANAIS DO 
II ENCONTRO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA COLONIAL. Mneme – Revista de Humanidades. 
UFRN. Caicó (RN). V. 9, N. 24, set/out 2008. 
21 NOBRE, Geraldo da Silva. Op. Cit. p. 80. 
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desobediência. . Inferimos, portanto, o convívio imediato que a 

população do Aracati – sendo alguns indivíduos mais relacionados outros menos – tinha 

com o processo de feitura das carnes secas. Desse modo, percebemos que durante boa 

parte do ano a dinâmica interna da Vila girava em torno da feitura das carnes secas, 

tendo a presença de gado vivo nas ruas da Vila, além dos restos dos já abatidos, 

causando assim confrontos entre a população, os donos de oficinas e os próprios 

representantes religiosos, principalmente no período de abstinência de carnes. O 

comércio também agitava a vila durante alguns meses do ano, gerando não só a saída 

dos produtos da pecuária, como a chegada de mercadorias dos principais portos da 

América Portuguesa e até mesmo do reino. 

 Para os anos nos quais nossa pesquisa acerca da dinâmica social na Vila do 

Aracati se concentra temos o Livro de Registro de Entrada dos Barcos no Porto da Vila 

de Santa Cruz do Aracati, com exceção dos anos entre 1777 e 1786. Apesar da 

irregularidade nos intervalos e a conseqüente dificuldade de sistematização, o 

documento é fundamental para o entendimento do comércio de carnes secas naquela 

Vila. Sendo assim, elaboramos uma tabela simples, buscando entendimento básico para 

a movimentação no Porto da Vila do Aracati. É importante ressaltar que nem todos os 

barcos que entravam na barra do Jaguaribe levaram carnes secas, porém se quer 

evidenciar aqui a importância do Porto do Aracati na dinâmica da Capitania do Siará 

Grande. 

 

TABELA 1 – Entrada de Barcos Por Ano 

1767 10 entradas 1790 20 entradas 

1768 17 entradas 1791 29 entradas 

1769 08 entradas 1792 19 entradas 

1770 08 entradas 1793 25 entradas 

1771 01 entrada 1794 16 entradas 

1772 Nenhum registro 1795 14 entradas 
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1773 18 entradas 1796 09 entradas 

1774 01 entrada 1797 11 entradas 

1775 14 entradas 1798 15 entradas 

1776 01 entrada 1799 15 entradas 

1787 03 entradas 1800 12 entradas 

1788 09 entradas 1801 13 entradas 

1789 23 entradas 1802 07 entradas 

 

 Os registros do manuscrito são bem mais completos, contendo a data da 

entrada, o nome, a categoria, o mestre e o senhorio da embarcação. Ainda constam a 

origem, a carga trazida, o destino, a carga levada, o juiz ordinário e o escrivão que 

fizeram o registro. Há, obviamente, informações omitidas e não registradas, mas grande 

parte das informações consta no documento. Os barcos faziam o registro uma vez que 

pagavam a quantia de 10$000 para a Câmara, daí a certeza da inexistência dessa 

documentação anterior a 1748, ano de criação da Vila do Aracati. O número de 

informações que constam neste documento demandam um bom tempo de 

sistematização, ao qual estamos nos dedicando durante nosso período no curso de pós-

graduação. 

 Notamos a partir de uma sistematização inicial que, até 1793, com exceção 

de três anos, sempre entraram barcos no Porto da Vila do Aracati para carregar carnes 

secas. A partir de 1794 não temos registros de carnes secas, mas, assim como nos anos 

anteriores, temos entrada de sal, produto primordial para a feitura da carne seca, além 

de observarmos registros de “gêneros ou effeitos da terra”. Ou seja, podemos ter aí 

alguma estratégia do juiz ordinário e do escrivão para burlar o imposto régio e acabar 

retendo o dinheiro dentro dos cofres da própria elite da Vila. 

 As recentes pesquisas acerca do comércio das carnes secas produzidas na 

Vila de Santa Cruz do Aracati nos remetem a uma visão ampla no que se refere ao 

alcance deste produto na dinâmica do Império Ultramarino Português. De acordo com 
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Almir Leal de Oliveira22, a partir da década de 1710, foram sendo 

criadas as oficinas de carne salgada, juntamente com a produção do couro salgado. Os 

interesses da elite açucarocrata de Pernambuco devem ser bem observados nesse 

sentido. O abastecimento de carnes verdes estava prejudicado no início do século XVIII 

e, sendo a Capitania do Siará Grande parte do Estado do Brasil – e, portanto, sob 

influência direta da Capitania de Pernambuco – as oficinas de salga iriam então suprir a 

falta de carne para consumo e para o escambo de escravos em África. De acordo com 

José Alípio Goulart,  

 

o consumo de carne seca, no Brasil colonial, era grande e dilatado, visto 
consumirem-na não só os menos favorecidos como por igual os mais 
abastados. (...) Basta dizer que só Recife, em 1788, consumiu o carregamento 
de carne seca de quatorze barcos, (...). Em média, cada sumaca transportava a 
produção de cerca de 2.000 bois, ao redor de 72.000 quilos de carne seca.23 

 

Ou seja, tínhamos a larga utilização de carne seca na alimentação de boa parte da 

população da porção norte do Estado do Brasil. Além do consumo interno, segundo 

Oliveira: 

 

a partir de 1757 encontramos dados referentes à inserção do charque como 
produto estratégico para a manutenção do tráfico atlântico de escravos, para a 
manutenção de tropas, para o abastecimento das minas e das cidades do 
Recife, Bahia e Rio de Janeiro. 24 

 

 Na costa africana, onde eram comercializados escravos a fim de suprir a 

demanda da América Portuguesa, Luis Antônio de Oliveira Mendes observou o 

momento em que se deu a inserção das carnes secas do Siará Grande na ração dos 

escravos. De acordo com seu relato, foi o comerciante pernambucano Raimundo 

                                                            
22 OLIVEIRA, Almir Leal de. A Dimensão Atlântica da Empresa Comercial do Charque: o Ceará e as 
dinâmicas do mercado colonial (1767-1783). In: ENCONTRO NORDESTINO DE HISTÓRIA 
COLONIAL: TERRITORIALIDADES, PODER E IDENTIDADES NA AMÉRICA PORTUGUESA – 
SÉCULOS XV A XVIII, 1., 2006, João Pessoa. Anais... João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 
2006. p. 4. 
23 GOULART, José Alípio. Brasil do Boi e do Couro – 1º Volume – O Boi. Edições GRD. Rio de 
Janeiro – GB, 1965. p. 94. 
24 OLIVEIRA, Almir Leal de. Idem. 
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Jamalá, à época administrador da Companhia de Comércio de 

Pernambuco e Paraíba, entre 1759 e 1763, que, presenciando as péssimas condições 

físicas dos negros embarcados, acarretando assim em mortes e prejuízos para a 

Companhia, substituiu a savelha (peixe salgado conservado no azeite) pela carne seca 

na alimentação. O comerciante então teria mandado escravas temperar rações servidas 

com carne seca:  

 

quando pela primeira vez a escravatura provou deste gênero de comida assim 
temperada, e moldada ao seu paladar, confessa fidedignamente, que lhe 
bateram palmas. (...) Na prevenção da economia mandou vir por conta da 
mesma Companhia de Pernambuco a carne salgada, e seca, a que lhe 
chamaram do sertão, que é escaldada, e sem ossos, que ali custa de 6 a 
oitocentos réis a arroba.25 

 

 Numa perspectiva dada por uma nova historiografia do período colonial, 

temos formação de circuitos mercantis e redes de interesse entre a Capitania do Siará 

Grande e outras partes da América Portuguesa. Explicasse assim a quantidade de 162 

entradas de barcos vindos de Pernambuco (aqui contamos os registrados como 

Pernambuco e Recife). Vale lembrar que várias embarcações entravam no Porto do 

Aracati sem mencionar sua origem exata, obrigando então o escrivão e o juiz ordinário a 

omitirem a informação no registro. Além da praça do Recife outras cidades também 

importantes (Salvador, Rio de Janeiro, São Luiz), e outras vilas (Assu, Acaracu, Belém) 

são origens de embarcações que aportaram na barra do Jaguaribe. 

 O que se quer ressaltar aqui é o interesse que os produtos da atividade 

pastoril do sertão despertou entre os comerciantes do Recife, chegando ao ponto dos 

“homens de negócio daquela praça” pedirem a “criação de uma Companhia para 

resgatar as carnes secas e couros do sertão”. Com esse intuito o governador da Capitania 

de Pernambuco, Luís Diogo Lobo da Silva, remete ao secretário de estado do Reino e 

Mercês, Sebastião José de Carvalho e Melo, um oficio com o pedido dos comerciantes, 

alegando entre outros motivos que é 

                                                            
25 MENDES, Luis Antônio de Oliveira. Discurso Acadêmico – Memórias econômicas da Academia Real 
das Sciências de Lisboa (1793). In: CARREIRA, Antônio. As Companhias Pombalinas de Grão-Pará e 
Maranhão e de Pernambuco e Paraíba. 2ª Edição. Lisboa: Editorial Presença, 1983. p. 401. 
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conveniente cuydar o como seha de conservar este comercio e perciza a sua 
contenuação estaballeçimto e firmeza não só pellos emtresses do Comercio 
Como o deq’, precizamte os porttos de Pernco Ba e RJo e sus contornos de 
Carnes Secas que supre mtas a sustentação dos povos nas falthas que há de 
carnes frescas (...) e não só aopovo das Praças nestas ocazioens senão emtodo 
quualquer tempo He coaze comom sustento desacrescidas famílias de 
engenho (...)26. 

 

 No documento, acima citado, podemos observar a necessidade da 

manutenção do comércio de carnes secas para efeito de abastecimento urbano e da zona 

de produção açucareira. Isto é, a produção e comercialização das carnes secas estão 

além do comércio intercontinetal de escravos e, ao mesmo tempo em que era consumida 

por negros futuros escravos nas fazendas Pernambucanas e nas Minas Gerais, faziam 

parte da alimentação diária dos senhores de engenhos e dos mascates, sempre 

prejudicados pela falta de abastecimento, o que criava muitos conflitos internos.27 

 O que procuramos evidenciar nesse trabalho foram algumas das discussões 

que perpassam nossa pesquisa de mestrado. Imaginamos que não foi possível discutir 

com qualidade tantos pontos que se confundem, embora tenham como pano de fundo 

uma mesma situação histórica. A dificuldade com o trato documental é inerente ao 

pesquisador do período colonial, em nosso caso a dispersão de documentos dificulta a 

sistematização qualitativa, embora nosso esforço vá de encontro a esse obstáculo. 

 Nossa pesquisa é desenvolvida junto ao Programa de Pós-graduação em 

História da Universidade Federal da Paraíba sob orientação do Prof. Dr. Mozart Vergetti 

de Menezes, porém o conteúdo do texto ora apresentado é de inteira responsabilidade do 

autor. Nosso objetivo aqui é o diálogo contínuo com a nova historiografia sobre o 

período colonial que sempre enriquece nosso embasamento teórico e metodológico. 

 

                                                            
26 Projeto Resgate. Documentos Manuscritos Avulsos da Capitania de Pernambuco: 
AHU_ACL_CU_015, Cx. 84, D. 6965. 
27 Para a falta de abastecimento e os conflitos gerados em torno das principais vilas de Pernambuco ver: 
PALLACIOS, Guillermo. Campesinato e escravidão no Brasil: Agricultores livres e pobres na 
Capitania Geral de Pernambuco (1700-1817). Tradução Walter Sotomayor. Brasília: Editora da UnB, 
2004. 
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Escravismo miúdo: força de trabalho escrava em pequenas 
unidades de produção – São José do Rio das Mortes, Minas 
Gerais, passagem do século XVIII para o XIX 

Carlos de Oliveira Malaquias1 

 

O presente texto procura discutir e analisar as características da força de 

trabalho escrava alocada em pequenas unidades produtivas na freguesia mineira de S. 

José do Rio das Mortes entre fins do século XVIII e a quarta década do século XIX. 

Interessa conhecer o sexo, a origem, as idades e a capacidade de trabalho dos escravos 

que viviam em pequenos planteis a fim de especular sobre a capacidade produtiva do 

pequeno produtor, seus rendimentos e sua participação no mercado, notadamente o 

mercado de escravos. Discute-se ainda as transformações nos perfis dos pequenos 

planteis de escravos na passagem do século, bem como as estratégias senhoriais de 

composição das escravarias em diferentes contextos de importação de cativos. Os 

resultados descortinam um cenário econômico mineiro composto por unidades 

produtivas de tamanho modesto em que a força de trabalho escrava era muitas vezes 

complementar e conjugada a outros tipos de trabalho.  

A vila de São José do Rio das Mortes data de 1718, embora as notícias dos 

primeiros moradores no lugar onde a vila se erigiu remontem aos últimos anos do 

século XVII.2 Como as demais vilas da capitania de Minas, foi a busca de ouro que 

levou povoadores ao lugar, mas simultaneamente ao afã minerador constituiu-se em São 

José uma retaguarda agropecuária responsável pela produção dos mantimentos que 

sustentaram a população da vila e com capacidade de remeter víveres a outras regiões 

mineradoras. Tais atividades de abastecimento ocuparam, a principio, o entorno da vila 

                                                            
1 Doutorando em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. O presente texto é parte da 
dissertação de Mestrado do autor defendida em fevereiro de 2010 no Programa de Pós-Graduação em 
História da UFMG. Este trabalho contou com Bolsa de Mestrado da Capes. 
2 BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário histórico geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte: 
Ed. Itatiaia, 1995, p.350 e outras referências em Revista do Arquivo Público Mineiro, XIII, pp.591-
593,1908 e Idem, XX, pp.112-113, 1924. 
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e, rapidamente, expandiram-se para o oeste, muito provavelmente 

seguindo os rumos iniciais da antiga Picada de Goiás.3 Por volta de meados do século 

XVIII, o território sob a jurisdição religiosa da paróquia de Santo Antônio da vila de 

São José do Rio das Mortes, abarcava, além da vila, mais nove capelas filiais, também 

chamadas de “capelas aplicadas”.4 Todo esse território permaneceu homogêneo até a 

década de 1830, quando as capelas mais populosas progressivamente ganharam 

autonomia religiosa e civil.5  

Salvo a vila, as notícias dão conta de atividade mineradora apenas esparsa 

ou inexistente nas localidades que compunham a freguesia de S. José.6 Com a 

decadência da mineração de superfície por volta da década de 1780, a economia 

regional adapta-se aparentemente bem a uma nova base agropecuária. Uma das 

condições para isso foi a preexistência dessas atividades. Outra condição foram as 

ligações comerciais entre a região e a praça da cidade do Rio de Janeiro, que permitiram 

                                                            
3 De acordo com Waldemar de Almeida Barbosa, a expressão “Picada de Goiás”, ou “Picada dos 
Goiazes”, como às vezes encontramos na documentação, era a designação escolhida para todas as 
sesmarias situadas nas vizinhanças do caminho que levava de S. João del Rei a Paracatu. BARBOSA, 
Waldemar de Almeida. Dicionário histórico geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 
1995, p. 227. Pelo menos desde a década de 1730, as solicitações por sesmarias referentes às áreas fora da 
Vila pautavam-se em atividades agropastoris.  Ver: TEIXEIRA, Maria L. R. C.. Família escrava e 
riqueza na Comarca do Rio das Mortes: o distrito de Lage (1780-1850). Belo Horizonte: 
FAFICH/UFMG, 1998, (dissertação de Mestrado). 
4 A freguesia da vila de S. José tornou-se colativa em fevereiro de 1724. Ver BARBOSA, Waldemar de 
Almeida. Dicionário histórico geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1995, p.351. Na 
intricada administração colonial, os territórios sob a jurisdição religiosa de uma paróquia matriz era 
chamado de freguesia, enquanto a administração civil era encabeçada pelo Senado da Câmara sediado na 
vila sob cuja jurisdição ficava o termo da vila, mais ou menos semelhante ao que atualmente designamos 
por municípios. Não necessariamente havia coincidência entre a freguesia e o termo. No caso do termo da 
vila de São José, seus distritos ficavam sob a guarda de, pelo menos, três diferentes paróquias durante o 
século XVIII, sendo elas a paróquia de Sto. Antônio da vila de S. José, que englobava a maior parte do 
termo, a paróquia de N. Sra. da Conceição dos Prados e a paróquia de N. Sra. do Pilar da vila de S. João 
del Rei.  
5 Além da própria vila de S. José, atualmente correspondente ao município de Tiradentes, a freguesia 
ainda reunia as capelas de Passatempo, Oliveira, Cláudio e Desterro (mais ou menos correspondentes aos 
atuais municípios dos mesmos nomes), Lage e Japão (respectivamente correspondentes aos atuais 
municípios de Resende Costa e Carmópolis), São João Batista (um distrito do município de Oliveira, re-
denominado Morro do Ferro), Pilar do Padre Gaspar e Penha da França do Bichinho (atualmente Elvas e 
Vitoriano Veloso, distritos do município de Prados).  As capelas de Passatempo e Oliveira foram elevadas 
a paróquia em 1832 e o processo que elevou Oliveira a município teve lugar entre 1838 e 1840. 
6 Segundo o dicionário Dicionário histórico geográfico de Minas Gerais, a agropecuária e a ereção de 
uma capela primitiva pelos primeiros sesmeiros do lugar foram as condições que ensejaram o nascimento 
das povoações ocidentais da freguesia de S. José. Ver os casos de Oliveira, Cláudio, Desterro, Japão e S. 
João Baptista em Ver BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário histórico geográfico de Minas 
Gerais. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1995. 
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aos produtores sanjoseenses participar do importante mercado de 

abastecimento de víveres da capital da colônia e, posteriormente, do Império.7 

Entretanto, a acomodação da economia sobre outra base veio acompanhada 

de algumas mudanças na freguesia de São José. Destaca-se duas que serão mais 

importantes para o estudo do escravismo que ali se engendrou. Em primeiro lugar, 

houve uma transformação no espaço da freguesia: basicamente o predomínio das 

atividades agropastoris causou o progressivo esvaziamento populacional do núcleo da 

vila, enquanto todas as aplicações rurais da freguesia cresceram, algumas dobrando sua 

população.8 Em segundo lugar, existiram diferentes ritmos na absorção de escravos 

novos pela freguesia: usando os batismos de escravos adultos como um índice para o 

tráfico, pode-se perceber que as década finais do século XVIII e a primeira do XIX, 

momento de reorganização econômica, forma tempos de baixa importação de escravos, 

enquanto de 1810 até 1830, quando os dados são confiáveis, há grande entrada de 

escravos novos na região.9 

É sob esse pano de fundo, que mais do que um contexto é uma parte do 

processo que se pretende analisar, que empreende-se esta investigação sobre o trabalho 

escravo nas pequenas posses na freguesia de São José entre o final do século XVIII e as 

primeiras década do XIX. Para tanto, lança-se mãos de dois arrolamentos populacionais: 

o primeiro data de 1795 e é de feitura eclesiástica, O Rol dos Confessados;10 o segundo 

                                                            
7 Sobre o comércio mineiro depois dos tempos coloniais ver GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. 
Negociantes mineiros depois da travessia dos tempos coloniais. Tempo. Rio de Janeiro: 7 Letras, Vol.08, 
nº15, pp.93-110, jul.2003. 
8 Segundo Maria Augusta do Amaral Campos, o declínio da vila de São José na virada do século XVIII 
para o XIX deveu-se, em parte, ao êxodo de habitantes que cada vez mais estabeleciam residência 
permanente nas suas propriedades rurais e, em parte, ao rápido crescimento da vizinha São João del Rei, 
que, até a virada do século XVIII, assumiria uma posição hegemônica como centro comercial e creditício 
da comarca do Rio das Mortes. CAMPOS, Maria Augusta do Amaral. A marcha da civilização: as vilas 
oitocentistas de São João del Rei e São José do Rio das Mortes (1810-1844). Belo Horizonte: 
FAFICH/UFMG, 1998 (Dissertação de Mestrado). 
9 Essa cronologia foi elaborada por a cronologia proposta por Douglas Libby, que usa os batismos de 
africanos adultos em cinco paróquias mineiras como índices indiretos da importação de escravos. Ver 
LIBBY, Dougas Cole. O tráfico negreiro internacional e a demografia escrava nas Minas Gerais: um 
século e meio de oscilações. In FURTADO, Júnia Ferreira (Org.). Sons, formas, cores e movimentos na 
modernidade atlântica: Europa, Américas e Africa. São Paulo/ Belo Horizonte: Annablume/ Fapemig/ 
PPGH-UFMG, 2008, pp.457-480. 
10 Banco de Dados digital. Org. Douglas C. Libby; Clotilde A. Paiva. Original: IHGT, Tiradentes, MG.  
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é um conjunto de listas nominativas provinciais datadas de 1831 e 

1832.11 Ambos são tentativas de contagem da população que listam nominalmente os 

moradores de acordo com seus domicílios fornecendo a maior parte dos predicados: 

idade, estado conjugal, os designativos de cor/origem e condição de liberdade. O Rol é 

um arrolamento populacional bastante minucioso de todas as pessoas aptas a se 

confessar que viviam sob a administração religiosa da paróquia de Sto. Antônio da vila 

de S. José. Assim, são listadas apenas os indivíduos que receberam o sacramento da 

comunhão, o que exclui a parcela da população com menos de sete anos. As listas 

nominativas fazem parte de uma tentativa de censo provincial encetada na década de 

1830. Para oferecer mais segurança na comparação entre os resultados oferecidos pelas 

listas e os resultados do Rol, neste trabalho não se considera para o ano de 1831 a 

população com menos de 7 anos de idade. 

 

 

A população escrava de S. José 

Ao longo dos quase quarenta anos aqui em vista os escravos sempre 

estiveram representados numa proporção maior do que dois quintos da população. Na 

verdade, no início do período eram praticamente metade dos moradores listados pelo rol 

(5.320 de 10.919 moradores). No entanto, a população livre cresceu mais do que a 

cativa na virada do século, e os escravos diminuíram sua proporção para 43% das 

pessoas listadas no ano de 1831 (5.754 de 13.377). De qualquer forma, verifica-se um 

leve aumento na população escrava da freguesia. 

Deseja-se destacar aqui dois aspectos desta manutenção da população 

escrava: as possibilidades de reprodução interna e o papel do tráfico. 

A tabela a seguir informa a participação de africanos e nativos na população 

escrava. Através dela, percebe-se que os escravos nativos ampliaram sua proporção de 

39,5% da população escrava em 1795 para 52,6% deste contingente em 1831, o que 

                                                            
11 Banco de dados digital. CEDEPLAR-UFMG. Coord. Clotilde A. Paiva. Original: Arquivo Público 
Mineiro. 
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pode ser tomado como um bom indício de que a reprodução interna 

tenha, pelo menos em parte, sustentado a população escrava sanjoseense. 

Tabela 01 
Origem dos escravos na freguesia de S. José 

1795 1831 
nativos africanos nativos africanos 

2101 3195 3030 2718 
Notas: 
1. Não considerados 24 casos em 1795 e 7 em 1831 
para os quais não foi possível identificar a origem do 
escravos. 
2. Não considerada a população com menos de 7 anos 
em 1831. 
Fontes: Rol dos Confessados de 1795 e listas 
nominativas de 1831/33.

As pirâmides etárias da população escrava exibem padrões que contemplam 

a possibilidade de reprodução interna em S. José. Percebe-se um número significativo 

de crianças. O gráfico que informa as razões de masculinidade entre os escravos, mostra 

que o crescimento da parcela crioula da escravaria aumentou mantendo equilíbrio entre 

os sexos. 

  

Figura 1. Pirâmides etárias da população escrava de S. José: 
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Fontes: Fontes: Rol dos Confessados de 1795 e listas nominativas de 1831/33. 
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Figura 2. Razões de masculinidade na população escrava de S. José por origem: 
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Fontes: Fontes: Rol dos Confessados de 1795 e listas nominativas de 1831/33. 

Quanto à parcela africana da população escrava, as pirâmides etárias 

oferecem sinais de uma renovação pela importação de novas “peças” no período. Em 

1795, 28,6% dos escravos africanos tinham mais de 44 anos; em 1831 apenas 13,8% 

dos africanos podiam ser considerados velhos. Além disso, em 1795, 29,5% dos 

escravos africanos encontravam-se entre 15 e 30 anos, isto é, em plena idade produtiva; 

já em 1831 a porcentagem era bem maior: 45,3%. A curva de idade dos africanos no 

final do século XVIII desenha seu cume em faixas etárias mais adiantadas: a partir dos 

25-29 anos e permanece alta até 35-39 anos.  No século XIX, no entanto, o pico aparece 

numa faixa de idade bem mais jovem (20-24 anos). Como apenas a importação provê 

novos escravos africanos, o tráfico deve ter se conjugado à reprodução interna na 

reiteração da escravaria sanjoseense.12 

As pirâmides também indicam que as novas peças chegavam bastante 

jovens quando o tráfico estava a pleno vapor: 7,34% dos africanos tinham 14 ou menos 

anos. Atualmente, sabe-se que o século XIX foi o momento na história do tráfico 

Atlântico de escravos de maior entrada de crianças de ambos os sexos no mercado 

                                                            
12 No que diz respeito à importação de escravos africanos, já é suficientemente conhecido que Minas 
Gerais absorveu grande parte dos escravos recém-desembarcados no porto do Rio de Janeiro a partir da 
década de 1810, e parece muito provável que a comarca do Rio das Mortes, como uma das regiões mais 
dinâmicas de Minas, tenha recebido muitos desses novos escravos. Ver FRAGOSO, João; FERREIRA, 
Roberto Guedes. Alegrias e artimanhas de uma fonte seriada. Os códices 390, 421, 424 e 425: despachos 
de escravos e passaportes da Intendência de Polícia da Corte, 1819-1833 in BOTELHO, Tarcísio R. et al 
(orgs.). História quantitativa e serial no Brasil: um balanço. Goiânia: ANPUH-MG, 2001. 
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americano,13 o que reforça a possibilidade de que por essa época 

ingressassem em S. José meninos e meninas africanos que revigoravam a mão-de-obra 

escrava. 

A maioria livre registrada na população de S. José em 1831 sugere a 

crescente importância de formas de trabalho não escravo. Contudo, a força de trabalho 

servil de S. José renovou-se, sinalizando a capacidade econômica da região em absorver 

escravos novos. Apesar da retomada do tráfico na década de 1810, o contingente crioulo 

da freguesia cresceu mais do que o africano e apresentou maior equilíbrio entre os 

sexos, o que aponta a possibilidade da reprodução interna. 

 

A força de trabalho escrava nas pequenas posses de S. José 

A freguesia da vila de S. José permaneceu fortemente escravista ao longo do 

período em tela. O número de domicílios com escravos era bastante alto para o contexto 

mineiro e não sofreu nenhuma grande alteração: em 1795 os escravos estavam presentes 

em 50,4% dos fogos, enquanto em 1831 eles aparecem em 40,6%.  

Tabela 2 
Distribuição da propriedade de escravos  em S. José 

Faixas de posse 
de escravos 

1795 1831 
N de posses N de escravos N de posses N de escravos 

1 236 27,28% 236 4,44% 194 22,00% 185 3,22% 
2 140 16,18% 286 5,38% 109 12,36% 208 3,61% 
3 a 5 239 27,63% 905 17,01% 239 27,10% 811 14,09% 
6 a 10 118 13,64% 877 16,48% 175 19,84% 1141 19,83% 
11 a 20 83 9,60% 1189 22,35% 105 11,90% 1315 22,85% 
21 a 30 26 3,01% 636 11,95% 28 3,17% 609 10,58% 
31 a 50 16 1,85% 646 12,14% 19 2,15% 655 11,38% 
mais de 51 7 0,81% 545 10,24% 13 1,47% 830 14,42% 
Total 865 100,00% 5320 100,00% 882 100,00% 5754 100,00%
Fontes: Rol dos Confessados de 1795 e listas nominativas de 1831/33. 

Mas, embora pequena, a diminuição do número de fogos com escravos foi 

acompanhada pela redução de posses com um ou dois escravos, bem como declínio do 

número de escravos retidos nessas posses, o que sinaliza uma contração na base da 

                                                            
13 KLEIN, Herbert S.. O tráfico de escravos no Atlântico. (trad. Francisco A. Moura Duarte et al.). 
Ribeirão Preto (SP): FUNPEC Editora, 2004, p.162. 
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pirâmide de proprietários. Em 1795, 43,5% das posses tinham 1 ou 2 

cativos e reuniam 522 escravos (ou 9,82% da escravaria da freguesia). Três décadas e 

meia depois, as posses com 1 ou 2 escravos eram 32,4% e reuniam 393 cativos (ou 

6,8% da escravaria total). O crescimento da população escrava de S. José nesse período 

nutriu principalmente posses médias com mais de 5 e menos de 20 escravos – embora as 

posses com mais de 50 cativos tenham quase dobrado de número (de 7 para 13) e 

ampliado o plantel retido em 50% (de 545 para 830 escravos). O fato é que, se no século 

XIX Minas apresentava uma estrutura de posse de escravos mais “democrática” do que 

em outras áreas escravistas do Império,14 o exemplo de S. José demonstra uma 

dispersão ainda maior da posse de escravos no final do século XVIII. É provável que 

boa parte das pequenas posses estivesse no distrito da vila e fosse empregada em 

atividades urbanas por seus senhores. O declínio populacional da vila no início do XIX, 

bem como as dificuldades na importação de escravos novos na virada do XVIII para o 

XIX aliadas ao desenvolvimento da produção mercantil de alimentos são processos que 

devem ter contribuído para a concentração da posse em unidades médias no século XIX. 

A retomada do tráfico no século XIX deu-se, sobretudo, entre médios proprietários. 

Todavia, talvez mais importante do que conhecer o número de escravos 

controlados por cada domicílio, seja avaliar a capacidade deste escravo para o trabalho. 

A esse respeito, Herbert S. Klein avalia que as populações de escravos nas plantações da 

América estiveram entre as mais economicamente ativas em comparação com qualquer 

outra classe trabalhadora conhecida na história: 

Os trabalhadores provavelmente representavam perto de 70 por cento de toda 
população escrava, o que significava que os idosos e as crianças eram intensamente 
empregados como mão-de-obra. [...] Embora os traficantes de escravos tivessem 
menos interesse em embarcar crianças por causa das baixas margens de lucro depois 
de suas vendas, os colonos tiveram poucos problemas em empregá-las assim que 
chegavam na América.15 

Para realizar uma caracterização da força de trabalho escrava nos fogos de 

pequenos escravistas até 10 cativos segue-se aqui a classificação etária utilizada por 

                                                            
14 LIBBY, Douglas C. Transformação e trabalho em uma economia escravista: Minas Gerais no século 
XIX. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
15 KLEIN, Herbert S.. O tráfico de escravos no Atlântico. (trad. Francisco A. Moura Duarte et al.). 
Ribeirão Preto (SP): FUNPEC Editora, 2004, p.163. 
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Stuart Schwartz.16 Desagregamos as escravarias nas seguintes faixas: 

escravos em idade infantil, até 14 anos; escravos em idade produtiva, entre 15 e 44 

anos; escravos idosos, a partir de 45 anos. Deve-se ter em mente que o Rol dos 

Confessados de 1795 exclui as crianças com menos de sete anos e que realizamos esse 

mesmo corte na população computada nas listas nominativas de 1831, portanto, em 

ambos os instantes as crianças estão subrepresentadas. 

No final do século XVIII, os escravos em idade produtiva chegavam, em 

alguns casos, a representar mais de 70% da escravaria das pequenas posses. As 

participações de escravos em idade infantil – feita a ressalva de que o Rol exclui 

crianças com menos de sete anos – é bastante pequena nos fogos com um ou dois 

escravos, em média 5% dos cativos, mas aumenta progressivamente e fica por volta dos 

10% ou 15% nas posses de 6 a 10 escravos. Nas grandes escravarias com 30 ou mais 

escravos a proporção de crianças volta a ser pequena, menos de 10%. Isso sugere que no 

contexto de dificuldade de importação de escravos na década de 1790, os senhores de 

um ou dois escravos davam preferência a cativos imediatamente produtivos. A 

racionalidade do pequeno senhor parece ser a do máximo aproveitamento dessa mão-de-

obra, uma vez que a aquisição de um escravo era um grande investimento. O aspecto 

negativo dessa estratégia é que os escravos em idade avançada acabaram sendo uma 

parte importante das pequenas escravarias. Existem mais cativos com 45 ou mais anos 

nas posses de um ou dois escravos do que crianças, o que demonstra a dificuldade 

desses senhores de renovar seus plantéis. Já nos fogos com entre cinco e dez escravos, 

as crianças cativas eram um percentual importante da escravaria, o que pode ser um 

resultado da reprodução interna dessa mão-de-obra, reprodução que quase não se 

vislumbra nas posses com um ou dois escravos apenas.  

Nos plantéis maiores, o grande percentual de escravos em idade avançada 

também denuncia um período de dificuldades na reposição dessa mão-de-obra. 

Simultaneamente, a pequena proporção de crianças sugere a seleção de escravos 

prontamente produtivos, como se verificou para os senhores de um ou dois escravos. A 

diferença é que os grandes escravistas tinham recursos suficientes para selecionar os 

escravos produtivos e, nesse sentido, selecionavam, sobretudo, homens. 
                                                            
16 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos. São Paulo: Cia. das Letras, 1988. 
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Figura 3. Composição das escravarias de S. José – por grupos etários e faixas de posse de escravos 
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Fontes: Fontes: Rol dos Confessados de 1795 e listas nominativas de 1831/33. 

No início do século XIX, escravos em idade infantil aparecem, de um modo 

geral, em proporções mais altas do que no século XVIII. Em 1831 as crianças escravas 

são sempre superiores a percentagem de escravos idosos em todas as faixas de posse. 

Nas escravarias com apenas um escravo, registra-se quase um quinto de cativos com 

menos de 14 anos, apontando que essas crianças tenham sido separadas dos pais tão 
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logo puderam ter o trabalho utilizado. Ao que parece, essa prática 

era mais comum no século XIX do que no XVIII.17  

Passando a analisar o uso da mão-de-obra escrava feminina entre os 

pequenos produtores, é importante atentar para o que afirma Herbert Klein: 

As mulheres executavam quase as mesmas tarefas manuais dos homens nas 
plantações da América e, de fato, constituíam a maioria dos muitos grupos de 
pessoas nos campos de cana-de-açúcar, café e algodão. O uso difundido de mulheres 
não-especializadas e semi-especializadas em trabalhos manuais urbanos e rurais 
desmente qualquer preferência declarada por escravos homens. Não apenas as 
mulheres formavam metade de todos os grupos que capinavam plantavam e colhiam 
em todas as plantações da América, como também elas estavam bem representadas 
em todos os setores básicos produtivos dessas atividades de exportação.18 

Em resumo, segundo Klein, mulheres escravas eram usadas em qualquer atividade não 

especializada da mesma forma que homens cativos.19 

Em relação ao sexo dos escravos de pequenas posses, em 1795, segundo o 

Rol, as escravarias com um ou dois escravos eram formadas predominantemente por 

homens, que eram mais de 70% dos escravos arrolados nessas posses. Já as escravarias 

que contavam com 3 a 10 escravos tinham percentuais masculinos um pouco menores, 

em torno de dois terços, às vezes pouco menos. A partir de 10 escravos percebemos que 

os fogos maiores e possivelmente com melhores condições de atravessar o período de 

diminuição nas importações mantinham a maior parte de sua escravaria masculina. 

Nesses, a participação percentual de mulheres nas escravarias diminui, sendo que elas 

representam um quarto dos escravos arrolados nos fogos de 21 a 50 cativos e apenas 

16,57% nos acima de 50 escravos. 

Em 1831, as mulheres são mais de um terço da mão-de-obra escrava 

disponível em todas as faixas de posse consideradas, sendo sua participação percentual 

                                                            
17 A análise sobre a separação de crianças escravas dos seus pais nas partilhas dos inventários de 
proprietários em S. José mostrou que essas separações eram mais comuns nas primeiras décadas do 
século XIX. 52,5% dos filhos separados estavam na faixa etária inferior a dez anos. GRAÇA FILHO, 
Afonso de Alencastro et alli.. Famílias escravas em Minas Gerais nos inventários e registros de 
casamento – o caso de São José do Rio das Mortes, 1743-1850. Varia História.  23(37), pp.184-207, 
jan/jun 2007, pp.195-196. 
18 Herbert S. Klein. O tráfico de escravos no Atlântico. (trad. Francisco A. Moura Duarte et al.). Ribeirão 
Preto (SP): FUNPEC Editora, 2004, p.162. 
19 Idem, Ibidem. Ver também as considerações de Klein sobre a oferta africana de escravos e sua 
preferência em reter as mulheres em KLEIN, Herbert S. A escravidão africana: América Latina e Caribe. 
São Paulo: Brasiliense, 1987, pp.166-167. 
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declinante na medida em que se amplia o número de escravos 

possuídos. Nos fogos com um, dois ou três escravos, 45% dos cativos são mulheres, 

dois quintos dos cativos nas faixas até 20 escravos e menos de um terço nas grandes 

escravarias com mais de 50 escravos. 

Figura 4. Composição das escravarias de S. José – por sexo e faixa de posse de escravos 
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Fontes: Fontes: Rol dos Confessados de 1795 e listas nominativas de 1831/33. 

O emprego da mão-de-obra feminina nas pequenas posses aponta uma 

estratégia produtiva que visava, dada a dificuldade de acesso ao cativo novo e 

masculino, complementar o trabalho da família com uma mão-de-obra auxiliar o mais 

polivalente possível. Carlos Bacellar avalia que a alta presença de mulheres escravas 
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nos domicílios sorocabanos era resultado do seu baixo preço em 

relação ao escravo masculino e de uma maior versatilidade de seu uso. De acordo com 

ele, 

muito provavelmente, as cativas eram utilizadas de forma complementar seja na 
lavoura, seja nas atividades de ganho, dentro de um ambiente doméstico onde a falta 
de recursos não permitiria a alocação de um escravo em uma única esfera do 
trabalho.20 

Assim, nos intervalos das atividades da lavoura em pequena escala, a 

escrava poderia trabalhar em atividades manuais ligadas ao universo feminino, como a 

costura e fiação. 

A versatilidade da mão-de-obra feminina, que tornava a escrava atrativa 

para o pequeno produtor sorocabano, parece importante para explicar a composição das 

pequenas escravarias de S. José. Uma amostra dos inventários da vila de S. José 

distribuídos entre 1780 e 1840 mostra que em 57 inventários de produtores com 1 ou 2 

escravos, metade possuía teares e/ou rodas de fiar denunciando atividades têxteis, 

costumeiramente exercidas por mulheres. Mais amplamente, 287 inventários com 

propriedades entre 1 e 10 escravos apresentam teares ou rodas de fiar em 45%.21 A mão-

de-obra escrava feminina empregada nessas posses certamente trabalhava na fiação e/ou 

tecelagem e em outras atividades produtivas no interior da unidade. 

A população escrava de S. José torna-se claramente mais feminina no século 

XIX. As razões para esse fenômeno podem ser encontradas no aumento do setor nativo 

entre os escravos, parcela que apresentava maior equilíbrio sexual, e na importação de 

escravas africanas, como mostra a composição das escravarias sanjoseenses por origem 

apresentada nas figuras a seguir. 

Apesar da conjuntura de queda na importação de escravos, em 1795 os 

homens africanos ainda formavam a maior parte dos escravos retidos em todas as faixas 

de posse. São mais da metade dos escravos nas pequenas posses com um a quatro 

escravos. Nas escravarias com 5 a 20 cativos, os homens africanos diminuem sua 

                                                            
20 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Viver e sobreviver em uma vila colonial: Sorocaba séculos 
XVIII e XIX. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2001, p.147. 
21 Como demonstrado em MALAQUIAS, Carlos. Pequenos produtores de alimentos na Comarca do Rio 
das Mortes: sóciogênese e acesso à mão-de-obra, 1780-1830. In XVI Encontro Regional de História da 
Anpuh – MG: Anais Eletrônicos. Belo Horizonte: julho de 2005. 
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proporção para, mais ou menos, 45% do plantel, mas voltam a mais 

de 50% nas faixas de posse maiores, com mais de 21 cativos.  

Figura 5. Composição das escravarias de S. José – por sexo, origem e faixa de posse de escravos. 
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Fontes: Fontes: Rol dos Confessados de 1795 e listas nominativas de 1831/33. 

Em seguida, a segunda maior proporção é de homens nativos da colônia, 

seguidos de perto pelas mulheres de mesma origem. Os escravos masculinos nascidos 

na colônia são mais comuns nas escravarias com mais de 10 cativos. Já as mulheres 

nativas aparecem com maior importância nas posses com de 5 a 9 cativos. As mulheres 
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africanas são o menor grupo e estão melhor representadas nas faixas 

de posse que vão de cinco a dez escravos. 

É possível que as unidades maiores absorvessem escravos nativos e em 

idade produtiva daquelas menores. Essa hipótese explica a grande concentração de 

homens nativos nas posses com mais de 10 escravos e, ao contrário, a grande presença 

de mulheres nativas nas posses com entre 5 e 10 cativos. Sendo o homem escravo mais 

valorizado, a venda de um “crioulo” poderia ser uma forma de capitalização para as 

unidades pequenas. 

Em 1831 têm-se escravarias com maior equilíbrio quanto ao sexo e origem 

dos escravos. Africanos seguidos de homens e mulheres nascidos na colônia aparecem 

em percentuais bastante semelhantes, embora as “peças” africanas e masculinas 

predominem. Os homens africanos compõem mais de um quinto dos escravos retidos 

em cada faixa de posse considerada, mas são mais representativos nas posses com mais 

de dez cativos, demonstrando a maior capacidade destas unidades em comprar 

trabalhadores. Porém, a disseminação de escravos africanos, homens e mulheres, pelas 

pequenas posses em 1831 sugere que os pequenos senhores não estivessem apartados do 

tráfico, embora não participassem dele de forma privilegiada. De qualquer forma, o 

aumento do percentual de mulheres entre os escravos retidos em pequenas posses entre 

1795 e 1831 acena para dificuldades de manutenção de planteis masculinos – mais caros 

– por parte dos pequenos produtores.  

Já se adiantou que no século XIX houve uma retomada do tráfico que, 

conjugada à produção interna da mão-de-obra escrava, foi responsável por uma sensível 

renovação das escravarias sanjoseenses. A análise destas escravarias por faixas de posse 

desagregadas, no entanto, mostrou particularidades importantes envolvidas nessa 

tendência geral e, sobretudo, permitiu observar com mais cuidado como a conjuntura do 

tráfico reverberou nas pequenas posses. 

Os senhores de poucos escravos, um ou dois somente, diminuíram 

proporcionalmente na passagem do século XVIII para o XIX. Também diminuiu a 

quantidade de escravos que eles controlavam. Eles tinham cativos mais velhos no final 

do século XVIII e mais femininos no XIX. Porém, a força de trabalho feminina alocada 
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nas pequenas produções em 1831 era adequada à lógica de 

diversificação da produção familiar empreendida pelos pequenos proprietários. A 

significativa presença de infantes nessas propriedades pode ser resultado da reprodução 

natural dessa força de trabalho. Por outro lado, a presença de escravos idosos sugere que 

a capacidade mercantil dos donos de poucos escravos fosse reduzida de tal forma que 

eles não conseguiam passar do primeiro, ou segundo cativo, e os manteriam até o fim de 

suas vidas. 

 

Mão-de-obra livre e escrava nos domicílios sanjoseenses 

A sociedade sanjoseense permaneceu fortemente apegada à escravidão ao 

longo de todo o período aqui em vista, não obstante, o elemento servil encontrava-se 

disperso em posses, em sua maioria, pequenas. Estudos de caráter demográfico têm 

apontado que, embora não haja grandes dessemelhanças entre os habitantes de fogos 

com escravos e moradores de domicílios sem essa propriedade no que se refere à 

indicadores como masculinidade, idade, sexo e estado conjugal,22 há um gradiente 

nessas características que acompanha a escala de posse de cativos, mostrando que a base 

da pirâmide proprietária compartilha muito mais características com os não-

proprietários de escravos do que com a elite escravista.23 

O grande número de domicílios com poucos escravos indica a convivência 

do trabalho escravo e livre dentro da mesma unidade produtiva. O uso do braço livre e 

escravo, aliás, segue proporções inversas como demonstram os gráficos a seguir. 

Embora não haja convergência entre estudiosos sobre entre quais idades se 

situaria a força de trabalho ativa,24 adotou-se a faixa entre 15 e 44 anos, sem distinção 

                                                            
22 Conforme mostra COSTA, Iraci del Nero da. Arraia-miúda: um estudo sobre os não-proprietários de 
escravos no Brasil. São Paulo: MGSP editores, 1992. 
23 Conforme ANDRADE, Leandro Braga de. Senhor ou Camponês: economia e estratificação social em 
Minas Gerais no século XIX. Mariana:1820-1850. Belo Horizonte: FAFICH/UFMG, 2007 (dissertação de 
Mestrado). 
24 Iraci Costa localiza a idade ativa entre 15 e 64 anos. Arraia Miúda: um estudo sobre os não-
proprietários de escravos no Brasil. São Paulo: MGSP editores, 1992, p.25. Carlos Bacellar desloca essa 
faixa para entre 8 e 50 anos. BACELLAR, Carlos de A. Prado. Viver e sobreviver em uma vila colonial: 
Sorocaba séculos XVIII e XIX. São Paulo: Fapesp/Annablume, 2001, p.148, nota: 199. Bergad fala em 
melhor idade útil para os escravos entre 15 e 40 anos. BERGAD, Laird. Escravidão e história econômica: 
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para sexo ou condição do trabalhador, na crença de que esse seria o 

seu melhor período produtivo; esse corte representa, grosso modo, o potencial ativo na 

força de trabalho e reprodutivo no setor feminino da população.  

Figura 6. Distribuição da mão-de-obra ativa (15-44 anos) em S. José, segundo a faixa de posse de escravos do 
domicílio. 
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Fontes: Fontes: Rol dos Confessados de 1795 e listas nominativas de 1831/33. 

                                                                                                                                                                              
demografia de Minas Gerais, 1720-1888. Bauru: EDUSC, 2004, p.222. Por fim, SCHWARTZ, Stuart B. 
aponta essa faixa para entre 14 e 44 anos para os escravos. Segredos internos. São Paulo: Cia. das Letras, 
1988. 
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Verifica-se que nos fogos com dois escravos a força de 

trabalho livre praticamente se iguala à servil tanto em 1795 quanto em 1831. No 

entanto, no final do XVIII os trabalhadores escravos ultrapassam o livres já nos fogos 

com três cativos, enquanto no XIX essa superação ocorre timidamente nos fogos com 

quatro escravos e apenas se destaca nos fogos com cinco ou mais cativos. Até esse 

limite, trabalhadores livres são seguramente um terço de todas as pessoas com idade 

produtiva. Nesse sentido, até o patamar de cinco escravos o trabalho livre familiar se 

mesclasse com a mão de obra servil. Além disso, os agregados são uma parcela 

subsidiária de mão-de-obra na freguesia de S. José,25 o que sinaliza que a força de 

trabalho livre que habitava os domicílios sanjoseenses era predominantemente de base 

familiar.  
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Recessão, déficits comerciais e política monetária: a luta portuguesa contra o 

esgotamento de seus cabedais em fins do XVII. 

Gabriel A. A. Rossini1 

1. Introdução. 

Contradizendo muitos dos artigos pertencentes aos tratados internacionais 

firmados ao longo do século XVII2, sobretudo com o Reino Unido – de forma direta e, 

sobretudo, indireta através da proibição do uso e comercialização de manufaturas 

estrangeiras –, Portugal reagiu frente à recessão econômica, pautada pela crise do 

açúcar, do tabaco e dos metais preciosos, que atribuiu os contornos mais definidos à 

segunda metade do século XVII.  Para minorar as adversidades que enfrentava cuja 

expressão mais evidente era constituída pelos reiterados déficits de sua balança 

comercial, Portugal empreendeu uma política macroeconômica conformada por duas 

vertentes fundamentais. Por um lado, articulou uma legislação protecionista, a partir de 

1668. Essa era destinada principalmente a coibir a importação de têxteis, tal política 

objetivava equacionar os déficits e promover as fábricas e manufaturas nacionais. Por 

outro lado, Portugal passou a direcionar esforços para minimizar as dificuldades 

decorrentes da fuga, do entesouramento e do cerceamento de seu numerário. Sem deixar 

de fazer as necessárias referências aos artifícios articulados em prol das fábricas e 

manufaturas portuguesas, o objetivo central do presente artigo é analisar a 

implementação e os resultados da política monetária portuguesa de fins do XVII. Ao 

longo do texto, veremos a articulação do conjunto de medidas adotadas – legislação 

protecionista, diversos incentivos às fábricas e manufaturas nacionais, valorizações 

nominais, coibir o cerceio da moeda, a criação da Companhia da Guiné, etc. – que  

 

 

                                                            
1 Mestre em desenvolvimento econômico IE‐UNICAMP. 
2  Para  tanto  ver  ROSSINI,  G.:  Política  Internacional  e  Desenvolvimento  Econômico:  as  Origens  da 
Dependência de Portugal Perante a Inglaterra. Mestrado, IE‐UNICAMP, 2009. 
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procuravam remediar a crise em curso que, dentre outras coisas, diminuiu severamente 

o meio circulante português, dificultando deste as trocas mais ordinárias até a 

importação de gêneros essenciais para a subsistência do povo português.   

 

1. Os efeitos da crise econômica em Portugal. 

Em meados do século XVII a economia portuguesa atravessava dificuldades 

estruturais, por um lado, decorrente das perturbações ocasionadas pela Restauração e, 

por outro, resultado da conjuntura internacional, que atravessava uma fase crítica em 

alguns setores, nomeadamente aqueles ligados ao tráfico colonial.  

Noya Pinto descreveu a recessão geral que caracterizou o período, como 

resultante de uma crise agrodemográfica e do metal precioso, que afetou quase todos os 

setores das atividades européias e que propiciou oscilações bruscas: altas e baixas de 

preços, com tendência maior para a baixa até o início do século XVIII3.  

 Produtos coloniais como o açúcar (então, o principal interesse dos portugueses 

no Brasil, cujas exportações para Portugal cresciam desde o século XVI acompanhando 

a expansão da procura no mercado europeu) e o tabaco que ocuparam, durante o século 

XVII, lugares proeminentes no comércio externo português foram casos emblemáticos 

das dificuldades enfrentadas.  

No caso do açúcar, por exemplo, holandeses, franceses e ingleses haviam 

iniciado a montagem de suas produções nas Antilhas, a partir de 1640, e os resultados 

começavam a aparecer. Os seus mercados, protegidos por legislação protecionista, auto 

abasteciam-se e fechavam-se às exportações de origem brasileira, enquanto os preços, 

por efeito do excesso de oferta, experimentavam baixas sensíveis4. 
                                                            
3  PINTO,  V.  N;  O  Ouro  Brasileiro  e  o  Comércio  Anglo‐Português:  Uma  Contribuição  aos  Estudos  da 

Economia Atlântica no século XVIII. São Paulo, Cia. Ed. Nacional. Pág. 4. 

4 O  professor  Sandro  Sideri  chama  atenção  para  o  fato  de  que  boa  parte  do  açúcar  importado  dos 

Barbados e da Jamaica, importações encorajadas por direitos preferenciais, era na realidade era açúcar 

brasileiro vendido por contrabando. Cf. SIDERI, S. Comércio e poder: Colonialismo Informal nas Relações 

Anglo‐Portuguesas. Lisboa: Ed. Cosmos. 1970. Pág. 48. Itálico nosso.  
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Vitorino Magalhões Godinho chama atenção para os seguintes dados referentes 

ao açúcar e ao tabaco: a arroba do primeiro, em 1650, era vendida, em Lisboa, a 3.800 

réis; em 1659, por 3.600 réis; em 1668, 2.400 réis. Vinte anos mais tarde, a arroba era 

vendida por 1.300 ou 1.400 réis. Já com relação ao tabaco: em 1650, o preço em Lisboa, 

era de 260 réis o arrátel (ou seja, 459 gramas); em 1668 tinha descido para 200 réis e em 

1688 caíra para 70 réis.  Portanto, o tabaco sofreu queda mais forte do que a do açúcar5.  

Embora estes produtos – além de outros gêneros coloniais (couros, madeira, 

cravo, etc.) e metropolitanos (frutos, azeite e os mais importantes: vinho, cujos grandes 

concorrentes eram França e Espanha; e o sal6, cujo principal competidor era a França) – 

reduzissem os déficits comerciais portugueses, a queda de seus preços, em virtude da 

concorrência e das grandes quantidades produzidas, conduziu a uma compressão muito 

sensível do comércio externo português a partir de 1667, até que em 1670 a crise atingiu  

severamente os rendimentos do Estado7. Num Estado mercantilizado, que retirava do 

comércio colonial e dos direitos cobrados nas alfândegas, grande parte das suas eceitas, 

a redução das trocas e a baixa dos preços de algumas mercadorias precipitaram 

situações financeiramente insustentáveis8. 

                                                            
5  GODINHO,  V.  M;  Portugal:  as  Frotas  do  Açúcar  e  as  Frotas  do  Ouro  (1670‐1770).  In.  Estudos 

Econômicos.  13  (No  Especial):  719‐732.  Pág.  723.  Ver  também:  PINTO,  V. N; Op.  Cit.  Págs.  12‐15.  É 

importante notarmos que mesmo neste contexto adverso o açúcar não deixa de ter presença marcante. 

Mesmo com volumes e valores em declínio em função da competição antilhana ele continua a ser em 

termos da balança  comercial, o principal produto de exportação  luso, o que  também ocorre mesmo 

naquele momento – meados do século XVIII –, em que o ouro atinge o pico de sua produção mensurada 

em  valor  libra.  Cf.  SIMONSEN,  R;  História  Econômica  do  Brasil,  1800‐1820,  São  Paulo:  Cia.  Ed. 

Nacional/MEC, 1977. Ver  também: ARRUDA,  J.  J. A; Decadência ou crise do  Império Luso‐Brasileiro: o 

novo padrão de colonização do século XVII. Revista USP, São Paulo, p. 66‐79, 2000. Pág. 4  

6  Sobre  seu  comércio  e  produção  ver:  RAU,  V;  Estudo  Sobre  a  História  do  Sal  Português.  Lisboa, 

Presença.  1984;  RAU,  V;  Os  holandeses  e  a  exportação  do  sal  de  Setubal  nos  fins  do  século  XVII. 

Separata da Revista Portuguesa de Historia; T.4 Coimbra: [s.n.], 1950. 65 págs. 

7 Godinho, por sua vez, afirma que a crise comercial  teve  início em 1650‐60. GODINHO, V. M; Prix et 

Monnaiss aux Portugal, 1750‐1850. Paris, 1955. Pág. 249‐250.  

8  Para  ponderações  acuradas  deste  processo  ver: GODINHO, V. M;  Finanças  públicas  e  Estrutura  do 

Estado. In. Ensaios II. Sobre a História de Portugal. Lisboa, 1978. Pág. 42.  
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* 

Conjugada com a crise comercial, a crise do metal precioso afligiu Portugal. 

Houve forte retração dos níveis de consumo na Europa e dificuldades em conquistar 

novos mercados, pois os países europeus frente à crise reforçaram suas políticas 

protecionistas o que diminuiu os ingressos externos e conseqüentemente sua capacidade 

de importação.  

Além disso, não podemos perder de vista, que durante a segunda metade do 

XVII, a população portuguesa possuía baixo poder de compra (fenômeno acentuado nas 

zonas rurais). Informação que é corroborada pelo prólogo da uma lei 1668, onde lemos: 

por “estarem os meus Vassallos deste reino tão atenuados de seus patrimônios, e com 

tanto empenho, que mal podem com suas rendas acudir ao precisamente necessario, 

quanto mais as superfluas e escusadas novidades que se experimentam9” 

Em 1675, a análise da balança comercial portuguesa, feita por Duarte Ribeiro de 

Macedo, então ministro português em França e autor de uma das principais obras do 

pensamento econômico mercantilista português do século XVII – Discurso Sobre a 

Introdução das Artes e Ofícios no Reino (1675) –, evidenciou o problema: “um terço 

das importações pago em espécie10”.  

A fuga do moedário português era motivada, fundamentalmente, pela sua 

dependência da importação de diversos manufaturados, de produtos de luxo (demanda 

da aristocracia e do alto clero) e de cereais11 (ver anexo II).  

                                                            
9 Pragmática promulgada em 8 de  junho de 1668.  In. Coleção Cronológica da  Legislação Portuguesa, 

SILVA, J. J. A; (org.) Segunda Parte. 1657‐1674 Lisboa.  Imprensa Nacional, 1859. Pág. 147. Ao  longo do 

artigo, não realizamos a modernização da escrita das fontes primárias que tivemos acesso. 

10  RIBEIRO  de MACEDO. D;  citado  por GODINHO,  V. M;  Portugal:  as  Frotas... Op.  Cit.  Pág.  725.  Ver 

também: RIBEIRO, MACEDO. Duarte, Obras Inéditas. Lisboa, Impressão Régia, 1817. 

11 MAURO, F; estudou o problema do abastecimento de cereais em Lisboa no  século XVII. Pelas  suas 

conclusões, raros foram os momentos de abundancia de cereais em Portugal. Cf. MAURO, F; Portugal, o 

Brasil  e  o  Atlântico.  1570‐1670.  Imprensa  Universitária/Ed.  Estampa.  1989.  Pág.  335.  Ver  também: 

REBELLO DA SILVA, L; História de Portugal nos Séculos XVII e XVIII. Lisboa:  Imprensa nacional, 1871 e 

SERRÃO, J. V; História de Portugal. Vol. V: A Restauração e a Monarquia Absoluta. Ed: Verbo, 1980. Pág. 

378. Em fins de seiscentos, num documento produzido por uma junta que procurava averiguar as causas 
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Ainda em 1697, quando o ouro das Gerais apenas começava a afluir para Lisboa, 

tal situação persistia e um relatório francês retratou a situação de Portugal: “O dinheiro 

é raro no reino porque os estrangeiros, e principalmente os ingleses, transportam-no 

continuamente (...). Todas as moedas do reino estão cerceadas12”.  

Com relação à falta de moeda o jurista Belchior Rebelo foi taxativos ao redigir 

um de seus pareceres: “é bem notória a falta que há de moeda de prata neste Reino pela 

levarem os estrangeiros para fora dele”. E no mesmo documento ainda lemos: “parecem 

que tem crescido a tal excesso a saca de moeda neste reino que se não se impedir, em 

breve tempo se achará de todo exausto”. E ainda acrescentava: “a causa infalível de sair 

o dinheiro deste Reino é entrarem neles tantas fazendas estrangeiras que importam três 

partes mais que os nossos frutos que se tiram em retorno delas13”.  

 

Frente a essa conjuntura econômica adversa, que encontrava nos reiterados 

déficits de sua balança comercial sua maior expressão (ver anexo I), Portugal, para 

minorar as adversidades que enfrentava empreendeu uma política macroeconômica 

conformada por duas vertentes fundamentais. Por um lado, articulou uma legislação 

protecionista, a partir de 1668, consubstanciada nas pragmáticas sanções14. Esta era 

                                                                                                                                                                              
da diminuição de numerário no reino, para além do comércio deficitário, acrescenta‐se a extração de 

dinheiro realizada pelos cristãos‐novos com pretextos comerciais, o envio de dinheiro para Roma, e por 

último, o dinheiro levado por artesões, bufarinheiros, assim como por tendeiros franceses e flamengos. 

Sobre a falta de dinheiro, cousas della, remédios para impedir a sua extração, BNL?Fundo Geral, códice 

9860, n. 21. Citado por: Sousa, R. M. Moeda e Metais Preciosos no Portugal Setecentista  (1688‐1797), 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda. Lisboa, 2006. 

12 Q. D'O. Portugal,  t. 33. Mémoire donné a M.  lê Président Rouillé au móis de  Juin 1697 par M. De 
Granges cy devant Cônsul de Ia Nation française a Lisbonne. Citado por: PINTO, V. N; Op. Cit. Pág. 9. 
13 Citado por: MACEDO, J. B; Op. Cit. 27. 

14 Para  tanto ver: Coleção Cronológica da  Legislação Portuguesa, SILVA,  J.  J. A;  (org.) Os  IV Volumes. 
1657‐1674  Lisboa.  Imprensa  Nacional,  1859. MACEDO,  J.  B;  Indústria.  In.  Dicionário  de  História  de 
Portugal, Dir. SERRÃO,  J; Porto. Figueirinhas, Vol.  III, s/d. Pág. 530; DIAS, L, C; Os Lanifícios na Política 
Económica do Conde da Ericeira. Lanifícios  ‐ Boletim Mensal da Federação Nacional dos  Industriais de 
Lanifícios.  Lisboa:  1955.  GODINHO,  V.  M;  Prix  et  Monnaiss  aux  Portugal,  1750‐1850.  Paris,  1955. 
FERREIRA, M. E. C; Pragmáticas. In Dicionário de História de Portugal, Dir. SERRÃO, J; Porto. Figueirinhas, 
Vol.  III, s/d. Ver também: ROSSINI, G.: Política  Internacional e Desenvolvimento Econômico: as Origens 
da Dependência de Portugal Perante a Inglaterra. Mestrado, IE‐UNICAMP, 2009. 
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destinada principalmente a coibir a importação de têxteis, tal política objetivava 

equacionar os déficits e promover as fábricas e manufaturas nacionais. Por outro lado, 

Portugal passou a direcionar esforços para minimizar as dificuldades decorrentes da 

fuga, do entesouramento e do cerceamento de seu numerário. Este último aspecto 

constitui o objetivo central do presente artigo. Iremos discuti-lo com mais vagar 

algumas páginas a seguir. 

 

2. A reação portuguesa: introdução das artes no reino.   

Introdução das artes – pelo que se evitará o dano do luxo e das modas, se tirará a 

ociosidade, se fará o reino mais povoado e aumentarão as rendas reais.  Duarte 

Ribeiro de Macedo. 

 

A política protecionista então implementada constituiu uma resposta a crescente 

importação de artigos industriais estrangeiros, que havia progredido desde 1640, na 

seqüência dos vários tratados firmados com a França, a Holanda e, sobretudo, com a 

Inglaterra e que ocasionava uma formidável saída de dinheiro, num contexto pautado 

pela redução persistentemente da capacidade para importar portuguesa.  

Tal legislação foi, fundamentalmente, resultado da política mercantilista, 

inspirada nas proposições de Colbert e introduzidas em Portugal por, principalmente, 

Duarte Ribeiro de Macedo com seu Discurso.   

Para operacionalizar esta política, montou-se um sistema de incentivos, grosso 

modo entre 1668 e a década de 1690, conducentes ao incentivo das fábricas e 

manufaturas existentes e à criação de novas unidades produtivas. Processo que foi 

colocado em movimento por meio da coordenação das atividades, organização do 

fornecimento de matérias-primas, estandardização das vendas e tarifas fiscais, medidas 

tendentes a facilitar a comercialização dos produtos e, até pela reserva de encomendas 
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para o Estado, como no caso dos fardamentos militares. Ações que ainda foram 

complementadas pelo impedimento, por parte da coroa portuguesa, do aumento do 

preço de venda dos gêneros importados, o que, além de reduzir a margem de lucro dos 

negociantes diminuía a saída de divisas15. “É assim que, a partir do último quartel do 

século XVII, verdadeiramente começou a existir em Portugal uma autentica política 

industrial16”.  

Pela pena de Jaime Cortesão, que nos propicia uma excelente síntese destes 

acontecimentos, temos: “Por duas formas buscou o Conde de Ericeira, ‘Colbert de 

Portugal’, como mais tarde e com respeito se lhe chamou na Câmara dos Comuns, em 

Londres, remediar o vício nacional do luxo e a carência da indústria de tecidos, 

inspirando a promulgação das Pragmáticas sobre a suntuária [expressão central das 

ações empreendidas] e promovendo a criação de fábricas17”. 

 

Como a crise mostra também um aspecto monetário, cabe perguntarmos: a 

política fabril e manufatureira implementada não foi solidária de uma política 

monetária?  

Sem dúvida. Esse vínculo fica evidente ao longo de diversos documentos que 

consultamos e molda a unidade da política macroeconômica então implementada. As 

páginas que seguem constituem uma separação que fizemos, em relação ao item 

anterior, apenas por comodidade expositiva.  

 

                                                            
15 Em  virtude desse  contexto,  “pelo  ano de 1688, queixavam‐se os  cônsules estrangeiros das muitas 

dificuldades que a câmara de Lisboa levantava à sua atuação, alegando que os mercadores eram pouco 

favorecidos nos seus negócios”. Decreto de 6 de agosto de 1688. In SERRÃO. José, Vicente; In. História 

de Portugal. MATTOSO, J; (Org.) V. IV, Ed. Estampa. 1992. Pág. 398. 

16 MACEDO, J. B; Indústria. In. Dicionário de História de Portugal, Dir. SERRÃO, J; Porto. Figueirinhas, Vol. 

III, s/d. Pág. 530. 

17 CORTESÃO, Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, Parte  I  ‐ Tomo  I, RJ,  Instituto Rio Branco, 

1952. Pág. 70. 
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3. A dimensão monetária da crise econômica de fins do Século XVII. 

 

A crise da segunda metade do século XVII apresentou uma grave dimensão 

monetária. Com características especificas, de caso para caso, o fenômeno foi geral para 

toda a Europa e, Portugal não foi exceção. A crise traduziu-se numa considerável 

redução das disponibilidades financeiras do Estado e numa aflitiva falta de meios de 

pagamento internacionais e mesmo para as trocas domésticas cotidianas.  

O contexto pautado pelos recorrentes déficits na balança de pagamentos 

portuguesa que canalizava seu moedário para o exterior e pela queda generalizada do 

comércio e dos preços foi ainda potencializado por uma nova crise no abastecimento de 

prata. A primeira ocorreu entre 1625 e 1630; a segunda foi mais acentuada no período 

compreendido entre 1670 e 168018.  

 

Mas antes de irmos adiante, quando nos deparamos com as crises portuguesas 

decorrentes da queda do abastecimento da prata, temos que responder à seguinte 

pergunta: como os portugueses, ao longo do período que tratamos, conseguiam os 

metais preciosos indispensáveis a circulação monetária?  

Godinho nos diz que os portugueses obtinham a prata na Espanha19 por três vias: 

uma terrestre – exportação do açúcar, tabaco e pau-brasil para a Espanha, recebendo em 

troca moedas de prata espanholas, as piastras e, a outra marítima ligando Lisboa a 

Sevilha. Por essa via, “os navios holandeses (por vezes enormes frotas) chegavam 

geralmente em lastro à Setúbal para carregar sal. Ao mesmo tempo, alguns navios de 

                                                            
18 Cf. GODINHO, V. M; Portugal: as Frotas... Op. Cit. Pág. 723. 
19 O que é confirmado pela constatação de Silva: O ritmo dos câmbios no conjunto das praças da Europa 
era  marcado  pela  chegada  ou  pelo  atraso  das  frotas  que  trazem  da  América  à  Sevilha  os  metais 
preciosos e pela distribuição a que presidiam os genoveses, financeiros da coroa de Castela. SILVA, J. G; 
Câmbio em Lisboa: Século XVI e XVII. In. Dicionário de História de Port...Pág. 444. A circulação de patacas 
espanholas foi uma realidade que se prolongou até 1785. Moeda muito cerceada causou problemas a 
circulação monetária, particularmente no último quartel do século XVII. Todo uma produção legislativa 
que procurava terminar com essa prática do cerceio e melhorar a qualidade da moeda é disso sintoma.  
Sousa, R. M. Op. Cit. pág. 81. 
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guerra iam à Sevilha, comboiando outra frota holandesa que aí vendia mercadorias do 

Norte contra pagamento em prata; depois disso vinham a Setúbal e a Lisboa onde 

efetuavam os pagamentos em metal branco, e não em contra-venda de mercadorias20.” E 

por fim, havia as relações comerciais que ligavam Portugal a América Espanhola, 

sobretudo Potosi.  

O segundo episódio de crise do fornecimento de prata (1670-80) – que é o 

relevante para nós, pois ajuda conforma a conjuntura que originou a política 

protecionista e monetária portuguesa de fins do XVII –, foi decorrente da diminuição do 

afluxo do metal branco de Sevilha, principalmente pelo fato do comércio holandês se 

desenvolver noutras direções que não Setúbal e Lisboa. Além disso, na segunda metade 

do XVII, o influxo de metais foi negativamente afetado pela interrupção do comércio 

regular com Potosi, que foi uma fonte importantíssima de metais amoedados para 

Portugal21. Também podemos somar a essas causas os gastos sumptuários que as 

diversas pragmáticas procuraram coibir. Estes revelam a canalização dos metais 

preciosos para fins não exclusivamente monetários22.  

* 

Antes de nos debruçarmos sobre os documentos que tivemos acesso e que 

evidenciam as dificuldades monetárias e as medidas tomadas para remediá-las, faremos 

alguns comentários sobre as razões que levavam os indivíduos, nos idos dos séculos 

XVI e XVII, a demandar moeda especificamente metálica, em vez de outros tipos de 

moeda sem valor intrínseco que poderiam sanar os problemas decorrentes da falta do 

meio circulante. 

As moedas de então tinham de ter valor elas mesmas, em parte pelas razões 

apontadas nos livros-texto: para ser moeda, uma coisa tinha de possuir determinadas 

                                                            
20  Os  espanhóis,  num  dado  momento,  chegaram  a  dizer:  "Mas  é  com  o  nosso  dinheiro  que  os 
portugueses nos fazem a guerra". GODINHO, V. M; Portugal: as Frotas... Op. Cit. Pág. 722 
21 Idem. P. 722. 
22 Para remediar isso: “No Senado emitiram‐se conselhos para reduzir o ouro e prata ao seu “verdadeiro 
uso, que é a moeda”  imitando o exemplo da França que, por ter equilibrado a política monetária, era 
considerado mais  rico  país  europeu”.  SERRÃO,  J.  V; História  de  Portugal.  Vol.  V:  A  Restauração  e  a 
Monarquia Absoluta. Ed: Verbo, 1980. Pág. 371. 
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qualidades que o ouro e a prata tinham como divisibilidade, facilidade de transporte — 

peso e volume em relação ao valor nominal —, ser difícil de falsificar etc. Com essas 

condições cumpridas, poderia a moeda ser um “equivalente geral das trocas”. Além 

dessas características, havia outras duas razões importantes, quais sejam: a) Para 

diminuir os riscos de reter moeda, era necessário que esta tivesse elevado valor 

intrínseco; b) A conversibilidade da moeda era um fator fundamental: as pessoas só 

aceitariam uma moeda que pudesse ser facilmente convertida em moeda internacional, 

em uma época em que, na Europa o comércio era o setor dinâmico. O fato de moedas 

estrangeiras circularem abertamente prova isso. Tal como nos diz Vitorino Magalhães 

Godinho: “O fato de que certas moedas emitidas nacionalmente terem circulação 

internacional pode dar a entender que sua aceitação estava vinculada ao poder do Estado 

emissor. Entretanto, sua aceitação se dava porque seu valor intrínseco permanecia 

imutável por longos períodos, o que facilitava seu reconhecimento e, portanto, reduzia 

os custos de transação. De qualquer forma, muitas vezes, no Oriente, até mesmo essas 

“moedas de prestígio” eram derretidas e recunhadas por governantes locais, exatamente 

com o objetivo de facilitar o comércio regional”23.  

Agora resta respondermos: quais eram as moedas metálicas demandadas? 

Demandavam-se dois tipos de moeda metálica. Em primeiro lugar, e mais importante, 

demandava-se moeda de ouro e de prata, a única, na época, que poderia ter aceitação 

internacional. Com essas moedas eram pagas as importações e as dívidas. Era também 

essa a forma de ativo que, em momentos de incerteza, de elevada preferência pela 

liquidez, melhor servia para entesouramento. Em segundo lugar, havia demanda por 

moeda de cobre e moeda de prata de baixo valor extrínseco — e ainda menor valor 

intrínseco. Essas moedas eram usadas exclusivamente no âmbito doméstico24.  

 

                                                            
23 GODINHO, V. M. Os descobrimentos e a economia mundial. 2v. Lisboa: Editorial Presença. 1991 
24 Cf. LIMA, F. C. G. C; A Lei de Cunhagem de 4 de Agosto de 1688 e a Emissão de Moeda Provincial no 
Brasil (1695‐1702) um Episódio da História Monetária do Brasil. In. R. de Economia Contemporânea. Rio 
de Janeiro, 9(2): 385‐410, mai./ago. 2005 Pág. 389 
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Respondidas as perguntas anteriores podemos retomar o problema da escassez 

de moeda e ir à frente.  

 

4. Evidências das dificuldades monetárias e as tentativas para remediá-las. 

 

Desde a Restauração até fins do XVII, a falta de moeda metálica foi sentida de 

maneira crescente. A percepção geral era de que a escassez de numerário prejudicava a 

atividade econômica e, portanto, contribuía para reduzir a arrecadação de impostos.  

Há muitos documentos que tratam do assunto. O primeiro que encontramos, para 

a segunda metade do século XVII, data de 1662, não por acaso, início da crise 

econômica geral. Porém, há no documento menção a valorizações nominais que 

ocorreram nos anos anteriores, essas promovidas pelo “commum consentimento do 

povo”. Este alvará, em virtude do perigo espanhol ainda presente – lembremos que as 

hostilidades luso-espanholas, decorrentes da Restauração de Portugal, só foram 

interrompidas formalmente em 1668, com a assinatura de um tratado de “comércio paz 

e amizade” mediado pela Inglaterra –, procurava “usar de todos os meios justos de que 

se possa tirar dinheiro prompto para as necessidades presentes da defesa do Reino” e, 

para tanto, mudou o valor extrínseco das moedas em circulação. As moedas de ouro que 

corriam a três mil e quinhentos réis foram remarcadas com “valor” de quatro mil réis, 

“com isso se evitaria aos estrangeiros o navegarem-nas para suas terras pelo valor 

extrínseco – nos diz D. Afonso VI, então Rei de Portugal –, como se experimentava 

faziam de alguns annos a esta parte, ficando minha Fazenda com utilidade de preço para 

as despesas da guerra25”.  

 

Alguns meses depois, um Alvará de 22 de março de 1663 justificou a elevação 

de 25% no valor nominal das moedas por dois motivos: 1. Pela existência de notícias de 
                                                            
25 Alvará promulgado em 20 de novembro de 1662.  In. Coleção Cronológica da Legislação Portuguesa, 
SILVA, J. J. A;  (org.) Segunda Parte: 1657‐1674. Lisboa,  Imprensa Nacional, 1859. Pág. 79. Ao  longo do 
artigo, não realizamos a modernização da escrita das fontes primárias que tivemos acesso. 
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uma possível invasão dos espanhóis contra a qual Portugal não teria possibilidade de se 

contrapor; 2. Em virtude da possibilidade do reino ficar sem moeda alguma de prata, já 

que “de muitos anos a esta parte a levarem todos os estrangeiros em retorno de todas 

suas mercadorias26”. E assim, por “não haver cousa de tanta importância como tratar de 

procurar meios de dinheiro para conservação de meus Reinos, e defensa das honras, 

vidas, e fazenda de meus Vassallos, a tempo que sirvam de remédio27”: 

 

Hei por bem e me praz mandar levantar toda a moeda de prata, 
deste meu Reino e suas Conquistas, vinte e cinco por cento no 
valor extrínseco mais do que hoje vale (...). E dos vinte e cinco 
por cento que sobe a moeda no valor extrínseco, mando que se 
de aos danos do dinheiro cinco por cento, ficando os vinte para 
as necessidades presentes das despesas da guerra, tão necessária 
na occasião que se espera. (...) dos evanços delle se tirará com 
que se possa acudir as necessidades presentes, para as quaes se 
não pode achar meio mais pronpto, e mais suave, nem mais 
útil28. 

 

Esse e os demais “levantamentos” feitos – a frente veremos alguns deles – 

implicavam a necessidade de recunhagem das moedas, ou que a elas fosse aplicada uma 

marca. De uma maneira ou de outra, as espécies tinham de passar pelas Casas da Moeda 

ou por oficinas monetárias, proporcionando ganhos de senhoriagem para a Fazenda 

Real. 

Se extrapolarmos o período abordado por este trabalho e dermos uma rápida 

olhada nos anos que se estendem da Restauração Portuguesa até a última desvalorização 

da centúria – que ainda veremos a frente –, ou seja, se olharmos os anos compreendidos 

entre 1640 e 1688, fica evidente que a política monetária portuguesa caracterizou-se por 

intensas desvalorizações que tinham o objetivo de ampliar a receita do Estado por meio 

do direito de senhoriagem. Algumas das medidas legislativas aqui compiladas fazem 

                                                            
26 Alvará promulgado em 22 de março de 1663. In. Coleção Cronológica da Legislação Portuguesa, SILVA, 
J. J. A; (org.) Segunda Parte: 1657‐1674. Lisboa, Imprensa Nacional, 1859. Pág. 85. Itálico nosso. 
27 Idem. Pág. 85 
28 Idem. Pág. 85‐86 
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referência explicita a canalização dos ganhos decorrentes das recunhagens e marcações 

para as despesas de guerras. O que não é de se estranhar, pois a guerra, a justiça e a 

Corte, foram até fins do século XIX, as áreas mais importantes de absorção de recursos 

do Estado moderno nas principais regiões européias29.  

A seguir apresentamos alguns dados acerca da relação entre desvalorizações 

monetárias e comportamento dos preços (1642-1690), vejamos:  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 

Período Taxa de crescimento 
dos preços (%)

Taxa de 
desvalorização do 

ouro (%)

Taxa de 
desvalorização da 

prata (%)
1642-1643 22,7 88
1643-1645 -10,7 18,8
1646-1661 0,7 16,9
1662-1663 3,5 14,4
1663-1667 0,9 26,3
1668-1675 3,6 9,8
1676-1677 6,7 4,2
1677-1687 -1,4 3,6
1688-1690 -2,7 20 24

Desvalorizações monetárias e comportamento dos preços (1642-1690).

Fonte: Sousa, R. M; Moeda e Metais Preciosos no Portugal Setecentista (1688-1797)  

 

                                                            
29 Com relação a guerra, o pagamento de soldos, de fardas, de munição de boca de material de guerra, 
contribuiu então para o desenvolvimento da economia monetária lusa. Desde o Renascimento, guerra e 
economia  são  duas  realidades  que  interagem,  tendo  as  guerras  provocado  um  desenvolvimento  da 
modernização da economia e,  conseqüentemente, a  racionalização da vida econômica e política. Ver 
José Antonio Maravall, Estado Moderno y Mentalidad  Social (siglos XV a XVIII), Madrid, 1972.   
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 A observação do quadro acima permite concluir que o aumento de preços ficou 

regra geral aquém das taxas de desvalorização da moeda, registrando-se mesmo três 

períodos em que ocorreram desvalorizações da moeda e os preços diminuem. O único 

período em que se registra um aumento de preços superior ao montante da 

desvalorização é no biênio de 1676-1677. 

Ocorreram seis desvalorizações para o ouro e quatro para a prata, entre 1640 e 

1688 que se traduziram no montante de 243% e 133%, respectivamente. O preço do 

ouro aumentou, como demonstra a evolução do rácio ouro/prata que em 1640 assumia o 

valor de 1:10,7 e em 1688 atingia o valor de 1:15,5. O comportamento do rácio 

ouro/prata teve, ao longo do período considerado, uma dinâmica acentuada 

evidenciando o jogo de valorização dos dois metais. Como os números indicam a 

tendência global foi para a valorização do ouro30.  

Após as Guerras da Restauração, as manipulações monetárias deixaram de ter 

como principal objetivo o aumento das receitas do Real Erário e passaram a alterar os 

preços do ouro e da prata de modo a estes serem ajustados aos preços vigentes noutras 

praças européias. Procurava-se assim, evitar a saída de metais preciosos que esgotavam 

a economia portuguesa, pois os metais dirigiam-se para os mercados onde são mais 

valorizados. O que contraria as proposições que versão sobre a paridade do poder de 

compra. Trata-se do funcionamento da simples arbitragem. Tal processo ocorre, por 

exemplo, quando foi assinada a paz com a Espanha.  

Com o advento da paz com a Espanha, graças as mediações inglesas, se impôs a 

necessidade de equiparar o valor do ouro ao da prata, pois o desequilíbrio entre as duas 

moedas resultava na saída de metal precioso para o estrangeiro. Além disso, no ano de 

1668 já “rareavam em Lisboa as moedas de cobre e prata, pelo que as pessoas não 

dispunham de numerário para as compras usuais, o que obrigava os tendeiros a 

                                                            
30 Fonte: Sousa, R. M; Op. Cit. pág. 80. 
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empenhar as moedas de alta cotação31”. Assim, para frear tais danos, um Alvará de 12 

abril de 1668, anunciou novo “levantamento” da moeda portuguesa. Nele lemos: 

 

“Eu El-Rei faço saber [nos diz D. Pedro II de Portugal] aos que 
este Alvara virem, que, tendo respeito a estarem as moedas de 
ouro mais baixas que as da prata, e por essa causa as levarem 
para fora do Reino, com grande damno de meus Vassallos; e 
querendo atalhar este prejuízo - fui  servido mandar que as 
moedas de ouro se subissem a preço conveniente, de modo que 
ficassem iguaes as de prata (...). [Da seguinte forma:] as 
moedas que  hoje correm por quatro mil réis, subindo-se a  
quatro mil e quatrocentos réis no valor extinseco, ficavam 
iguaes com a prata (...). E para que a marca se execute com 
brevidade, para com Ella se evitar o damno referido, signalo 
dous mezes de tempo para ella, que começara a correr do dia da 
publicação deste em diante (...)32”. 

 

A passagem acima, além de outros documentos que utilizamos ao longo do 

presente texto, permite-nos perceber que para os governantes, o problema não estava 

somente relacionado a questões comerciais. Sua origem encontrava-se, também, nos 

diferenciais de valores nominais da moeda.  

 

O aumento do valor extrínseco da moeda sem o correspondente aumento do seu 

valor intrínseco constituía uma das ações que procuraram remediar o problema da fuga 

de moeda e, ao mesmo tempo, funcionar como fonte de atração de metais do exterior.  

Esperava-se que a elevação do valor de face das moedas reduzisse a quantidade de 

metal que saía do país em função das importações e, também, que se registrasse um 

aumento da receita das exportações, além de estimular o desentesouramento33. A 

prática, entretanto, mostrou que o problema da fuga de metais não poderia ser resolvido 

                                                            
31 SERRÃO, J. V; História de Portugal. Vol. V: A Restauração e a Monarquia Absoluta. Ed: Verbo, 1980. 
Pág. 371. 
32 Alvará promulgado em 22 de março de 1663. In. Coleção Cronológica da Legislação Portuguesa, SILVA, 
J. J. A; (org.) Seg. Parte: 1657‐1674. Lisboa, Imprensa Nacional, 1859. Pág. 85‐86 Itálico nosso. 
33 Cf. LIMA, Op. Cit. Pág. 392 e seguintes.. Idem. Pág. 94 e seguintes. 
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simplesmente através de “guerras monetárias”, em que desvalorizações em um país 

seriam respondidas com desvalorizações em outros34. 

Além disso, é importante notarmos que, como era de se esperar, tais ações 

provocaram em alguns anos inflação – nomeadamente no biênio 1676-1677, onde o 

aumento dos preços foi superior a desvalorização –, não apenas de bens de consumo, 

como também dos insumos necessários à produção. Portanto, as desvalorizações eram 

benéficas para os setores endividados, nos quais os produtores se incluíam. Por outro 

lado, aos comerciantes não interessariam os levantamentos da moeda porque eram 

predominantemente credores. 

 

5. O agravamento da situação monetária portuguesa: a falsificação e o 

cerceamento. 

 

Mesmo com as diversas valorizações, a carência de moeda, até para as 

transações ordinárias não foi resolvida. O dinheiro se tornou tão escasso que num 

parecer do Conselho da Fazenda de 26 de agosto de 1675 foi dito: “hé tão pouco o 

dinheiro, que não só falta para a comutação do negócio e para o gasto cotidiano da 

gente, mas até para se levar falta35”. Mesmo em Lisboa a falta de moeda era sentida: 

“extinguiu-se nesta corte quase de todo como Vossa Alteza será presente por outras 

razões, as moedas de cobre e prata de mesmo valor36”. 

  Além da acentuada queda no influxo de metais preciosos e dos conseqüentes 

“levantamentos” do valor extrínseco da moeda portuguesa, no tempo de D. Pedro II de 

Portugal (1683-1706), em virtude do contínuo cerceamento das peças que circulavam 

legalmente e das conseqüentes desvalorizações e fusões, da circulação de moedas falsas 

                                                            
34 GODINHO, V. M; Os descobrimentos e a eco.. (Op. Cit).descreve algumas dessas “guerras monetárias”. 
35 Publicado por Dias, Luís F. de Carvalho; em Lanifícios, Ano 6, N. 61‐62, 1955. Citado por: MACEDO, J. 
B;  Problemas  de  História  da  Indústria  Portuguesa  no  Século  XVIII.  Lisboa,  Ed.:  Associação  Industrial 
Portuguesa, 1963, Pág. 23. 
36 Idem. P. 23. 
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e do contrabando37 – ações estas que ocorriam em toda a Europa –, os problemas 

monetários em Portugal agravaram-se.  

Para os vassalos portugueses, antes de tudo, essas atividades representavam um 

meio de superar a escassez de moeda verdadeira, apesar do risco de punição que ia da 

perda da moeda ao degredo. Por sua vez, a Coroa, evidentemente, preocupava-se com a 

circulação de moedas falsas.  

Em Portugal o direito de fazer moeda foi sempre uma prerrogativa do soberano – 

a moeda representava um dos atributos da soberania –, que assim monopolizava os 

ganhos de senhoriagem.  Foi nas Ordenações Afonsinas (1446) que essa exclusividade 

foi expressa. Nelas declarou-se ser moeda falsa “(…) toda [a] moeda, que nom he feita 

por nosso mandado”, porque, “segundo direito e razom ao Rei, ou Princepi da terra he 

soomente outorgado fazer moeda, e nom a algum outro, de qualquer dignidade e 

preheminencia que seja38”. 

Juntamente com a falsificação, a prática do cerceamento de moedas – como 

veremos nos documentos utilizados, diversas atitudes foram tomadas para coibir tais 

atos – constituía-se em uma das principais razões que faziam com que o meio circulante 

fosse composto por moedas cujo valor nominal e intrínseco diferiam. Nesse caso, como 

era de se esperar, a moeda de menor valor intrínseco (a moeda má) expulsava da 

circulação a moeda boa, já que ambas corriam pelo mesmo valor nominal. Assim, a 

circulação de moeda cerceada, por sua vez, estimulava o entesouramento de moedas 

“boas”, numa espécie de círculo vicioso, pois aumentava a proporção de moeda de “má 

qualidade” no total do estoque de moeda em circulação. O conseqüente entesouramento 

                                                            
37  Em  virtude  da  escassez  do  moedário  em  Portugal,  procurou‐se  por  diferentes  meios  coibir  o 
contrabando.  Um  exemplo  dessas  tentativas  foi  uma  nota  que  pedia  ao  “Regedor  da  Casa  da 
Supplicaçao,  ou  quem  seu  cargo  servir,  ordene  aos Desembargadores  José  de  Basto  Pereira,  e  José 
Galvao de  Lacerda, que  vão assistir á entrega, e  inventario que  se há de  fazer na Casa da  India, das 
fazendas que  se decarregaram dos navios  inglezes  Suzana e Resoluçao para  se  fazer nelles  se  levam 
alguma  prata,  ouro,  ou dinheiro,  contra  as  Leis  do  Reino”.  Publicado  em  14  de  janeiro  de  1683.  In. 
Coleção Cronológica da  Legislação Portuguesa,  SILVA,  J.  J. A;  (org.) Quarta Parte: 1683‐1701.  Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1859. Pág. 377 
38 Ordenações Afonsinas,  liv. 5.º,  tít. V, ed.  fac‐similada, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984. 
Citado Por: Sousa , R. M; Moeda e Estado: políticas monetárias e determinantes da procura (1688‐1797). 
In. Análise Social, vol. XXXVIII (168), 2003, 771. 
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ou mesmo sua saída do país – “as peças de grande valor intrínseco eram escondidas, 

trocadas com premio, expedidas onde se podia ganhá-lo39” – tornava ainda mais grave 

os problemas de escassez do moedário enfrentado.   

 

Em julho de 1685, em virtude da gravidade da situação – fruto dos “crimes de 

fabricar moeda falsa, cercear a legitima, cunhar sem autoridade Real, e passá-la para 

fora do Reino sem registro (...)40” – foi pedido que os “Ministros de toda a supposição, 

com zelo, diligência e inteireza, não só examinem e castiguem as culpas dos delitos, 

mas, ponderando esta matéria com a attençao que merece, me proponham os meios que 

lhes parecerem úteis e promptos para a melhor e mais fácil averiguação e exemplar 

castigo dos ditos crimes41”  

 Alguns meses depois, no mesmo ano em que o governo central pedia sugestões 

para enfrentar os problemas que nos referimos, algumas medidas foram implementadas. 

Em uma lei, publicada em 17 de outubro de 1685, constatava que: “a experiência tem 

mostrado, que de se não atalhar no princípio o cerceio das patacas e moedas de ouro e 

prata da fabrica velha, cerceam com tanta soltura e demasia, que se começa a sentir o 

mesmo damno nas moedas de prata e ouro da fabrica nova. E porque, enquanto se não 

toma resolução (...) convêm acudir com remédio prompto e efficaz, para que nesta parte 

não passe a diante o damno e ruína do Reino e Vassallos”. E para coibir a continuidade 

do cerceio (seja através de corte ou limadura das bordas das moedas) D. Pedro II 

ordenou que nenhuma moeda de ouro ou de prata, “da fabrica nova”, circule cercada. A 

lei tornava as punições mais severas. Segundo ela, a pessoa que fosse apanhada no 

crime de cerceio além das penas impostas por este delito, também será sujeita as penas 

impostas ao crime de falsificação. E a promulgação ainda continua: “E porque o cerceio 

da moeda da fabrica nova é fácil de conhecer, pela forma em que é lavrada, toda pessoa, 

de qualquer qualidade e condição que seja, que usar da dita moeda, sendo cerceada ou 
                                                            
39 SILVA, J. G; Câmbio em Lisboa: Século XVI e XVII. In. Dicionário de História de Port...Pág. 443. 
40 Texto publicado pela casa da Suplicação em 3 de julho de 1685. (Itálico nosso). In. Coleção Cronológica 
da  Legislação  Portuguesa,  SILVA,  J.  J.  A;  (org.) Quarta  Parte:  1683‐1700.  Lisboa.  Imprensa Nacional, 
1859. Pág. 41. 
41 Idem. Pág. 41. 
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lhe for achada em sua mão incorrera em pena de quatro annos de degredo para África, 

além do perdimento da moeda em cem mil réis42”. 

 

Encontramos outras informações importantes acerca das medidas adotadas para 

atenuar as dificuldades monetárias enfrentadas, no regimento da Casa da Moeda 

publicado em 9 de setembro de 1686. Ele procura, dentre outras coisas, estandardizar a 

moeda e adotar medidas para retirar da circulação as moedas já alteradas. Esse novo 

regimento procurava remediar uma situação – que de acordo com os documentos 

elencados a tempos estava descontrolada – que chegava mesmo a causar “a confusão do 

povo e da gente que há muito que nem com estampas presentes saberá distinguir umas 

patacas das outras43”. O capítulo IX desse regimento evidencia a rigidez com que se 

procurou coibir o cerceamento e a falsificação do numerário, vejamos: “em se acabando 

de cunhar qualquer partida de dinheiro, quer que seja ouro ou prata (porque em toda se 

fará a ultima prova por ensaio), o Provedor fará que em sua presença que se bandeje e 

resolva cada uma das alcofas, ou taleigas, em que estiver o tal dinheiro44”.  

 

 Em 1688, a despeito de todas as medidas tomadas, diversos documentos 

trataram dos problemas monetários. Uma carta de “El-Rei” para o Provedor da 

“Commarca” de Torres Vedras, escrita em 4 de maio, demonstra que o cerceio ainda 

continuava com grande fôlego e severos prejuízos aos “Vassallos” e ao reino. Nela 

lemos: “desejando dar remédio aos grandes damnos, que padecem meus vassallos, no 

estado em que se tem posto a moeda nacional deste Reino, pelo excesso com que nelle 

se tem continuado o prejudicial delicto do cerceio, sem que hajam sido bastantes, para 

                                                            
42  Texto  publicado  pela  casa  da  Suplicação  em  17  de  outubro  de  1685.  In.  Coleção  Cronológica  da 
Legislação Portuguesa, SILVA,  J.  J. A;  (org.) Quarta Parte: 1683‐1700. Lisboa.  Imprensa Nacional, 1859. 
Págs. 419 e seguintes. 
43 Oliveira, F; Elementos para a história do município de Lisboa. Citado por: MACEDO, J. B; Problemas de 
História da Ind... Op. Cit. Pág. 23. Neste momento a falta de moeda era tanto que: “no sentido de tentar 
reorganizar o sistema monetário, recorre‐se mesmo ao papel moeda, processo inteiramente novo para 
substituir a moeda recolhida para a correção”. Idem. Pág. 23. 
44  Regimento  da  Casa  da Moeda  em  9  de  setembro  de  1686.  In.  Coleção  Cronológica  da  Legislação 
Portuguesa, SILVA, J. J. A; (org.) Quarta Parte: 1683‐1700. Lisboa. Imprensa Nacional, 1859. Pág. 67‐80. 
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se evitar, as repetidas devassas, que se tem tirado, nem o exemplo do castigo nos 

delinquentes: fui servido mandar considerar todos os meios possiveis, para se dar 

prompto remédio a um dano que cresce cada dia (...)45”.  

 

Por sua vez, em 20 de maio do mesmo ano, uma nova lei – em virtude de “haver 

mostrado a experiência, que o crime de cerceio de moeda se continua neste reino, e se 

facilita, por haver pessoas, que, tendo dinheiro bom por cercear, o vendem com 

avanços, e por maior preço do que vale46” – reafirmava o que já constava na lei 

publicada em 17 de outubro de 1685, que vimos acima, que dentre outras coisas, 

estendia a pena imposta aos cerceadores a quem vendesse ou comprasse com moedas, 

de ouro ou prata, cerceadas.  Porém, a situação havia chegado a tal ponto, em 1688, que 

não existia outra alternativa senão proibir a circulação de diversas moedas produzidas 

nas “fabricas antigas”.  

 

Não havia já outro remédio, mais que o ultimo de se prohibir 
toda a moeda de prata das fabricas antigas cerceados, e por 
cercear, para que, não somente se evitasse este delicto, mas 
também a ocasião de commetter-se, e contimuar-se; com 
declaração, que a moeda cerceada se havia de recolher, e pagar 
ás partes, a respeito de seis mil réis cada marco, que era tudo 
quanto podia caber na possibilidade de minha Fazenda, no 
estado em que se achava, depois da considerável perda que teve 
na reducçao das patacas47.  

 

E por fim, uma lei de 4 de agosto de 1688 modifica pela última vez, na centúria, 

o valor extrínseco das moedas. A justificativa apresentada para esta valorização, 

segundo o preâmbulo da lei, é tentar remediar os danos decorrentes da redução da 

                                                            
45 Publicado em 4 de maio de 1688.  In. Coleção Cronológica da  Legislação Portuguesa, SILVA,  J.  J. A; 
(org.) Quarta Parte: 1683‐1700. Lisboa. Imprensa Nacional, 1859. Pág. 158. Itálico nosso. 
46 Lei promulgada em 20 de maio de 1688. In. Coleção Cronológica da Legislação Portuguesa, SILVA, J. J. 
A; (org.) Lisboa. Imprensa Nacional, 1859. Pág. 159‐160. 
47 Publicado em 14 de  junho de 1688.  In. Coleção Cronológica da Legislação Portuguesa, SILVA, J. J. A; 
(org.) Quarta Parte: 1683‐1700. Lisboa. Imprensa Nacional, 1859. Págs. 160 e seguintes. 
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moeda de prata cerceada e da circulação a peso das moedas de ouro da fábrica antiga. 

Desta vez foi aumentado em 20% o valor nominal, não se alterando seu valor real48, 

para equilibrar a subida de preço dos gêneros. Tal ação estava de acordo com o 

pensamento econômico português da época: ajudar a reter a moeda no reino e atrair 

metais para a casa da moeda em Lisboa49. Esta medida não teve finalidades fiscais, mas 

inscreve-se na política de aumento da qualidade da moeda em circulação. Essa ação foi 

tomada mediante a publicação de sucessivos editais no referido ano. O ano de 1688 

representa um ponto importante da política monetária de D. Pedro II, pois teve início as 

grandes cunhagens de ouro, prata e cobre50. A lei de 1688, apesar de ser a última 

desvalorização da centúria, finaliza um período de constantes desvalorizações 

monetárias que justificou o espanto dos franceses em Lisboa: “julgamos que o governo 

português estava louco”51. Idêntico espanto também foi expresso pelo Bispo de Viseu 

quando em carta de 7 de agosto de 1688, escreve: “cá andamos pasmados, bem confusos 

com o negócio da moeda o clamor do povo de judeos, e traidores, inspira Deus nosso 

senhor resollussão, a acerto em Sua Magestade e os Ministros por cuja conta corre a 

                                                            
48 Lei promulgada em 20 de maio de 1688. In. Coleção Cronológica da Legislação Portuguesa, SILVA, J. J. 
A; (org.) Lisboa. Imprensa Nacional, 1859. Págs. 163 e seguintes. 
49 Vale notar que essa medida fazia sentido para Portugal, pelo menos no curto prazo, mas, para o Brasil, 
onde  a  moeda  já  era  aumentada  com  consentimento  e  sem  consentimento,  representava  ela,  na 
verdade, uma baixa em relação ao valor corrente no Reino. E essa baixa tinha uma conseqüência fatal, 
temida pelos colonos: a evasão do numerário. Entretanto, além do problema da fuga de moeda, havia 
outro, mais grave: os detentores de moeda da colônia empobreciam, em virtude da queda do valor de 
face de suas moedas. Situação que propiciou os chamados motins da moeda na América Portuguesa. 
SOMBRA,  S.  Pequeno  esboço  de  história monetária  do  Brasil  Colonial.  Rio  de  Janeiro,  Ed.  Imprensa 
Nacional. 1940. 
50 SERRÃO,  J. V; História de Port... Op. Cit. Pág. 372.  “Corresponde esse período ao aparecimento do 
ouro no Brasil que velou o monarca a fazer uma cunhagem de moeda para aquele Estado. A lei de 8 de 
março  de  1694  determinava  a  abertura  de  uma  casa monetária  na  cidade  de  Salvador.  Essa  oficina 
apenas  funcionou  de  1695  a  1698,  proibindo‐se  que  as moedas  da metrópole  pudessem  correr  nas 
capitanias  do  Brasil.  O  surto  do  território  era  tão  acentuado,  que  também  o  Rio  de  Janeiro  e 
Pernambuco obtiveram casas monetárias”. Idem. Págs. 372‐373. 
51 Citado por: Sousa, R. M. Moeda e Metais Preciosos no Portugal Setecentista  (1688‐1797),  Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda. Lisboa, 2006, pág. 86. 
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dispersão deste, e de outros negócios do Reino”52. Até 1734, data da nova alteração do 

valor da prata, a relação legal ouro/prata será de 1:16,153. 

 

Outro fato, que segundo Godinho, buscou atenuar os problemas monetários 

portugueses foi a criação em 1685 de uma sociedade por ações para o negócio dos 

negros nas costas de Guiné, que teve o privilégio de exportar negros para as índias 

espanholas. O que ocorreu enquanto o asiento esteve nas mãos dos portugueses antes 

que os ingleses os expulsassem deste honroso comércio. Há evidencias, segundo o 

autor, de que o objetivo dessa companhia era precisamente conseguir moedas de prata 

espanholas, as piastras. “Temos a prova – escreve Godinho – no fato de os navios da 

Companhia de Cacheu chegarem a Lisboa com piastras; partidos para a Guiné para 

comprar negros, estes navios transportam-nos para vendê-los nas índias Espanholas 

contra piastras, porque a Companhia tem o privilégio, concedido pelo rei de Espanha, de 

importar diretamente piastras das Índias Espanholas para Lisboa”54.   

 

A formação dessa companhia, portanto, faz parte de um conjunto de medidas – 

legislação protecionista, diversos incentivos às fábricas e manufaturas nacionais, 

valorizações nominais, coibir o cerceio da moeda, etc. – que procuravam remediar a 

crise em um momento em que o afluxo do ouro brasileiro ainda não tinha importância 

considerável. Portanto, a crise das últimas décadas do XVII foi simultaneamente, em 

Portugal, uma crise do açúcar, do tabaco e dos metais preciosos, que o governo 

português combateu com a política cujos contornos gerais esboçamos.  

 

6. Considerações finais: A revitalização da economia atlântica e a reviravolta na 

política monetária lusa. 

                                                            
52 Citado por: Idem, pág. 86. 
53 Idem, pág. 86. 
54 GODINHO, V. M; Portugal: as Frotas... Op. Cit. Pág. 725 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

 
 

 

23 de 30 
 

As manipulações monetárias desde a Restauração até o final do XVII visaram, 

fundamentalmente, três objetivos: o financiamento do aumento das despesas públicas, 

decorrente das guerras da Restauração, evitar a saída de metais preciosos para o exterior 

e coibir cerceamento das peças que circulavam legalmente, as fusões, falsificações e o 

contrabando. 

A orientação monetária e manufatureira mantiveram-se até a década de 1690. A 

partir de então, tais políticas foram interrompidas55. 

Agora cabe perguntarmos: por quê? Ou seja, antes de encerrarmos os nossos 

apontamentos, temos que responder a pergunta que ficou no ar, qual seja: o que 

ocasionou o fracasso da política macroeconômica portuguesa, consubstanciada, como já 

dissemos, por dois pilares principais, a política protecionista posta em marcha por meio 

das pragmáticas e a política monetária que procuramos contextualizar com os 

documentos que expusemos acima? 

 

A orientação monetária e manufatureira manteve-se até a década de 1690. A 

partir de então, o seu próprio fracasso relativo56, conjugado com a inversão da 

conjuntura econômica, consubstanciada: na retomada da prosperidade comercial; no 

crescente afluxo de ouro da América Portuguesa; no estabelecimento de novos 

compromissos internacionais, levou Portugal ao abandono das políticas postas em 

marcha. Assim, da proibição do uso e da importação de artigos manufaturados 
                                                            
55 Mas  não  se  pode  inferir  daí  que  se  tenha  interrompido  os  incentivos  em  todos  os  domínios  da 
indústria.  Tal  como  Evidencia  Macedo,  J.  B.  no  seu  trabalho  Problemas  da  História  da  Indústria 
Portuguesa no Século XVIII que diversos setores manufatureiros persistiram em Portugal, sobretudo, os 
do  tipo artesanal e doméstico que abasteciam apenas mercados  regionais. O autor  chegou mesmo a 
identificar um novo  surto manufatureiro ocorrido entre 1720 e 1740, que  visou o  “fabrico de  certos 
artigos de grande importação (couro, vidro, sedas e papel)”. MACEDO, J. B; Op. Cit. Pág. 72. 
56 Com  relação às  fábricas e manufaturas: “As novas manufaturas criadas não passaram de exceções, 
tanto no final do século XVII quanto no decurso do século XVIII” (MACEDO, J. B; Op. Cit. Pág. 42.). O que 
caracteriza a  indústria portuguesa ainda no século XVIII é a pequena unidade artesanal pré‐capitalista, 
de  produtor  independente  que  visa  o mercado  local.  Não  houve  no  país  de  Ericeira  nada  que  se 
compare ao surto das manufaturas organizadas em moldes  já capitalistas, característicos das grandes 
potências. Não  se  formou,  em  Portugal, na  época mercantilista, os pré‐requisitos da  industrialização 
moderna. Cf. NOVAIS, F. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial  (1777‐1808). São Paulo: 
Hucitec. 1979. Pág. 129. 
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estrangeiros nos anos 1670 e 1680 e das reiteradas outras tentativas de atenuar a 

falsificação, o cerceio, o contrabando do numerário português passou-se, por um lado, 

com a revogação das Pragmáticas no início do século XVIII, ao consentimento geral do 

uso e da importação com baixas tarifas alfandegárias e, por outro, a um arrefecimento 

da vigilância direcionada a preservação do moedário luso. 

Sobretudo, quatro fatores fizeram à coroa abdicar das preocupações anteriores, 

consubstanciadas nas proposições do grupo do Conde da Ericeira: primeiramente, as 

novas oportunidades de compensação da balança comercial (por meio do impulso dado 

a exportação dos vinhos portugueses para o mercado britânico, anteriores ao convênio 

de 1703 – ver anexo III); em segundo lugar, o fim da crise econômica que assolou a 

Europa e a decorrente revitalização da economia atlântica, que começava a conformar-

se na década de 1690, grosso modo, resultante dos aspectos que seguem: a) da 

exploração de novas áreas geográficas; b) da subida do preço do açúcar e da exploração 

de novos produtos; c) da recomposição da força do Estado, que garantiu os monopólios 

e o sistema de exclusivo, que se constituía no mecanismo por excelência do Antigo 

Sistema Colonial, através do qual se processava o ajustamento da expansão 

colonizadora aos processos da economia e sociedade européia em transição para o 

capitalismo integral; d) da política de neutralidade portuguesa frente à Guerra da liga de 

Absburgo e diante do início das disputas que envolviam a sucessão espanhola; Em 

terceiro lugar, segundo Sandro Sideri, também em virtude da trágica morte do conde da 

Ericeira57, que constituiu uma espécie de sinal de reconhecimento da incapacidade de 

Portugal enveredar por um rumo industrial. E, por fim, do tratado de Methuen de 1703, 

que obrigava a abertura do mercado interno aos lanifícios ingleses. 

 

                                                            
57 Além da retomada da conjuntura próspera, o fim desse movimento industrialista português, segundo 

o professor Sandro SIDERI, também está atrelado ao suicídio do Conde da Ericeira. Segundo Sideri: tal 

política  identificava‐se de  tal maneira com a pessoa do Conde, que não  subsistiu ao  seu  suicídio, em 

1690. SIDERI, S. Op. Cit. Pág. 57.  
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Além destes aspectos e, talvez mais importante, temos a descoberta do ouro na 

América Portuguesa. O crescente afluxo de ouro da América portuguesa, a partir da 

década de 1690 (ver anexo IV), ajudou a conformar a nova conjuntura que levou ao 

abandono, por um lado da política colbertista posta em marcha e, por outro, da política 

monetária vigente ao longo dos últimos 20 anos. Que, em última instancia, nada mais 

foram do que aspectos de uma mesma unidade. Tal como nos diz Lúcio de Azevedo: 

Com as descobertas de ouro “desapareciam os embaraços financeiros da administração; 

as rendas do Estado cresciam em toda a parte; a falta de espécies monetárias deixou de 

sentir-se (...)58”. 

Tais elementos conformaram um contexto onde o período das dificuldades, da 

escassez de moeda, da contração das receitas do Estado, tinha terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 

Anexo I 

                                                            
58 AZEVEDO L; Épocas de Portugal Econômico. Lisboa: Livraria Clássica Ed. 1928. Pág. 330. 
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Anexo IV 
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Fonte: A partir de dados de Morineau, citados por: Sousa, R. M. Moeda e Metais Preciosos no Portugal Setecentista 
(1688-1797), Imprensa Nacional – Casa da Moeda. Lisboa, 2006.

Composição das chegadas de ouro do Brasil 
(1703-1784) - Contos.
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Um retrato parnanguara: estudo da distribuição socioespacial 
urbana (1808) 

Allan Thomas Tadashi Kato1 
 

Introdução 

Desde o século XIX, a cidade colonial é tema de estudo no Brasil. No XX, a 

maior parte dessas pesquisas tinha como objeto o traçado urbano, sobretudo o 

planejamento. Para a maioria dos autores daquele século, que trataram do assunto – 

historiadores e, principalmente arquitetos – a ordem urbana se confunde com o plano 

regular das ruas. Todavia essa visão já era corrente entre os intelectuais do nosso país, 

desde o século dezenove.  

Mesmo entre os leigos essa idéia era vigente. Em um jornal curitibano de 

1854 vem expresso ponto de vista que relacionava a desordem urbana à falta de 

cuidado, por parte dos governantes, com o traçado das ruas e quarteirões e com a 

arquitetura das casas.  
A nossa câmara municipal, que tão solicita se mostra no desempenho das suas 
importantes funções, permitirá que de passagem lhe lembremos, que logo que o 
governo [provincial] ponha à sua disposição algum engenheiro, é preciso tratar de 
dar a esta nossa capital um plano, a que se sujeitem as novas construções, que nela 
se estão levantando quase todos os dias. As nossas grandes capitais, inclusive a corte 
do Rio de Janeiro, são cidades muito defeituosas por se haverem levantado sem 
plano a gosto e capricho dos primeiros proprietários. Se ao principio houvesse 
tratado a tempo de prover de pronto remédio esta falta, teríamos hoje no Brasil, com 
o progresso que têm ido as coisas, belíssimas cidades. A largura das ruas, que não 
deve ter menos de 7 a 8 braças, a uniformidade da extensão dos quarteirões, certas 
condições de arquitetura nas casas, que ponham um freio ao mau gosto e à péssima 
rotina de construções aleijadas.2   

 

Do ponto de vista acadêmico, o primeiro a problematizar a ordem urbana foi 

o historiador Sérgio B. de Holanda. Em estudo publicado em 1936, expressou idéia 

sobre um suposto caos na organização espacial na cidade colonial brasileira.3 O 

pesquisador das questões coloniais é tributário da concepção em que a ordem urbana 
                                                            
1 Mestrando pelo Curso de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná. Financiado 
pela CAPES e CNPq.  Sob orientação do prof. Dr. Magnus R. de M. Pereira. Este texto é parte da 
dissertação que desenvolvemos.  
2 Apud PEREIRA, M. R. de M. Semeando iras rumo ao progresso: ordenamento jurídico e econômico 
da sociedade paranaense (1829-1889). Curitiba: Editora da UFPR, 1996, p 110. Extraído de “O Dezenove 
de Dezembro”. Curitiba, 29 de abril de 1854, p. 3-4. Uma braça equivale a 2,2 metros. 
3 HOLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 110. 
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coincide com o traçado das ruas, a mesma que já circulava nos 

meios impressos no século XIX. Para construir a noção de que a cidade de origem 

portuguesa no Brasil era fruto da falta de organização – uma suposta ausência de ordem 

–, esse historiador recorreu ao recurso da comparação com o modelo de cidade edificada 

pelos espanhóis na América. Estas seriam fruto de um ato de vontade, de planejamento. 

Holanda estabeleceu, então, uma visão que se tornaria dominante na análise do espaço 

urbano colonial luso-brasileiro.  

Contrariando tal pensamento, outros pesquisadores objetivaram demonstrar 

a existência de um tipo de ordem instaurada nas cidades do Brasil, também tendo como 

objeto o traçado urbano.4 De modo geral buscaram refutar a idéia de uma 

desorganização do espaço quanto ao desenho urbano. Embora continuassem a 

reproduzir a noção de que os vocábulos traçado e ordem eram sinônimos. Mesmo em 

estudos mais recentes, produzidos sobre as possessões portuguesas na América colonial, 

historiadores e principalmente arquitetos continuam a empobrecer a questão 

recuperando Holanda e persistindo na relação traçado geométrico das ruas e ‘ordem’.  

Essa forma de organizar o traçado urbano não é, entretanto, a única opção 

histórica. É importante salientarmos que o modo de se organizar no espaço é uma 

construção histórica. Diferentes modalidades de relações sociais produzem diversas 

formas de ocupação urbana. Aquela que se estabeleceu na Europa ocidental é uma 

delas. Há outras, como a que existiu entre os mulçumanos, por exemplo.5  

Para avançarmos na análise, deter-nos-emos no modelo português que foi 

reproduzido por todo ultramar. Uma boa maneira de analisar tal ordenamento urbano 

colonial é focalizar os moradores do setor citadino, e como estes se organizavam 

espacialmente em Paranaguá, à época Capitania de São Paulo. A principal fonte 

utilizada é o Livro de Décima Urbana da cidade. Essa foi a primeira forma de imposto 

predial citadino cobrado no Brasil, a partir de 1808. É um excelente indicativo da 

composição urbana no momento em que eles foram produzidos. É como uma 

                                                            
4 REIS Filho, N. G. Contribuição ao estudo da evolução urbana no Brasil (1500-1720).  São Paulo: 
Pioneira/ EDUSP, 1968, p. 183-188. SANTOS, P. F. Formação de cidades no Brasil colonial. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ/ IPHAN, 2008, p. 78-79. DELSON, R. M. Novas vilas para o Brasil-colônia: 
planejamento espacial e social no século XVIII. Brasília: Ed. Alva/ CIORD, 1997, p. 95-103. 
5 PEREIRA, M. R. de M. A forma e o podre: duas agendas de cidade de origem portuguesa nas idades 
medieval e moderna. Curitiba: Tese de doutorado defendida no Curso de Pós-graduação em História na 
UFPR, 1998, p. 168-176. 
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‘fotografia’ que indica como estavam distribuídos os chefes pelos 

logradouros, apesar de não haver plantas que indiquem a posição de cada casa. Adiante 

detalharemos essa fonte. 

 

Estado da arte (?)  

Sobre a questão da ordem sob ponto de vista da organização socioespacial, a 

historiografia quase não se pronuncia a não ser por estudos isolados, nos quais às vezes 

esse problema era secundário. O historiador brasileiro Magnus Pereira elaborou análise 

sobre a cidade islâmica medieval, em Portugal, na qual foi possível perceber uma 

organização social refletida no espaço. Havia áreas para a classe dirigente, a ‘alcaçova’, 

e outra para os não-dirigentes, a ‘almedina’. Existiam áreas para as residências, e outras 

para o comércio, o ‘sûq’ – que por sua vez era setorizado pelas atividades exercidas.6  

Já autores de outras nacionalidades (portugueses, em especial) tomaram a 

questão de distribuição socioespacial como tema central. É o caso da historiadora 

lusitana Maria da Conceição Ferreira que analisou uma rua, em Guimarães medieval. 

Pela seleção entre vizinhos tal rua se tornou espaço de uma elite.7 A distinção social 

pode ser evidenciada no espaço pela concentração de chefes de domicilio com elevado 

prestigio social em um mesmo logradouro, ou em uma mesma vizinhança. Talvez, e é 

provável que sim, pois a autora não menciona, essa escolha implique na concentração 

em outras áreas de chefes com condições sociais menos elevadas.  

Com objetivo diferente, mas com objeto similar, a antropóloga portuguesa 

Graça Cordeiro analisou um bairro na Lisboa da década de 1920, o que lhe possibilitou 

entender como territórios distintos foram formados no interior de uma mesma 

circunscrição, desta vez, por associações civis.8 Dependendo da época, dois ou três 

clubes dominavam espacialmente setores do mesmo bairro. Esse estudo indica como 

estes se organizavam no espaço, excluindo os que não pertenciam as suas agremiações.  

Similar situação foi estudada pelo sociólogo alemão Norbert Elias que 

apontou a existência de setorizações em uma comunidade inglesa, analisada nas décadas 

entre 1950 e 1960. Dois grupos tinham espaços diferenciados na localidade. Segundo o 
                                                            
6 PEREIRA, M. R. de M. op. cit., p. 171. 
7 FERREIRA, M. da C. F. Elementos para um estudo sociotopográfico de Guimarães na baixa Idade 
Média: um espaço residencial de elite. Cadernos do Noroeste, Minho, v. II/2-3, 1989, p.179-216. 
8 CORDEIRO, G. I. Territórios e identidade: sobre escalas de organização sócio-espacial num bairro de 
Lisboa. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 28, p. 125-142, 2001. 
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autor, um fato social, o tempo de permanência das famílias naquela 

área, era o motivo dessa distinção que se revelava espacialmente.9 Famílias já há duas 

ou três gerações se avaliavam como superiores – e agiam como – em relação aos recém-

chegados, que se consideravam – e eram considerados – de condição social menor 

apesar de terem a mesma origem, as mesmas profissões e estarem dentro do mesmo 

status econômico do que aqueles. 

Já a análise da cidade de Cuenca, atual Equador, feita por Jacques Simard, é 

ainda mais relevante porque se aproxima do período e espaço – a América hispânica 

colonial – analisados por nós. Esse historiador francês demonstrou a existência de um 

processo de segregação sócio-étnica que se refletia na ocupação dos lotes urbanos.10 

Essa diferenciação quanto ao local de moradia alcançou no século XVIII seu auge, onde 

três grupos coabitavam o mesmo espaço (índios, mestiços e brancos). Os quarteirões 

mais centrais eram os locais de moradia para as elites brancas. Na periferia residiam os 

índios. Entre eles, a população miscigenada tinha seu espaço preferencial.  

Em Portugal existem, também, alguns estudos com foco em ruas de ofício. 

Outro modo de ordenar. Na tradição urbana medieval portuguesa era comum o 

arruamento por atividade profissional. No mesmo lote (em geral na mesma casa) em que 

tinha sua moradia, o morador exercia a atividade que lhe garantia meios de 

sobrevivência. Era o caso de locais para a venda de cereais ou de carnes em Lisboa.11 

Não faltam exemplos de outros arruamentos (ou tentativas) de sapateiros, de ferreiros, 

ou mesmo de prostitutas nas cidades da Metrópole. Em algum momento, pela 

concentração de profissionais com mesmas atividades, o logradouro assumiu a função 

de ser uma rua de ofício. Mesmo depois de perder tal serventia muitas, pela tradição, 

mantiveram seus topônimos.12  

No Brasil não existem estudos específicos sobre as ruas de ofício, apenas 

raras reflexões a respeito. O historiador carioca Carlos Lima anotou a discrepância, no 

Rio de Janeiro do final do XVIII, entre o nome da rua e os profissionais que ali 

                                                            
9 ELIAS, N. & SCOTSON, J. L. Estabelecidos e outsiders: sociologia das relações de poder a partir de 
uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000 (Especialmente a introdução).  
10 SIMARD, J. P. Formación, desarollo y configuración sócio-étnica de uma ciudad colonial: Cuenca, 
siglos XVI-XVIII. Anuário de Estúdios Americanos, Sevilha, LIV-2, 413-445, 1997. 
11 PEREIRA, M. R. de M. A forma..., p. 202 e 209. 
12 FERREIRA, M. da C. F. Uma rua de elite na Guimarães medieval (1376-1520). Revista de 
Gvimarães, Guimarães, v. 96, p. 120, 1986. 
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estavam.13 Em estudo anterior, Théo Piñeiro também analisou a 

capital do Brasil no XVIII, e diferente das conclusões de Lima, notou que havia 

logradouros preferencialmente habitados pelos negociantes cariocas, a Rua Direita e 

logradouros próximos.14 Apesar do logradouro não ter topônimo que remeta diretamente 

à atividade exercida, se tornou rua de ofício. Em Antonina do inicio do século XIX 

semelhante situação parece ter ocorrido, uma rua concentrava os chefes comerciantes. 15  

Outros estudos tiveram como objetivo analisar cidades luso-brasileiras. É o 

caso daqueles elaborados pelos historiadores Beatriz Bueno, Sandro Gomes e por mim 

mesmo que analisaram a organização dos espaços urbanos em cidades do centro-sul do 

Brasil no inicio do século XIX. As fontes de partida utilizadas pelos três estudos foram 

os Livros de Décima Urbana de São Paulo, Antonina e Paranaguá, respectivamente. 

As monografias de conclusão de curso de S. Gomes e de minha autoria 

procuraram compreender se a estrutura social tinha reflexos em uma segregação 

espacial dos chefes com domicilio urbano.16 Foi percebido pelos autores que existem 

indícios de setorizações, mas que elas não se apóiam em um só elemento 

socioeconômico (cor ou ocupação econômica, por exemplo) – como percebeu N. Elias 

na comunidade inglesa – mas, provavelmente, na condição social do chefe em questão.  

A historiadora B. Bueno analisou a questão socioespacial tendo como 

espaço a cabeça da Capitania homônima – São Paulo. O que permitiu, dentre outras 

conclusões, a evidenciação de setores mais valorizados quanto ao valor de aluguel que 

indicava, segundo a autora, haver áreas para chefes mais abastados – em torno das 

                                                            
13 LIMA, C. A. de M. Artífices do Rio de Janeiro (1790-1808). Rio de Janeiro: Apicuri, 2008, p. 88. 
Apesar de manter a possibilidade de que em algum tempo tivesse havido ruas de ofícios. 
14 PIÑEIRO, T. L. A construção da autonomia: o Corpo de Commercio do Rio de Janeiro. In: V 
Congresso Nacional de História Econômica. Caxambu: Anais..., 2003, p. 3. Acesso em 5 de outubro de 
2009. http://www.abphe.org.br/congresso2003/Textos/Abphe_2003_94.pdf  
15 GOMES, S. Organização Espacial numa Vila colonial luso-brasileira, Antonina (1808). Curitiba: 
monografia de conclusão de curso apresentada ao Departamento de História da UFPR, 2004, p. 29.  
16 No CEDOPE (Centro de Documentação e Pesquisa da História dos Domínios Portugueses, séculos XV 
ao XIX) alguns pesquisadores vêm produzindo trabalhos sobre a Décima Urbana há algum tempo. 16 
Desde 2002, o professor Dr. Magnus Roberto de Mello Pereira orienta trabalhos que tem como objetivo a 
análise da organização espacial em cidades coloniais luso-brasileiras. Dois frutos dessa empreitada são as 
monografias de GOMES, S. V. op. cit. e KATO, A. T. T. Outra Paranaguá Urbana: Implicações sócio-
econômicas na configuração espacial de uma vila colonial (1808). Curitiba: Monografia de conclusão de 
curso apresentada ao Departamento de História da UFPR, 2004.  
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principais igrejas e próximos as zonas de comércio – e outras para 

os que não podiam pagar os elevados valores de aluguel.17  

Essas análises se diferenciam do que já foi produzido no Brasil, pois 

espacializaram os chefes e, principalmente porque se fundamentam em dados empíricos 

para demonstrar a existência de uma setorização promovida pelos moradores. O que 

ultrapassa as simples deduções e afirmações abstratas (existia uma rua de comerciantes 

em Salvador somente porque o nome do logradouro remetia a isso, por exemplo) que 

recorrentemente se observa em análises sobre as cidades.18 

Essas últimas pesquisas demonstram a existência de uma ordem que não foi 

construída por leis e decretos, mas pelos moradores. Grupos que buscavam a sua 

distinção frente a outros tendiam, naqueles casos, a criar setorizações em ruas (ou áreas) 

em diferentes épocas. Nossa contribuição a análise da organização espacial é buscar 

compreender a disposição dos chefes com domicilio urbano pelo espaço urbano 

parnaguara procurando entender, caso existente, se havia setorizações e quais as bases 

socioeconômicas em que se sustentavam essa distinção.   

  

A Décima urbana 

A primeira vez que a Coroa Portuguesa determinou a cobrança de um 

imposto sobre todas as edificações urbanas foi, no Brasil, em 27 de junho de 1808.19 

Um imposto de 10% sobre o valor de aluguel dos imóveis a ser pago pelos inquilinos 

moradores das cidades litorâneas no Brasil e nos outros domínios da Coroa. Caso o 

imóvel não tivesse um preço, a Junta da Décima arbitraria um valor do aluguel. Estavam 

                                                            
17 BUENO, B. P. S. Tecido urbano e mercado imobiliário em São Paulo colonial: metodologia de estudo 
com base na Décima Urbana de São Paulo em 1809. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 
73-75, 2005. 
18 Tais como a que se refere Nelson Omega para a setorização de “ricos” e “pobres” nas cidades do Rio 
de Janeiro, Salvador, Natal e São Paulo. Sem contudo indicar as fontes em que se baseava para tal 
informação. OMEGNA, N. A Cidade colonial. Brasília: EBRASA, 1971, p.20-21.  
19 Em Portugal esse imposto já era corrente. Conforme indica o alvará que determina a lei de cobrança da 
Décima: “tendo mostrado a experiência, e a constante prática de Portugal que o imposto da Décima nos 
prédios tem a vantagem de ser o mais geral, e repartido com mais igualdade”. Fonte: Livro de 
Lançamento do imposto de dízimos de Paranaguá (10-11-1808 a 06-02-1857). Manuscrito sob guarda do 
Arquivo da Biblioteca da Câmara Municipal de Curitiba. Código IM V.1. Cópia digital pertencente ao 
CEDOPE, UFPR. A primeira transcrição conhecida do alvará da Décima foi publicada no final do século 
XIX. BRASIL. Collecção das Leis do Brazil de 1808. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional, 1891. p. 69-
73. Recentemente, outra transcrição foi publicada como anexo de um artigo. CARRARA, A. A. Espaços 
urbanos de uma sociedade rural (Minas Gerais, 1808-1835). Varia História, Belo Horizonte, n° 25, 2001, 
p.151-153. 
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isentas as Santas Casas de Misericórdia pela piedade do seu 

instituto, e as cidades da Ásia pela sua decadência. Nesse primeiro momento as cidades 

do sertão do Brasil não foram incluídas na cobrança. 

O livro contendo a Décima de Paranaguá passou a ser escriturado em 10 de 

novembro de 1808, na forma como determinou o Alvará régio. Os lançamentos no 

Livro da Décima foram divididos por ruas e travessas. Em relação à maioria das vias, o 

escrivão teve o cuidado de definir o lado da rua (esquerdo e direito) em que se 

localizava o morador tributado, e em relação a algumas ruas a sua direção (Rua do 

Terço indo para o São Francisco, por exemplo) foi anotada. Quase sempre, arrolou-se 

primeiro as casas de um lado, depois, as do outro.  

Em cada nota foi registrado qual era o nome do proprietário, o do inquilino 

– se houvesse –, a situação do morador com relação à casa (em que mora, mora quando 

vem a vila, “inquilino”, etc.), valor em réis do aluguel, do imposto da Décima e de outro 

imposto (para conserto das fachadas). Indicação de pavimentos (sobrados e térreos) e 

numeração das casas é feita na margem no texto. 
 

Rua do Terço indo para o São Francisco 
Lado esquerdo 
 
Casas próprias do Tenente Coronel Ricardo Carneiro dos Santos alugadas ao 
Capitão Antonio Jose Alves pela quantia de nove mil e seiscentos por ano vem a sair 
de cima a quantia de novecentos e sessenta dos quais abatida a de cima para 
consertos na forma do Regimento vem a décima oitocentos e sessenta e quatro réis 
com a qual a quantia se sai a margem.................................................................. 864$ 
Lançada no Livro da Receita f.320 

 

De modo semelhante, se fez a Décima em Antonina e no Rio de Janeiro 

como descreveram, respectivamente, os pesquisadores Gomes e Cavalcanti.21 A grande 

diferença entre estas cidades era o tamanho, e, provavelmente, a complexidade da vida 

urbana. Enquanto em Paranaguá foram arrolados 294 imóveis urbanos, em Antonina 

eram 114 e na capital eram 7548 casas.  

Em um segundo momento, as cidades do sertão foram incluídas na Décima. 

O Alvará de 3 de junho de 1809 determinaria a extensão da cobrança do imposto para 

                                                            
20 Todos os textos citados das fontes foram modernizados para se evitar, ao leitor, abreviaturas ou 
qualquer confusão na leitura (como a junção de palavras). Contudo, a estrutura das frases foi preservada. 
21 GOMES, S. V. op cit, p.52. CAVALCANTI, Nireu. O Rio de Janeiro Setecentista. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2004, p. 259-272. 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

8 de 23 
 

todas as aglomerações urbanas no Brasil.22 Nesse sentido, São Paulo 

elaborou seus livros de Décima que conhecemos indiretamente através de outros 

historiadores.23 Na Capitânia de Minas Gerais, várias vilas também organizaram seus 

livros de impostos que se assemelhavam aos que analisamos.24 

 

Um urbano em Paranaguá 

A instituição da cobrança da Décima obrigou a Câmara parnaguara, em 

1808, à demarcação de um perímetro urbano para que fosse efetuada a cobrança dos 

prédios. Entretanto, esta não foi a primeira vez que se definiu uma área urbana na 

cidade. Quando da fundação da vila, o rocio, o termo e o setor urbano – a vila 

propriamente dita – foram definidos. Ao rocio meia légua, ao termo os limites com 

outras vilas ou a imensidão do sertão, ao urbano as primeiras ruas que partiam da Igreja 

Matriz onde estavam sendo construídas as primeiras casas.  

Outro momento em que se percebe nas fontes a presença de uma noção de 

que havia um espaço urbano definido na mente dos moradores e administradores é na 

Lista Nominativa de Habitantes de Paranaguá, de 1767.25 Ali novamente um urbano 

está demarcado. Os moradores do espaço urbano são divididos por logradouros 

enquanto os do Rocio – região intermediária – e dos bairros são a porções do rural que 

aparecem referidos por região de moradia. A Lista Nominativa de 1772 sacramenta a 

noção de endereço, a rua define a posição dos proprietários e moradores urbanos.26 Rua 

como fruto de uma tradição cultural européia, construída anonimamente por um 

contínuo de fachadas na disputa pelo acesso do ar, a água e por mais espaço. É essa rua 

que a documentação se refere. Uma rua que os reinóis trazem consigo, e a reproduzem 

indefinidamente nos espaços coloniais.   
 

                                                            
22 BRASIL. Collecção das Leis do Brazil de 1809. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891, p.72-73. 
23 BUENO, B. P. S. op cit, p. 66. GLEZER, Raquel. Chão de terra. São Paulo: Alameda, 2007, p.85. 
SILVA, Janice T. da S. São Paulo: 1554-1880 – discurso ideológico e organização espacial. São Paulo: 
Ed. Moderna, 1984, p. XX.   
24 CARRARA, A. A. A real fazenda de Minas Gerais: guia de pesquisa da coleção Casa dos Contos de 
Ouro Preto. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 2003, p.34. 
25  PARANAGUÁ. Maços de população. Listas nominativas de habitantes de Paranaguá (1767). 4° 
Companhia de ordenanças. Cópia em microfilme pertencente ao CEDOPE.  
26 PARANAGUÁ. Listas gerais de todos os moradores, respectivas idades, bens e rendimentos, das Vilas 
de S. Sebastião, Ubatuba, S. Vicente e Vila de Apiabi, Capitania de S. Paulo (1772). Projeto Resgate. 
AHU – códice 2105. 
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Note-se que estas ruas, que servem de ponto de partida a 
Alberti, não são representativas de um caos a ser ordenado. 
Há muito, estão submetidas a princípios de ordem ditados pelas posturas municipais. 
No entanto, essa ordem não é criada nem pelas posturas e muito menos pelo tratado. 
As ruas nascem, como veremos, de algo mais profundo, o compartilhamento do 
acesso ao espaço exterior, ao ar e à luz. São um modo de ocupar o espaço, uma 
forma específica de segmentá-lo, uma arquitetura, e simultaneamente uma ordem de 
comportamentos cabíveis e sua prática, uma dada sociabilidade, Portanto. Essa rua 
não é instaurada por autores individuais ou institucionais, mas pelas pessoas 
detentoras de uma dada tradição cultural.  
Referindo-se à modelação dos comportamentos pelo viver cortesão, Elias afirmou 
que a interdependência entre as pessoas “surge uma ordem sui generis, uma ordem 
mais irresistível e mais forte do que a vontade e a razão das pessoas isoladas que a 
compõem”. Não seria abuso dizer o mesmo sobre a produção da rua. Ela é o 
resultado de um fazer corrente, anônimo.27    

 

Por fim, a própria Décima de Paranaguá traz uma nova informação. A 

existência de um extramuros. Provavelmente, não a existência física de uma cerca ou 

muro, mas da delimitação de um urbano que está extramuros, e com a adição de um 

extramuros urbano (cinco casas). Haja visto que esse extramuros – cuja localização não 

foi possível definir com precisão – também pagava o imposto da Décima.  

 

Caminhos da planta hipotética 

Se olharmos para uma planta cadastral moderna de Paranaguá, em sua 

região central perceberemos uma dada configuração espacial que podemos supor, com 

relativa segurança, que preserva as mesmas características básicas que o traçado da vila 

tinha em 1808. Isto porque o lote urbano é um documento. Seu formato denuncia o 

modelo de ocupação do solo e suas características foram preservadas ao longo dos 

séculos. Assim, excetuando reformas nas ruas – aberturas e alargamentos – essa cidade 

manteve seu setor histórico relativamente preservado quanto à constituição dos lotes. Os 

quarteirões mantiveram suas características desde que foram construídas as casas e 

definidos os tamanhos dos lotes em cada lado da rua. É esta permanência que permite a 

utilização da atual planta cadastral de Paranaguá como base para uma planta hipotética 

da vila no início do século XIX.28 De fato, as nossas fontes são o loteamento e o 

                                                            
27 PEREIRA, Magnus R. de M. Cortesia, civilidade, urbanidade: conversando com Norbert Elias sobre a 
conformação do espaço e das sociabilidades na cidade medieval portuguesa. História: Questões e 
Debates, Curitiba, n.30, p. 121-127, 1999. O trecho citado está em ELIAS, Norbert. O processo 
civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990-1993, v. 2, p.194. 
28 Agradecemos a prof. Dr. Ana Luiza Fayet Sallas por ter intermediado junto a Prefeitura de Paranaguá a 
disponibilização da planta cadastral da cidade.  
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arruamento em si, na sua existência material. A planta cadastral á 

apenas a representação moderna disto. 

Na seqüência, procurou-se confrontar os dados da planta cadastral atual com 

informações trazidas de documentos de época, tais como plantas, iconografia e 

descrições. Por sorte, em 1815 foi elaborada uma planta da vila, um período muito 

próximo ao ano de nosso interesse. Essa planta nos traz a localização dos quarteirões e 

áreas ocupadas até então, mas não o loteamento. Trata-se de excelente indicativo de 

onde estariam localizadas as casas em anos anteriores e comprova a nossa suspeita 

quanto à permanência do traçado e do loteamento de Paranaguá. 

 

 
Fonte: REIS Filho, N. G. Imagens de vilas e cidades coloniais no Brasil. São Paulo: EDUSP/ Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo, 2001, 1 CD-ROM. Seção Paraná. 

 

Outra fonte utilizada é a Memória Histórica de Paranaguá escrita por 

Antonio Vieira dos Santos, um morador da cidade no período em que essa análise de 

ocupa, a primeira década do século XIX. A informação que este autor nos fornece é a 

descrição das ruas no ano de 1850, apontando proprietários, toponímia das ruas – 

naquele momento – e eventuais nomes de ruas e de antigos proprietários em tempos 
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anteriores ao ano de 1850.29 Tal tipo de informação é necessária 

dada à mudança dos topônimos. Os atuais são diferentes dos do inicio do século XIX.  

Localizadas as ruas, o segundo passo foi o de escolher os lotes sobre quais 

estariam hipoteticamente os moradores. Em consonância com a planta de 1815, 

determinamos a localização de cada casa e do morador correspondente. Como não 

possuímos informações sobre lotes concedidos e não edificados ou sobre espaços vazios 

entre as casas a única forma foi dispor as casas arroladas na Décima pelo lado indicado 

(esquerdo e direito) uma ao lado das outras – quando indicado. Esta decisão foi tomada 

em função do conhecimento que se sabe sobre aquilo que era desejável nos espaços 

urbanos da época. Basta que tenhamos em mente os provimentos do ouvidor R. 

Pardinho, e as atas das câmaras das vilas coloniais brasileiras, para percebermos como o 

adensamento era algo desejável. Havia, de fato, todo um esforço para que não houvesse 

lotes vagos no espaço urbano. 
 
Proveu, que nenhuma pessoa daqui por diante com pena de seis mil réis para o 
Conselho faça casas de novo sem pedir licença à Câmara, que lhe dará, e mandará o 
arruador, que para isso tem nomeado, lhe assine chãos, em que as faça continuando 
as ruas, que estão principiadas, e em forma, que vão todas por direitas por corda, 
unindo-se umas casas com as outras, e não consistam, que daqui por diante se façam 
casas separadas, e desviadas para os matos, e sós, como se acham algumas, porque 
além de fazerem a Vila, e povoação disforme, ficam os vizinhos nelas mais expostos 
aos insultos, e desviados dos outros vizinhos para lhe acudirem em qualquer 
necessidade, que de dia ou de noite, lhes sobrevenha, e é melhor, que em pouco 
terreno esteja a Vila bem unida, do que em largo com tantos despovoados.30  

 

Como já foi mencionado, por vezes o livro da Décima dá a indicação do 

sentido da rua, ou do sentido em que foram contabilizadas as casas: Rua do Terço indo 

para [a igreja de] São Francisco. Para outras, como a Rua Direita, não aparece a 

indicação do sentido da rua. Para tentar resolver tal problema, foi utilizado sempre o 

sentido centro-periferia, isto é, considerou-se que as casas haviam sido inventariadas a 

partir das que estavam próximo à Igreja Matriz. Isto porque, as praças e largos das 

igrejas matrizes costumavam ser tomados como centros simbólicos dos núcleos 

urbanos.31 Outra fonte indica que as casas são arroladas da mesma forma, do centro para 

fora. São as Listas Nominativas de Habitantes do início do século XIX, nas quais os 
                                                            
29 VIEIRA DOS SANTOS, A. Memória histórica de Paranaguá (1850). Curitiba: Vicentina, 2001, v.2, 
p.13-21.  
30 SANTOS, A. C. de A (org.). Provimentos da Vila de Paranaguá (1721). Monumenta, Curitiba, v. 3, 
n.10, p.118, 2000 (Provimento 84).  
31 MARX, M. Cidade no Brasil, terra de quem? São Paulo: Nobel/ EDUSP, 1991, p.27-28.  
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habitantes são arrolados de semelhante forma, com a diferença de 

que o autor não nos fornece o lado em que estão situadas as edificações. 

Há também ruas que não tem indicação de lado ou tem lado único. Por 

motivos óbvios a Rua da Praia tem lado único, o outro é o rio (não é o mar). Já a Rua do 

Fogo não tem indicação de lado, por isso a mesma ordem centro-exterior foi utilizada, a 

diferença é que a casa mais próxima era contada em seqüência da numeração da Décima 

mesmo que ficasse do outro lado da Rua. Essa é a seqüência mais lógica que foi 

possível imaginar. Caso tivesse sido feito do mesmo modo que as outras ruas, o 

escrivão teria novamente escrito lado esquerdo e lado direito, como era habitual. 

 

Quem é quem? 

A Décima relaciona apenas os nomes dos proprietários e inquilinos das 

casas. Como em outras fontes, a patente na milícia, por vezes, é também é indicada. 

Para as mulheres com maior distinção social o qualificativo “Dona” é utilizado. 

Nenhum outro elemento que caracterize os moradores do setor urbano foi registrado. 

Como esse trabalho tem por objeto a analise da lógica da organização social refletida no 

espaço foi necessário caracterizar melhor os chefes de domicílio. 
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As Listas Nominativas de Habitantes proporcionam 

algumas informações sobre eles. Trata-se de censos nominativos, em que a população 

era arrolada por núcleos domiciliares. Na seqüência, alguns dados sobre as pessoas são 

anotados: idade, estado conjugal, cor de pele e origem (naturalidade). Títulos da patente 

miliciana também são citados, assim como o modo de sustento da casa: vive de sua 

fazenda, de seu botequim, é sapateiro, etc. 

 Nome e naturalidade Categoria Id EC Cor e ocupação 

002 Sargento desta Companhia 
Vicente Ferreira do Valle 

natural desta vila 

[Chefe] 49 C Branco Vive de sua 
lavoura e vendeu = 20 = 

alqueires de farinha 
Maria Lourença natural 

desta vila sua mulher 

Esposa 22 C Branca 

Domingos natural desta vila Escravo 15 S Pardo  

Esmeria natural desta vila Escrava 11 S Parda  

Fonte: Lista Nominativa de Habitantes de Paranaguá (1808), 2° Companhia de ordenanças, domicílio 2. 
 

Para a qualificação dos chefes de família, foram utilizadas todas as Listas 

entre 1801 e 1809. São oito, à exceção do ano de 1802 que, aparentemente, não existe. 

A necessidade de se trabalhar com esse conjunto de Listas se deve ao desencontro das 

informações. Existem chefes de domicílios que foram inventariados como moradores da 

cidade na Décima, mas que por algum motivo, não estavam situados na Lista 

Nominativa de 1808. Aproximadamente 20% dos chefes arrolados na Décima estiveram 

fora da análise específica (quando analisamos as condições socioeconômicas destes), 

mas incluídos no exame da casa (quando analisamos na Décima o preço do aluguel, 

número de pavimentos, etc.). 

Uma maior atenção foi dada às Listas Nominativas de 1801, 1803, 1804 e 

1809 que além da habitual descrição traz no seu interior uma cidade dividida por ruas. 

Eventuais mudanças de nomenclaturas podem ser percebidas.32 Em relação a alguns 

moradores percebem-se, inclusive, mudanças dos locais de residência ou sua 

permanência em locais diferentes em uma mesma rua. 

 

                                                            
32 Como a Rua do Colégio, que provavelmente estava imediatamente em frente ao Colégio Jesuíta. Em 
1803 e na Décima de 1808, ela é parte da Rua do Terço, assim como seria denominada Rua da Ordem e 
da Cadeia em 1809.   
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Distribuição socioespacial  

Os trabalhos de S. Gomes sobre Antonina e de B. Bueno sobre São Paulo 

caracterizaram a existência de setores das respectivas cidades onde se concentram 

grupos de alta e de baixa condição social. Comércio e valores dos alugueis são 

mostrados com indicativos dessa situação.   

Em Antonina, as conclusões têm uma base empírica maior, pois agrega 

ainda ocupação de cargos camarários, origem, escravaria, ocupação econômica, cor de 

pele, estado civil e idade dos chefes de domicilio. Todos esses elementos, segundo as 

demonstrações do autor, geram a criação de zonas de residência: a da elite tradicional (a 

dos fazendeiros), a da “nova elite” (a dos comerciantes) e a da plebe. Ambas as “elites” 

habitavam nas ruas próximas à baia, e os mais pobres nas ruas próximas ao campo.33  

A indicação do tipo de cobertura das casas, se de telha, se de palha, apenas 

confirma a tese inicial de que a diferenciação social se refletia espacialmente no urbano 

de Antonina. Assim como os mais altos aluguéis, as casas com cobertura de telha 

concentram-se nas ruas próximas a baia, e as casas com cobertura de palha, menos 

valorizadas, encontram-se nas ruas próximas ao Campo.  

Em Paranaguá não há a indicação de cobertura, mas os valores dos aluguéis 

têm uma situação semelhante à Antonina. De modo geral, residir próximo ao rio era 

mais oneroso para o inquilino. A presença de sobrados e de armazéns com lojas 

contribui para a majoração dos preços médios de aluguel nas ruas em que se situam. 

Em Paranaguá, quatro dos cinco logradouros mais próximos ao rio eram os 

mais valorizados quanto ao preço de aluguel. A rua com maior valor médio de aluguel 

era a Rua da Praia, com valor próximo a 12$000. Seguido da Rua do Terço que tinha 

preço médio próximo a 10$000 réis. A existência de sobrados de função mista 

(comércio e residência) nesses dois logradouros assim como valorizadas casas térreas 

contribuíam para os altos valores médios na rua. 

Outros logradouros tinham preço médio na casa dos 8$000 réis (em três). A 

Rua do Porto da Matriz era a terceira mais onerosa para se residir. Apesar de haver 

somente casas térreas, algumas delas eram muito valorizadas. Cerca de 43% dos 

imóveis tinham valor superior a média do logradouro. A Travessa da Matriz era a 

quarta, e em quinto estava a Rua da Gamboa. Nesses últimos casos, os sobrados 
                                                            
33 GOMES, S. V. op. cit, p. 37-38. 
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elevavam o preço médio da rua. Aproximadamente 35% das casas 

de cada logradouro tinham valor superior à média da rua.   

A Travessa do Funil e a Rua Direita tinham valores médios acima, mas 

próximos de 7$200 réis. No Funil também existiam somente casas térreas, mas algumas 

valorizadas. Na Direita tinha outros quatro sobrados (sendo três com armazém, loja e 

casa) que mais uma vez implicava na majoração do preço médio do aluguel da rua. O 

que reduzia o preço médio era os imóveis com diminuto valor, aproximadamente 40% 

das casas de cada logradouro tinham valor inferior à média da rua.  

Entre 7$000 e 6$000 estavam as Ruas da Baixa, do Campo, do Fogo e do 

Chargo. A ausência de sobrados nestas ruas, assim como raras casas térreas valorizadas, 

contribuía para que estas ruas fossem as mais baratas quanto ao aluguel.  

Sobrado, todavia, não é necessariamente sinônimo de maiores valores de 

aluguéis. Os sobrados em que residiam Rita Maria na Rua da Gamboa, alugado a 7$200, 

e da moradia do médico-mor Antonio Julio na Rua Direita, 8$000, ambos inquilinos, 

demonstram a concretude dessa afirmação. Entretanto, eram casas bem avaliadas com 

média próxima a da rua em que estavam. O que também se mostrou evidente é que 

sobrados que unem residência e comércio têm um preço acrescido. 

Aproximadamente de 47% dos sobrados estavam entre os 4% de casas com 

maior valor de aluguel. O que também demonstra como casas térreas podem ter um 

valor maior de que os sobrados apesar da superioridade do preço dos últimos. 

Eliminando as casas comerciais dos negociantes – que como vimos 

contribuem para a elevação dos preços médios – o aluguel médio das casas residenciais 

decresce ligeiramente em alguns logradouros (nas Ruas da Praia, do Terço, e Direita e 

nas Travessas da Matriz e do Funil), exceto nas ruas em que somente existiam casas 

residenciais, mas a situação geral não se modifica. As ruas mais valorizadas (da Praia, 

do Terço e do Porto da Matriz) continuam nas mesmas posições assim como as ruas 

mais baratas para se viver (da Baixa, do Campo, do Fogo e do Chargo). Há somente 

uma mudança significativa, a Rua da Baixa ascenderia do 8° posto para o 6° e a 

Travessa do Funil em sentido contrário. O que significa afirmar que os aluguéis mais 

caros continuam nas mesmas ruas mesmo sem contabilizarmos as casas comercias e 

mistas, agora o valor médio era sustentado por valiosas casas térreas.  
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Botequins, vendas e tabernas funcionavam em diversas 

casas da vila. Mas diferentemente dos armazéns, não mereceram anotação do escrivão 

da Décima. É importante anotar que a casa do chefe do domicilio que tinha como 

atividade econômica esse comércio miúdo não tinha um maior valor de aluguel. O 

pequeno comércio existente na vila parecia não agregar valor no aluguel.  

Com relação à concentração das residências dos moradores que viviam do 

comércio (pequeno – taverneiros, por exemplo –, ou de maior vulto, de negociantes) 

percebemos que estava na Rua do Terço. Aproximadamente 66% dos chefes de 

domicilio que conhecemos sua fonte de renda na rua sustentavam-se dessa atividade. 

Em relação ao total de chefes dessa atividade residindo no logradouro eram 31,4% dos 

que vivem do comércio na vila – principal atividade econômica.  

Já na Rua do Campo concentrava 13% dos moradores do setor urbano que 

tinham seu sustento no comércio. O que contraria a afirmativa bastante difundida (e sem 

dados empíricos para a comprovação) de que este logradouro era habitado, 

principalmente por chefes cujas atividades eram ligadas a terra. Todavia, nesta rua, 

nenhum armazém ou loja foi anotado na Décima. Na Rua Direita eram 10% enquanto 

na Travessa da Matriz 9% do total de chefes comerciantes. Eram as ruas com o maior 

número de moradores que se sustentavam de comércios. 

Em Antonina, percebeu-se uma disposição espacial mais concentrada dos 

chefes de domicilio que viviam do comércio. Viviam na Rua Direita e na Travessa para 

o mar, 90% dos comerciantes da cidade.34 O comércio apresentado pela Décima de São 

Paulo, segundo B. Bueno, concentra-se em torno dos Largos da Sé e do Palácio e ruas 

contíguas.35 Regiões mais centrais, e de primeiro povoamento de uma cidade do sertão.   

A segunda atividade econômica mais corrente em Paranaguá eram os ofícios 

mecânicos. Responsáveis pelo sustento de 19,6% domicílios concentravam-se 

moradores que viviam desse trabalho nas Ruas da Gamboa e Direita (20%) – 

logradouros centrais –, e nas Ruas do Terço, da Baixa, do Fogo e Travessa da Matriz, 

10% aproximadamente.  

Apenas 27,8% chefes de domicílio nascidos na metrópole viviam de seus 

ofícios mecânicos. A maioria dos metropolitanos tinha atividades ligadas ao comércio. 

                                                            
34 GOMES, S. V. op. cit, p.29-30. 
35 BUENO, B. op. cit, p. 73-75.  
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Eram 50% chefes de domicilio que viviam dessa atividade. Sendo 

que as Ruas do Terço, da Praia e a Travessa da Matriz – logradouros próximos ao mar – 

concentravam 44,5% moradores de origem reinol que se sustentavam do comércio.  

Quantos aos moradores provenientes das ilhas atlânticas, na comparação da 

Décima com as Listas Nominativas localizamos apontam um total de dez residindo na 

vila em 1808, percentual próximo a 5% de todos os chefes. Metade deles habitava a Rua 

do Terço. Nenhum residia em sobrados, mas algumas casas que ocupavam tinham alto 

valor de aluguel.  

Os naturais de Paranaguá formavam, como é previsível, o maior contingente 

de chefes de domicilio da cidade. Representavam taxa pouco superior a 56% dos chefes 

de domicilio urbano cuja origem foi possível determinar. No entanto, na Rua da Praia 

nenhum dos chefes de domicílio com origem conhecida era nativo. Eram dos bispados 

do Porto e de Braga, 57% dos chefes destas ruas. Na Travessa da Matriz onde os chefes 

naturais da vila tinham reduzido espaço, percebemos que havia uma concentração, 

61,5% dos chefes tinham origem na região do Porto.  

Nas outras ruas, a maioria era de naturais da vila. Na Rua do Campo 

representavam 81% dos moradores de que conhecemos a origem. Apesar de não 

constituírem número percentual elevado na rua (devido ao grande número de casas 

nelas), os parnanguaras são em número de 26 na Rua Direita e 18 na Rua do Terço. Na 

primeira, com presença significativa de naturais de outras partes litorâneas do Brasil – 

das Capitanias de São Paulo (São Francisco, Iguape, Cananéia e Santos), Rio de Janeiro 

e do Espírito Santo – e na segunda com forte presença de oriundos da metrópole e das 

ilhas atlânticas (Angra, Pico, São Jorge, São Miguel, etc.). 

Em Antonina uma situação mais evidente com relação a origem foi 

demonstrada. Dos domicílios em posse de portugueses, 96% tinha residência nas ruas 

próximas a baia enquanto apenas um morava no outro setor, próximo ao campo.36 

Assim como na Rua da Praia em Paranaguá, na Travessa para o mar em Antonina todos 

cuja origem pode se determinar eram oriundos da metrópole.  

Outro importante elemento de diferenciação social é a ocupação dos cargos 

camarários. Nesse quesito o que também se percebe era uma concentração, em 

Paranaguá, na Rua do Terço: 15 chefes de domicilio residentes naquele ano já tinham 
                                                            
36 GOMES, S. op. cit, p. 40. 
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ocupado ou iriam ocupar cargos da elite camarária entre 1750-1850. 

Nas ruas ainda próximas ao rio, na Rua da Praia eram 4 e na Travessa da Matriz, três.  

Na parte central da cidade as ruas Direita, Gamboa e da Baixa, e na 

Travessa do Funil também contavam com moradores que ocuparam cargos na Câmara. 

A segunda rua com maior concentração de chefes que ocuparam cargos na Câmara era a 

Rua Direita com sete moradores. Na Gamboa moravam outros quatro e na Rua da 

Baixa, outros três. Na travessa um chefe ocupou ou ocuparia cargo camarário. 

Ou seja, 59,5% dos chefes que ocuparam cargos na Câmara tinham 

domicilio na zona da Praia enquanto 40,5% na zona do campo. Novamente nesta 

questão em Antonina segrega os espaços. Nenhum morador da zona do campo tinha 

exercido cargo na administração civil. Quase todos residiam nas ruas próximas a baia. A 

exceção era Elias Jose Vieira, natural de Lisboa, lavrador proprietário de sete escravos, 

residente em uma casa com cobertura de palha na Rua do Campo. Foi vereador na 

primeira legislatura da vila de Antonina em 1798.  

Outro elemento que também gerava distinção social eram as patentes na 

milícia. Em especial aquelas que integravam as posições mais altas na hierarquia 

miliciana e na da tropa paga. Em Antonina as ruas próximas a baia concentravam todos 

os oficiais da vila. Somente milicianos habitavam o outro setor.37 Em Paranaguá a 

situação não tão nítida. Na zona da praia a Rua do Terço era a de maior concentração 

desses oficiais, a segunda em todo o setor urbano. Eram onze, sendo: cinco eram 

capitães de companhias na vila, três capitães, um sargento-mor de ordenanças, um 

tenente, e por fim um capitão-mor de outra vila. Nas Ruas da Praia e da Baixa e na 

Travessa da Matriz, eram chefes três, quatro e dois, respectivamente.  

Na parte do campo, a Rua Direita contava com o maior número de 

integrantes de alta patentes residentes – dois capitães-mores (o outro era de Antonina), 

três capitães, nove tenentes. Outros logradouros do setor também contavam com chefes 

de altas patentes milicianas, em 1808, nas Ruas da Gamboa e do Fogo, quatro e um, 

respectivamente, e na Travessa do Funil, dois. Portanto, existia praticamente uma 

igualdade de chefes de alta patente com habitação urbana nas duas zonas.  

Quanto aos oficiais de baixa patente situação semelhante foi percebida, com 

ligeira predominância para o campo, 53,8%. A única rua que não tem entre os chefes de 
                                                            
37 GOMES, S. op. cit, p. 67. 
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domicilio milicianos (entre os que se conhece sua função na milícia) 

é a do Porto da Matriz, residindo três sacerdotes e nenhum integrante da milícia ou da 

tropa paga. Apesar de haver chefes homens, mas para os quais não foi indicado patente 

nas Listas Nominativas ou na Décima. 

A cor era outro fator determinante para o status do chefe de domicilio. Os 

censitariamente brancos correspondiam a 91,2% dos chefes com domicilio no setor 

urbano da vila, em 1808. Os que conhecemos a cor representavam, no mínimo, 60% dos 

moradores da rua como na Rua do Chargo chegando a ser 100% nas ruas da Praia, Porto 

da Matriz, Travessa do Funil e Travessa da Matriz. Outro importante grupo eram os 

não-brancos, 8,8% onde 71,4% dos chefes tinham domicilio na zona do campo. 

De certo modo, esses chefes não-brancos demonstram que a cor era um 

grande fator de distinção social. Nenhum deles serviu em cargos da governança, e 

somente um tinha a patente de sargento. Somente este e mais dois pardos tinham a 

propriedade da casa em que habitavam. Quanto à naturalidade dos 82,3% era natural da 

vila o que também pode apontar certa falta de mobilidade na vila. 

Novamente existe uma segmentação espacial em Antonina. A cor branca era 

moradora preferencialmente das ruas próximas a encosta enquanto os pardos viviam, 

basicamente, na região do campo.38  

 

Considerações finais  

A partir dessas informações, é possível tentar sintetizar a maneira pelas 

quais as diversas marcas sociais dos chefes de domicílio estavam espacializadas em 

Paranaguá.  

Quanto ao aluguel, a área próxima ao rio tendia a ser mais valorizada quanto 

ao preço médio, à exceção de um logradouro. O conjunto formado pelas ruas da Praia e 

do Terço agregava os dois maiores valores médios do aluguel, com números superiores 

a 10$000 réis. Um dos motivos que mais contribuíam para essa situação são as casas de 

sobrado, os armazéns com lojas e valorizadas casas térreas, conforme já afirmamos. 

Já as ruas da Baixa, do Campo, do Fogo e do Chargo – nesta ordem – eram 

as que agregavam o menor valor médio de aluguel. É possível imaginar o porquê às 

casas das Ruas da Baixa e do Chargo contrariam a forte tendência apesar de próximas 
                                                            
38 GOMES, S. op. cit, p. 42. 
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ao rio. Ambos os logradouros “sofriam” com a água. O primeiro 

com as chuvas que invadiam as casas, o que inclusive foi determinante para uma mais 

lenta ocupação.39 O segundo era um área de mangue onde as construções poderiam ter 

problemas estruturais. Entretanto mesmo com essa situação, os proprietários dessas 

casas eram figuras importantes da vila. O que nos levou a imaginar que esperavam o 

futuro aterramento, por conseqüência a valorização para uma provável venda. 

Na questão da ocupação econômica dos chefes, podemos afirmar que os 

moradores residentes na Paranaguá de 1808 eram, em sua maioria, comerciantes ou 

oficiais mecânicos. O que aponta para certo dinamismo econômico. Em Paranaguá nas 

ruas próximas ao rio (Rua da Praia, do Chargo, do Terço, Porto da Matriz, da Baixa e 

Travessa da Matriz) se pode verificar a concentração preferencial dos moradores 

vivendo do comércio, 63,3%. 

Entre os oficiais mecânicos o comportamento era diferente. Residiam com 

maior freqüência nas ruas que não estavam próximas ao rio, aproximadamente 62% dos 

oficiais mecânicos tinham residência nas ruas centrais e, próximas ao campo (nas Ruas 

da Gamboa, Direita, do Fogo, do Campo e Travessa do Funil).    

Quanto à origem, pudemos depreender que na região da praia residiam cerca 

de 60% dos metropolitanos, 64,5% dos naturais da vila, e 55,5% dos ilhéus. Enquanto 

66,6% dos naturais das outras cidades da Capitania de São Paulo (como Santos e São 

Francisco, majoritariamente) residiam preferencialmente na região do campo que 

também era local de residência de 60% dos moradores oriundos de outras cidades do 

Brasil (como Minas e Rio de Janeiro). O que também pode ser explicado pela ocupação 

das casas. Já ocupadas por outros chefes, estes habitavam região diferente. Dois corpos 

não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. 

Quanto à ocupação dos cargos camarários cerca de 60% dos chefes de 

domicilio – que dispomos de informação quanto a ocupação dos cargos na governança – 

residem na zona da praia. Na região do campo, 40%, sendo que nas ruas do Fogo, do 

Campo, do Chargo e Travessa do Funil não tiveram entre seus residentes nenhum 

morador em cargo da governança enquanto na outra zona apenas a Rua do Porto da 

Matriz não tinha entre seus moradores ocupantes desses cargos.   

                                                            
39 Em 1720, a Baixa da vila não estava ocupada, segundo o Ouvidor Pardinho, pelo grande problema das 
águas estagnadas. SANTOS, A. (org). op. cit, p. 118 (provimento 85). 
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Quanto às patentes na milícia verificamos que certa 

igualdade existiu entre os chefes e seu local de moradia tanto entre os de alta quanto os 

de baixa patentes. O que não indica, portanto, um local preferencial de moradia. 

Quanto à cor 64,7% dos não-brancos tinham residência na região do campo. 

Enquanto 46,6% dos chefes de domicílios recenseados como cor branca estava na zona 

da praia, o que colocava 53,4% na outra região. Podemos assim perceber determinada 

tendência ao local de moradia dos chefes não-brancos fosse às ruas mais distantes do 

rio. Talvez pelas ocupações exercidas por estes, ofícios mecânicos. Já os brancos tinham 

ligeiro número maior na zona do campo onde havia um maior número de casas. 

O que se pode perceber nesta análise é que, em Paranaguá, não havia setores 

clássicos onde poderíamos localizar, majoritariamente, “pobres e ricos”, ruas de ofício, 

cores sociais, patentes milicianas, ou origens. Coabitavam os chefes na mesma rua, um 

e outro, às vezes, um ao lado do outro. O que não os faziam iguais como pudemos 

perceber. A cor não-branca era uma barreira, já o oficio mecânico não.  

Apesar disso, é possível pensar que existiam dois eixos na Paranaguá de 

1808. Um gravitava em torno da Rua do Terço, e outro em torno da Rua Direita. No 

primeiro logradouro havia uma maior concentração de chefes que viviam do comércio 

(pequeno ou grande). Existia uma elite miliciana já enraizada, com seus capitães. Seus 

chefes ocupavam os cargos na Câmara. Os preços de aluguéis eram muito elevados. 

Enfim, os moradores da rua pareciam gozar de alto prestigio na cidade.  

A Rua Direita parecia também ser importante no contexto local. De modo 

diferente do logradouro anterior, os que habitavam este pareciam mais ligados à terra 

(principalmente, fazendeiros) ou aos ofícios mecânicos.  Também ocupavam cargos na 

governança – o segundo logradouro de toda a cidade. Assim como tinham altas patentes 

na milícia (20% dos chefes de domicilio que tiveram cargos na Câmara). Todavia 

pareciam buscar novos espaços no corpo das ordenanças e na governança. Nove 

tenentes que poderiam tornar-se capitães ali residiam (um dos maiores postos na milícia 

a serem alcançados).  

Um homem não é explicado por uma só ação sua. É um ser complexo. Os 

poucos elementos caracterizadores aqui utilizados pretendiam, reconstruir parcialmente 

esses homens e mulheres. Como pudemos perceber os chefes daquela cidade também 

eram assim. Nenhum elemento social isolado explica a escolha do local de moradia 
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desses chefes que, acreditamos, não era baseada em cor social, 

ocupação, origem, ou outro qualquer elemento. Mas na condição social de seu chefe 

como um todo ou como ele conseguiu galgar melhor posição na escala social.  

Procuramos assim, demonstrar a viabilidade dessa pesquisa assim como os 

resultados. E nos lançarmos em breve futuro a vôos mais altos. Conclusões parciais que 

serão confrontados com outra realidade, a saber, Curitiba em estudo que está em 

desenvolvimento. Haveria um modo de organizar cidade? Sem respostas, ainda.   
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Resumo: 
O presente trabalho tem como escopo o estudo sobre o complexo cafeeiro e os seus 

desdobramentos na sociedade paulista. A expansão ferroviária que se articulou, no 

Estado de São Paulo, a partir de meados de 1880, em face do desenvolvimento da 

atividade cafeeira trouxe consigo um novo ritmo ao cotidiano destas novas áreas de 

cultivo, contribuindo decisivamente no processo de modernização destas novas cidades 

ao longo de seus trilhos. O nosso interesse se problematiza em refletir sobre o impacto 

da ferrovia sobre as cidades que experimentaram o ritmo de sua dinâmica, em face da 

cadeia de negócios desenvolvida pelo complexo cafeeiro, dessa forma analisaremos o 

caso do município de Igarapava e suas especificidades. 
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A cidade e Ferrovia: considerações sobre a repercussão da Mogiana no 

município de Igarapava (1905-1940.) 
 

Introdução 

O presente trabalho tem como escopo lançar novas luzes, que subsidiem um 

mais acurado estudo sobre o complexo cafeeiro e os seus desdobramentos na sociedade 

paulista. 

A expansão ferroviária que se articulou, no Estado de São Paulo, a partir de 

meados de 1880, em face do desenvolvimento da atividade cafeeira trouxe consigo um 

novo ritmo ao cotidiano destas novas áreas de cultivo, contribuindo decisivamente no 

processo de modernização destas novas cidades ao longo de seus trilhos. 

Nesta perspectiva, os novos ramais ferroviários serviram de ligação entre as 

áreas produtoras e os portos exportadores. Os novos entroncamentos férreos 

possibilitaram maior circulação de pessoas e mercadorias nestas regiões de difícil 

acesso. Grandes companhias como a Mogiana, a Paulista e Sorocabana desempenharam 

papel de relevância dentro deste processo de desbravamento do sertão paulista. 

As cidades que conseguiram atrair a ferrovia sofreram os impactos desta nova 

dinâmica imprimida pelo incremento da sociabilidade capitalista no seio de suas 

relações sociais. 

Os trilhos possibilitaram a criação do espaço urbano em áreas de 

entroncamento de ramais ou até ampliação do lócus citadino em regiões, que eram 

previamente povoadas. Isso dentro do conceito de complexo cafeeiro, que confere ao 

capital cafeeiro a importância gestora e motriz das relações capitalistas, brasileiras. 

Apesar de uma produção incipiente de café, em comparado a municípios como 

Ribeirão Preto e Sertãozinho que se vocacionaram como grandes produtores cafeeiros 

Igarapava faz parte da gama de municípios que vieram a sofrer as transformações 

imposta pela expansão cafeeira e a chegada da ferrovia. O presente trabalho, inclusive, 

desenvolve exemplos este impacto gerado pela chegada dos trilhos, no município, 

traduzindo-se em obras públicas, desenvolvimentos das atividades urbanas: como 
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criação de escolas, jornais, teatros, hotéis, hospitais, o que seria em última instância a 

racionalização da vida humana, em sociedade. 

Em consonância com um processo que ocorria em todo o estado de São Paulo, 

em decorrência da crise que se desenrolava pelos anos de 1930, Igarapava4 passou por 

um processo de diversificação de sua economia agrícola, sendo importante destacar a 

cultura do arroz e da cana- de - açúcar que amorteceram os efeitos da crise na cidade. 

Todo este processo se arrolou em perspectiva com a expansão cafeeira e 

desenvolvimento da malha ferroviária, protagonizando os homens de negócios, que em 

sua maioria eram cafeicultores como os roteiristas deste processo de mudanças e 

repercussões de sociabilidade capitalista, nas relações sociais brasileiras. 

 

A Companhia Mogiana de Estradas de ferro e Navegações em Igarapava. 

Em seu estudo sobre as ferrovias paulistas Saes, ao analisar as três principais 

empresar ferroviárias do estado, Paulista, Mogiana e Sorocabana, demonstra que existe 

uma perene preocupação destes conglomerados comerciais com a possibilidade de 

direcionar os seus trilhos para áreas que não apresentem imediatas possibilidades de 

grandes receitas.5Comprovando esta idéia o autor nos relata sobre a praxe do envio de 

engenheiros destas companhias para realizarem o reconhecimento e estudos 

topográficos, fertilidade de solo e possibilidades econômicas futuras destas áreas para 

onde pretendiam avançar os seus trilhos. 

Em vista da orientação geográfica que confere o carácter penetrador das 

ferrovias paulistas, o papel  por elas desempenhado torna-se decisivo à abertura do 

processo de incorporação dos espaços do Sul do Goiás na economia de mercado do eixo 

Rio- São Paulo. Neste intento destacam-se as Companhias Paulista e Mogiana. Porém é 

a Mogiana que nasce ao arredores de Campinas, que mais cedo ebrenha-se pelo centro-

                                                            
4 A freguesia criada com a denominação de Santa Rita do Paraíso, por Lei Provincial nº 7, datada do dia 7 
de abril de 1851, ainda pertencente juridicamente e politicamente ao município de Franca/SP. 
Posteriormente, foi elevada a categoria de vila com a denominação de Santa Rita do Paraíso, por Lei 
Provincial nº 51, de 14 de abril de 1873, se desmembrado de Franca. Constituído do Distrito Sede. Sua 
instalação verificou-se no dia 20 de fevereiro de 1874. A formalização do status do lócus urbano em 
cidade foi firmada por Lei Estadual n.º 1038, de 19 de dezembro de 1906. Tomou-se a denominação de 
Igarapava por Lei Estadual nº 1097, de 4 de novembro de 1907.  
5  SAES, Flávio Azevedo Marques de. Estradas de ferro e diversificação da atividade econômica na 
expansão cafeeira em São Paulo, 1870-1900. In: História Econômica da Independência e do Império. 
Coletânea de textos apresentados no I Congresso Brasileiro de História Econômica, 1993. São Paulo: 
Hucitec, FAPESP, 1996, p 55. 
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oeste brasileiro, passando por Mogi- Mirim (1875), Casa Branca (1878), Ribeirão Preto 

(1883), Batatais (1886) e Franca (1887). Nos anos seguintes cortou o Triangulo 

Mineiro, para finalmente chegar em Araguari, em 1896. 

Deste modo com a pretensão de expansão de seus trilhos, a Companhia 

Mogiana traça uma nova rota procurando Uberaba, que passa pelo ramal de Santa Rita, 

em um entroncamento que nasce de Jardinópolis e cruza o Rio Grande não mais por 

pelas cidades Franca e Jaguara, na cidade de Rifaina. Este trecho ferroviário que passa 

que tem na altura de Jaguara a travessia do Rio Grande utilizava-se de embarcações 

fluviais para vencer os obstáculos impostos pelas caudalosas águas do rio, tendo 

inclusive registrado trágicos acidentes como a embarcação Sapucaí- Mirim, em 1888. A 

introdução desta nova linha serviu como uma área onde as economias mercantis baseada 

na pecuária e na agricultura de subsistência estavam bem assentadas. Portanto, prometia 

de imediato a obtenção de receitas e futuramente a exploração das potencialidades 

econômicas preexistentes, que encontravam na via férrea as condições necessárias para 

a sua dinamização. 

Em 1899, com a inauguração da estação de Jardinópolis a continuação desse 

trecho culminaria ao ramal de Santa Rita do Paraíso, continuando-se, assim, o processo 

reprodução do complexo cafeeiro que buscava novas frentes e interligava novas regiões 

geográficas pelos trilhos férreos. O traçado dos trilhos que acompanhava o trajeto do 

Caminho de Goiás e que buscava a cidade Uberaba, tinha como interesse as áreas 

mineiras e goianas. Uma vez que a referida cidade era a porta de entrada para estas 

novas regiões centrais. 

A partir de Jardinópolis a saga dos trilhos mogianos era construída passo a 

passo, pois que já em 1900 chegava a Salles de Oliveira e no ano seguinte em Jussara. A 

inauguração da estação ferroviária de São Joaquim da Barra dá-se ano de 1902, 

seguidos por Ituverava e Canindé, respectivamente em 1903 e 1904. É justamente neste 

mesmo ano que a Mogiana alcança a estação de Aramina, em 1905, e o mesmo acontece 

em Igarapava. No entanto, a sua passagem para as terras mineiras só se daria por quase 

dez anos depois, inclusive por depender de concessões federais6 por se tratar de áreas 

                                                            
6 ZAMBONI, Maria Célia.  A Mogiana e o café-Contribuições para a História da Estrada de Ferro 
Mogiana. Franca/SP: UNESP/FHDSS, Tese de Mestrado, 1993. p 123. 



5 

 

intra-estaduais, além da própria questão física da construção de uma ponte em águas 

caudalosas como a do Rio Grande. 

A estação igarapavense foi aberta em 1905, na região do Alto do Poente, com o 

nome de Santa Rita do Paraíso, nome da cidade na época. Ficava na região baixa da 

cidade e era a ponta da linha do ramal. Em primeiro de abril de 19097, o nome da 

cidade, do ramal e o da estação foram alterados para Igarapava. Com a aprovação da 

continuação do ramal até pouco antes de Uberaba, onde se encontraria com a linha do 

Catalão, em 1914, a Mogiana inaugurou uma nova estação na parte alta na cidade 

(atualmente onde se encontra o bairro Vila Gomes), depois da já existente, e a ela deu o 

nome de Igarapava. A velha estação passou, então, a se chamar Igatí. Com a 

inauguração da Ponte do Rio Grande orçada em 4.000:000$0008 e com a chegada na 

cidade de mais de duzentos trabalhadores para as obras9, o empreendimento seria um 

marco nos transportes e exemplo de ascendência do homem em relação ao meio natural 

pelo uso de tecnologia, como bradariam os modernistas e possibilitas. 

Embarcou para Igarapava, Drº Achilles Vidulic, engenheiro chefe das construções 
da Companhia Mogiana, nesta secção. S.S. deverá seguir d’ ali até a margem do Rio 
Grande, onde vae dar inicio a construção de grande ponte de ligação do ramal com a 
cidade de Uberaba. 
Pelos que nos informaram, essa ponte deverá ser a mais importante de todas as da 
América do Sul. Não será a mais extensa, no comprimento da superfície liquida que 
atravessa, deverá compor-se de quatro grandes arcos, medindo cada um 70 metros 
de abertura. 
Para os serviços de sua construção deve passar este dias por esta cidade, com destino 
ao Rio Grande, uma turma de escaphandristas e já se acham naquelle local os 
caixões de aço encomendados na Allemanha para a construção dos Pilares 
Os própios engenheiros da Companhia, sob a direção do Sr. Achilles Vidulich 
encarregarão de construí-la. Apenas os serviços de alvenaria foram empreitados pelo 
Sr. Carlos Buchianeri. 
Perto de 200 pessoas serão ocupadas nessa obra, devendo Ella ficar concluída 
segundo os cálculos daquelles engeheiros, caso não surja nenhum contratempo, em 
fins de Março do anno p. vindouro.10 

 

Com o novo traçado da Mogiana que liga São Paulo ao Triangulo Mineiro e 

não mais passando pela estação de Franca e não mais se utilizando a navegação fluvial 

para a travessia do Rio Grande, e sim por Igarapava que põe Ribeirão Preto em contato 

direto com Uberaba e, por conseguinte Goiás; percebemos a sobreposição de uma 

cidade pela outra. Afinal de contas, até esta data podemos dizer que Franca manteve 
                                                            
7 Relatório Estatístico da Companhia de Estradas de ferro Mogiana, 1909. 
8 O JORNAL O DIÁRIO DA MANHÃ, edição do dia 28 de Setembro de 1911. 
9 O JORNAL A TRIBUNA DE IGARAPAVA, edição do dia 8 de outubro de 1911. 
10 O JORNAL O CORREIO DO POVO, de Campinas, edição do dia 18 Agosto de 1913. 
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uma preponderância mercantil sobre uma vasta região, que compreendia cidades 

mineiras e paulistas.11Um editorial do “Comércio da Franca”, datado de Julho de 1915, 

ano da construção da ponte ferroviária que liga São Paulo às Minas Gerais na altura de 

Igarapava, lança luz sobre o efeito causado na economia francana. 
“O Commercio da Franca” fiel ao seu programa de bem zelar pelos interesses desta 
terra em todas as suas manifestações vem hoje tratar de um assunto, alias muito 
importante, chamado para elle desde já a preciosa atenção dos poderes públicos e 
mesmo, dos que tem directas responsabilidades sobre os destinos do município. 
O assunto palpitante, o objeto, hoje do nosso especial cuidado preande-se à 
passagem do trem rápido de Uberaba por Igarapava, e a próxima chegada do rápido 
de São Sebastião a Sta. Rita de Cássia. 
Todos nós sabemos, e o publico não ignora que vamos ser prejudicados, com esta 
resolução  da Mogyana. 
O trem rápido que de Araguary chega a esta cidade três vezes por semana  
conduzindo não pequeno números de goyanos e mineiros de origem ao grande 
empório commecial, tendo, como tem tido, obrigação de pernoitar aqui, tornou-se 
inquestionávelmente, uma fonte de rendas, alias excellentes que muito contribuem 
para o nosso comércio. 
Com a chegada do rápido de Araguary lucran os hotéis, lucram os automóveis, 
lucram directa e indirectamente as nossas casas commerciantes e lucram as 
diversões, porque, embora seja em transito, o viajor sempre em transito sempre gasta 
alguma coisam que afinal, vem representarm no fim de cada mez, uma verba 
respeitável. 
E não é só:- por estes viajantes, e representantes de casas commerciais, que, 
prescutemente são obrigadosa portar na Franca, duas vezes, passarão a aportar uma 
só vez, liquidando seus negócios, na ida, para voltarem por Igarapava. Se não é em 
50% que vamos ser prejudicados com isso, podemos, sem receio de afirmar que a 
porcentagem não é menor que 15%. Como vê, com a passagem directa de Uberaba a 
S. Paulo, vamos ser bastantes prejudicados, urgindo, por isso, uma providencia que 
venha contrabalancear o prejuízo evidente. 
Até agora a maioria das populações de Santa Rita, Passos e de outras localidades 
adjacentes que se dirigem a S. São Paulo, passam por esta cidade, onde também não 
pequenos negócios com as nossas principaes casa commerciais. Pode-se mesmo 
dizer que as principaes casa de Franca mantem caixeiros viajantes só para vendas no 
Sul de Minas. 
Ora, o consumidor ou mesmo o negociante mineiro tendo em casa estrada de ferro, 
que o leve a uma das capitães, onde poderá, em primeira mão, obter as mercadorias 
que necessita por preços naturalmente mais vantagosos, e cuja a estrada de ferro 
conduza com rapidez e tarifa conveniente todas as mercadorias compradas há de 
querer andar a cavalo dezenas de léguas incomodas para numa viagem muito mais 
cara passar por Franca e redirigir-se a São Paulo? 
Preferirá o mesmo negociante ou consumidor mineiro deixar de comprar do 
“viajante” de São Paulo, ou do Rio e receber as mercadorias à porta por muito 
menos custo e de transporte para comprar do negociante francano? 
Certamente que não.12 

 

Tosi analisa a questão ao retratar o processo de perda de preponderância 

mercantil francana na região, evidenciando a hierarquização das cidades que obedecia a 

um padrão idêntico aos dos capitais envolvidos. A competição dá-se consoante aos 

                                                            
11 TOSI, Pedro Geraldo. TOSI, Pedro Geraldo. Capitais no Interior. Franca e a história da indústria 
coureiro-calçadista, (1860-1945). Franca/SP: FHDSS, 2002, p 127. 
12 JORNAL O COMÉRCIO DA FRANCA. Edição do dia 14 de Julho de 1915. Ano I. Número III. p 3. 
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montantes em questão, e passava a estabelecer as regras do jogo, a lógica e a 

racionalidade do mercado, até mesmo o traçado das ferrovias.13 

Fernand Braudel ao evidenciar a relação entre as cidades e as rotas para a 

compreensão das formas econômicas modernas, como resultantes de estratégias de 

conquista do espaço, destaca o desenvolvimento dos meios de transportes como meio 

possibilitador destes circuitos econômicos. Esta relação requeria o aprimoramento de 

técnicas comerciais que permitissem as trocas à longa distância. Para tanto, era 

necessário o conhecimento de um vocabulário próprio, de profissionais especializados, 

de um sistema bancário. Assim, as cidades iam criando os seus especialistas. Braudel 

sentencia que as cidades conformavam uma ampla rede que abarcava todo o traçado do 

continente europeu, do norte a sul, de oeste a leste, ainda restava organizá-lo em um 

sistema hierárquico que não restringisse a análise ao nível das trocas, noutros temos, da 

economia de mercado, mas que satisfizesse á própria noção do Capitalismo como uma 

totalidade. 

Em suma, é licito supor e até mesmo concluir que os interesses ditados pelos 

meios possuidores de crédito e de poder político, prescindissem sobre a mudança de 

rota das linhas férreas e que a construção da ponte do Rio Grande em detrimento da 

desativação das embarcações fluviais, em Jaguara, fossem reflexos de novos tempos e 

de uma racionalidade que entendeu a mudança do trajeto como mais vantajosa e 

proveitosa para os seus negócios. 

 

1.4 A Mogiana as suas repercussões na municipalidade igarapavense. 

Com a chegada da ferrovia e do crescimento populacional impulsionado pelos 

trilhos vimos surgir várias freguesias e vilas, e que mais tarde desmembram-se em 

municípios, pelo Nordeste do estado de São Paulo. 

A História de Igarapava, não é fundada com a chegada da ferrovia como em 

outras localidades em que esta criou nódulos populacionais, porém é inegável o 

desenvolvimento e o crescimento do lócus igarapavense a partir de sua chegada. 

 
                                                            
13 TOSI, Pedro Geraldo. Op. Cit. p 127. 
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Tabela 9 - Populações entre os Rios Sapucaí e Grande. 
Município 1886 1900 1920 
Franca 10.040 15.491 44.308 
Igarapava 7.638 12.585 32.678 
Ituverava 4.585 7.638 23.552 
Total 22.263 35.714 100.538 

Fonte: OLIVEIRA, Lélio Luiz de. A população do nordeste paulista e a chegada da cafeicultura (1890-
1920). 14 

A cidade de Igarapava antes mesmo da chegada da ferrovia na região 

localizava-se entre pasto de passagem e pouso para “entrantes” mineiros na região. 

Verificamos que em 1886, a cidade já figura entres as mais populosas da região, entre 

os sertões do Rio Pardo e Rio Grande, ficando somente atrás da localidade francana. 

Em 1905, com a chegada dos trilhos a cidade e com o inicio das obras de 

construção da ponte do Rio Grande que viria a ser finalizada em 1915, a cidade era uma 

espécie de “ponta de estrada” para quem vinha no sentido de Ribeirão Preto, ou seja, 

boa parte do fluxo de imigrantes que era motivado pela expansão do café via trilhos 

férreos tinha como destino as novas áreas de expansão do complexo cafeeiro. A cidade 

foi posto de paragem de várias destas famílias, ainda habitam o seio de sua organização 

social. A hospitalidade para “os que ali vêm” em busca de uma nova vida na cidade é 

versada e publicada pelo jornal “A Tribuna de Igarapava”, em Julho de 1926, sob a 

autoria de Georgides, o que não conseguimos identificar se tratava de um nome ou 

mesmo um pseudônimo: “... é aqui que se depara a que demanda riqueza, e que de fora 

se transporte, na esperança de melhorar de sorte e dar por outras vestes seu massande...” 

Tabela 10 - Populações brasileiras e estrangeiras/ Municípios entre os Rios Sapucaí 
e Grande, 1920. 

Municípios Brasileiros Estrangeiros 
Números totais % Números totais % 

Franca 38.104 86,00 6.193 13,98 
Igarapava 28.830 88,22 3.846 11,77 
Ituverava 21.685 92,07 1.864 7,91 
Patrocínio Pta. 8.781 94,21 540 5,79 
 
Total 

 
97.400 

 
88,65 

 
12.443 

 
11,32 

Fonte: OLIVEIRA, Oliveira Luiz de. A população do nordeste paulista e a chegada da cafeicultura 
(1890-1920).15 

                                                            
14 In: XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2006, Caxambu - MG. XV Encontro Nacional de 
Estudos Populacionais - desafios e oportunidades do crescimento zero. Campinas-SP: ABEP, 2006. V. 1. 
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Em relação aos dados proferidos pelos censos populacionais percebemos um 

aumento de quase 150% por cento da população igarapavense entre 1900 a 1920, ou 

seja, antes da chegada dos trilhos à cidade à em um segundo momento, em 1920, uma 

vez já estão estabelecidas na cidade a estação e a ponte ferroviária que liga as terras 

mineiras a São Paulo, atravessando o Rio Grande. A relação de estrangeiros, que 

fatalmente, foi dilatada pela ocorrência da ferrovia foi o meio pelo qual Igarapava 

apresenta uma relativa gama de estrangeiros entre a sua população, só perdendo para 

Franca na região entre os Rios Sapucaí e Grande. 

Inegavelmente a chegada dos trilhos de ferro ao interior no Estado de São 

Paulo trouxe consigo transformações na dinâmica e estrutura destas regiões, adensando 

as transações comerciais, a circulação de mercadorias e de pessoas ligando os núcleos 

urbanos mais afastados aos centros de exportação de mercadorias. 

Sérgio Milliet nos relata uma relevante impressão sobre o Estado de São Paulo 

e seu processo de interiorização do café pelas suas terras. 

Se a fisionomia paulista do século XVI se caracteriza pelas entradas contra o gentio 
e do século seguinte pelas bandeiras do ouro, a do século XIX se desenha pelas 
linhas paralelas dos cafezais [...] Na vida econômica mais complexa de hoje, outros 
fatores se entrelaçam para atenuar os caracteres marcantes de penetração cafeeira. É 
preciso não olvidá-los, embora não se possa ainda fechar o ciclo de nossa principal 
fonte de riqueza. Mas isso quase que escapa ao nosso intuito de simplesmente 
compreender e delinear as conseqüências demográficas da grande trajetória do 
café.16 

Mais contundente ainda parece-nos o resultado do estudo de Sérgio Silva, em 

as obra Expansão cafeeira e origens da Indústria do Brasil, o qual nos oferta com uma 

sóbria compreensão sobre os desdobramentos desta expansão para o Oeste, e as 

conseqüentes transformações no espaço destas regiões. 

A importância do rápido crescimento da produção e desse deslocamento geográfico 
só poderá ser entendida se considerarmos as simultâneas mudanças ocorridas ao 
nível das relações de produção. Ao subirmos o Planalto de São Paulo, as plantações 
abandonam o trabalho escravo pelo trabalho assalariado. Com o trabalho 
assalariado, a produção cafeeira conhece a mecanização (pelo menos uma 
mecanização parcial, ao nível das operações do beneficiamento do café). Além 
disso, a possibilidade desse deslocamento é determinada pela construção de uma 
rede de estradas de ferro bastante importante. Finalmente, o financiamento e a 
comercialização de uma produção que atinge milhões de sacas implicam o 

                                                                                                                                                                              
15 In: XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2006, Caxambu - MG. XV Encontro Nacional de 
Estudos Populacionais - desafios e oportunidades do crescimento zero. Campinas-SP: ABEP, 2006. V. 1. 
16 MILLIET, Sérgio. MILLIET, Sérgio, O roteiro do café e outros ensaios. 3ª Ed. São Paulo: 
Departamento da Cultura, 1941, p 34. 
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desenvolvimento de um sistema comercial relativamente avançado, formado por 
casas de exportação e de uma rede bancária.17 

A ferrovia possibilitou tanto cidades que já estavam estabelecidas a se 

tornarem centros regional, como no caso de Campinas, Ribeirão Preto e Franca; como 

também ao entorno das estações, em regiões desabitadas, o desenvolvimento de novos 

núcleos de pessoas dando origem a novos municípios: Sales de Oliveira, São Joaquim, 

além das outras mais 157 cidades que surgiram entre 1880 a 1929 no Estado. A 

expansão do café e o desenvolvimento das ferrovias foram responsáveis pelo processo 

de modernização desses insipientes núcleos populacionais. 

Dentro da perspectiva de complexos cafeeiros, em que as atividades fazem 

parte de um conjunto integrado e possuem certa relação entre as suas atividades18 e tem 

na atividade a centro deste nicho econômico e na cidade o seu lócus de comércio, alguns 

grandes proprietários passaram a investir na criação e melhoria dos serviços urbanos 

como forma de melhores condições para realizarem os seus negócios. 

Outra característica que se teria que acrescentar para poder falar a cidade seria a 
existência de um intercambia regular e não ocasional de mercadorias na localidade, 
como elemento essencial da atividade lucrativa e do abastecimento de seus 
habitantes, portanto de um mercado. Porém, não é qualquer mercado que transforma 
a localidade na qual ele existe em “cidade”. 19 

Estes processos de transformação do lócus urbano contribuíram decisivamente 

para que serviços de utilidade pública como iluminação, saneamento e calçamento de 

vias públicas fossem efetivados. Autores como Pedro Tosi (1998) e Bianconi (2002) 

comungam desta mesma tese cada um traz a discussão em âmbito regional o primeiro 

dissecando e analisando as transformações ocorridas no município de Franca e a 

segunda tendo como objeto de suas preocupações a cidade de Campinas; porém ambos 

principiam os estudos doravante a implantação da ferrovia, a dinâmica do complexo 

cafeeiro como agentes modernizadores. 

Nessas cidades, o ritmo imposto pela gestão da ferrovia, até pela presença do 
próprio pessoal encarregado do sistema, acabou por impor um modo de vida e uma 

                                                            
17 SILVA, Sérgio. SILVA, S. Expansão cafeeira e origens da indústria no Brasil. São Paulo, Alfa-
Ômega, 1976. p 44. 
18 CANO, Wilson. CANO, Wilson. Raízes da Concentração industrial em São Paulo. 4ª Ed. 
Campinas/SP: UNICAMP. IE, 1998. p29. 
19 WEBER, Max. Conceitos e categorias sobre as cidades, in VELHO, Otávio Guilherme. O fenômeno 
Urbano. Rio de Janeiro. Zahar. 1979. p 69. 
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dinâmica de relações sociais que, pelo menos em um primeiro momento, obedeciam 
a um padrão não estabelecido 20 

As repercussões deste ritmo ditado pelos trilhos da Mogiana proferiram os seus 

ecos no cotidiano da municipalidade igarapavense.  A circularidade imposta pelas linhas 

férreas possibilitou que idéias, pessoas, mercadorias saíssem, entrassem, circulasse 

daqui, acolá. Igarapava ligara-se ao mundo. 

Desde a Agência dos Correios instalada na localidade, nos idos da época de 

Padre Zeferino, em1856, o serviço telegráfico possibilitado em virtude da construção da 

Estação ferroviária de Santa Rita do Paraíso foi o grande marco na esfera das 

comunicações na cidade. As linhas da ferrovia eram os canais de acesso para a 

comunicação telegráfica, a partir de 1904. 

A lei municipal nº48, de 1908, criou o serviço telefônico urbano, que era mantido e 
explorado por empresa privada. Logo depois, tratou-se de estabelecer ligações 
interurbanas com a cidade de Uberaba. O serviço telefônico funcionava de maneira 
precária, como acontecia em todo interior do país; os equipamentos quase sempre 
velhos e absoletos, sendo a substituição quase sempre impossível devido à baixa 
rentabilidade do empreendimento. As tarifas eram controladas pela Prefeitura 
Municipal.21 

A perspectiva de “novos tempos”, e da modernidade nas relações do cotidiano 

era apreendida quando não por todos, como no caso das altas tarifas telefônicas para os 

padrões populares da época, era lida ou comentada pelos noticiários impressos que 

circulavam as casas, os botequins e as ruas da cidade. A fundação da Tribuna de 

Igarapava, em setembro de 1908, ou de tablóides menores como o Gato Preto, O 

Alfaiate e O Boato vieram na esteira de uma série de transformações que viviam a 

sociedade igarapavense. 

A natureza geral dessas mudanças é indicada pelo fato de que o crescimento das 
cidades foi acompanhado pela substituição de relações diretas, face a face, 
“primárias”, por relações indiretas, “secundária” nas associações de indivíduos na 
comunidade.22 

A “Tribuna de Igarapava”, em vinte oito anos de existência imprimiu mais de 

1.000 edições, em períodos semanais e em formato grande o que o diferencia da maioria 

dos jornais do interior. Inclusive é interessante citar em leituras sobre outros jornais da 

                                                            
20 TOSI, Op. Cit. p 99. 
21 SOUZA, Sebastião Ângelo de. Pelos Caminhos da História de Santa Rita do Paraízo. São Paulo. Ed 
Vitória. 1985, p 245. 
22 PARK, Robert Ezra. In: VELHO, Otavio Guilherme. O fenômeno Urbano. Zahar. Rio de janeiro. 
1976. p 46. 
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região como o “Comercio da Franca” ou mesmo o “Jornal de Manhã”, de Ribeirão 

Preto, que os jornais citam e faz alusões a mútuas visitas recebidas em suas redações de 

parceiros jornalistas de outras localidades da região, e mais sobre o fato de haver certa 

política de troca de noticias e técnicas entre os veículos de impressa da época. 

 É “A Tribuna de Igarapava” que relata sobre a chegada da luz elétrica na 

cidade, permitindo informações que nos servem como base de análise sobre a pujança 

pela qual a cidade ganhava novos contornos. Foi em ocasião de comemoração de 

aniversário do então prefeito Absay de Andrade, no dia primeiro de Maio do ano de 

1911, sendo realizadas festividades pela inauguração do serviço Hydro- Elétrico de 

Força e Luz de Igarapava, a Festa da Luz, como ficou popularmente conhecida. 

“O aspecto geral da cidade nos referidos dias era o mais alegre possível e agradável 
possível; Tudo transpirava alegria comunicativa... à noite, a cidade tinha um aspecto 
deslumbrante com a variegada iluminação ampla, feita por mais de 500 lâmpadas de 
grande força... Os pontos de iluminação eram os hotéis Sylvio e Machado, que se 
achavam superlotados com mais de 50 hóspedes..”23 

A informação sobre a construção de hotéis na cidade, como o caso do Hotel 

Machado (1906) e, posteriormente, o Hotel Sylvio denotam uma necessidade comercial 

engendrada pela demanda e procura comercial por tais serviços, o que fatalmente foram 

dilatadas pela circulação de pessoas vinculadas às vias férreas, a partir de 1905. 

É certo que as atividades relacionadas à comunicação e transporte, em 

Igarapava, deram um salto qualitativo e quantitativo depois de 1905, reflexos são 

conhecidos na reprodução de um modo de vida que imprimisse um tônus de 

modernidade nas relações cotidianas da municipalidade: a constituição da energia 

elétrica mesmo que fosse inalcançada para muitos por suas altas taxas de manutenção, 

uma vez que a valores da época uma lâmpada de 10 watts custasse ao consumidor 

aproximadamente um valor de 15$000 (quinze mil contos de réis) anual; devemos 

considerar o feito da Prefeitura Municipal de Igarapava que registra, em 1911, 

aproximadamente 26 lâmpadas de iluminação pública e domiciliar.24 

No reflexo destas mudanças que alcançam a cidade devemos citar a construção, 

ou o ideal de novas perspectivas que pautou a reunião sobre a fundação da Santa Casa 

de Misericórdia de Igarapava, realizada na casa do médico Drº. Cesar Martins Pirajá, 

                                                            
23 A TRIBUNA DE IGARAPAVA. Edição de 2 de Maio de 1911. Ano III. 
24 SOUZA, Sebastião Angelo. Op. Cit. p247. 



13 

 

em 1910, e que somente quatro anos mais tarde fora levado a cabo os anseios e o 

estatuto da organização, publicada em imprensa25 e levada ao conhecimento público 

solicitando contribuições materiais para a concretização da obra que fora finalizada com 

convenio com a Congregação das Irmãs Zeladoras e as Missionárias S. Coração 

Sagrado, em agosto de 1922. 

É datada de 19 de maio de 1919, a contratação do governo estadual paulista 

para a construção do prédio destinado a instalação da primeira escola pública 

igarapavense. O principio de rentabilidade tributária revertida em obras públicas é posto 

em ação na cidade que investe o montante de 84.150$000 (oitenta e quatro contos e 

cento e cinqüenta mil réis) no empreendimento escolar, que realizava as funções de 

Grupo Escolar. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o Município de Igarapava 

se compõe de quatro Distritos: Igarapava, Rifaina, Patrocínio de Buritis e Pedregulho. 

Dentro desta divisão distrital, e em se excluindo a sede da comarca, registra-se 7 salas 

de ensino básico, sendo 5 masculinas; em Rifaina, Pedregulho, Aramina, Fazenda dos 

Coxos e Fazenda Jaboticabal; e mais2 classes femininas instaladas, uma em Pedregulho 

e a outra em Igaçaba.26 

A importância da ferrovia em cidades do interior paulista é mais facilmente 
apreensível do ponto de vista de outros ramos do conhecimento humanístico, 
notadamente naqueles em que estudiosos elegeram como objeto de investigação 
cidades onde companhias ferrovias estabeleciam uma considerável estrutura de 
entroncamento de linhas, ou oficinas de manutenção, encarregadas de adequado 
funcionamento das máquinas, das acomodações e dos trilhos27 

Posto investimentos em comunicação, transporte, energia elétrica, ensino 

público que a necessidade e demanda populacional lhe impunham o que ao mesmo 

tempo era fruto de um aferrecimento e desenvolvimento das relações capitalistas na 

cidade, o que gerava renda e gênero monetários convertidos na vida urbana da cidade, 

possibilitados após 1905. 

Um exemplo deste clima de mudanças geradas pelos capitais que entrava na 

cidade e circulavam sociabilizando o acesso da população aos aspectos da vida moderna 

                                                            
25 JORNAL A TRIBUNA DE IGARAPAVA, edição de 14 de Agosto de 1914. Ano VI. 
26 SOUZA, Sebastião Angelo. Op. Cit. p 229. 
27 TOSI, Pedro Geraldo. Op. Cit. p 99. 
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e até da cena cultural da época, como o caso da construção do Paris Theatre, tido por 

um padrão luxuoso para época e que fora construído pelo Major Nicolau Bartholomeu, 

imigrante italiano e conhecido por suas eximias artes em alfaiataria masculina28 

O teatro igarapavense que se situava à Rua Cerqueira Cesar, quase à esquina 

com a rua Dr. Gabriel Vilela era palco de filmes do cinema mudo, apresentação de 

banda e orquestras, e mesmo de algumas peças de teatro e recitais de poesia, como os 

famosos proferidos pelo Professor Edmundo Dantés, que eram organizadas de maneira a 

agitar a vida cultural da cidade, acostumada a monotonia dos sertões, antes de 1905. 

Segundo analises em relação ao capitalismo, Stricto senso, ou sobre as 

mudanças pelas quais ocorriam no bojo das relações citadinas, Braudel, lança 

considerações sobre este processo, considerando-o ecos da segunda Revolução 

Industrial. Ao descrever este racionalidade na Europa, de busca disciplinada pelos 

lucros, em comprar mais barato em relação à venda, não encontra outra palavra para 

descrever o intento senão, a terminologia capitalismo. Inclusive, descreve que ao 

escorraçar a palavra pela porta ela entra pela janela29. Estamos lidando com uma 

economia que antes da chegada da ferrovia, era substancialmente, voltada para a 

agricultura de subsistência e criação de gado, tanto criadora como entreposto de 

passagem de tropeiros. Em Braudel, o capitalismo de casa alheia, residia em esfera 

mercantil e não produtiva. A lógica imprimida pela chegada da ferrovia é a de ligação 

desta nova área, ou seja, é quando o capitalismo se instala em sua própria casa, 

passando a dominar a produção. Este tempo ainda não era chegado. Porém, a ordem das 

coisas fora subvertida, a sociabilidade capitalista, mesmo em alternando e subsistindo 

movimentos de resistência e dinamismo em sua constituição, trazia marcas indeléveis 

para aquela sociedade. 

 

1.5.- A circularidade sob as linhas férreas: o que os números dizem. 

                                                            
28 SOUZA, Sebastião Angelo. Op. Cit. p 250. 
29 BRAUDEL, Fernand. O jogo das trocas. São Paulo. Tomo II. 1996. p 199. 
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Os Relatórios da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro30 oferecem 

subsídios importantes de compreensão sobre o trafego de passageiros, mercadorias de 

uma determinada estação férrea e a sua relação dentro do processo de hierarquização 

das cidades e interesses comerciais em jogo. Até 1917 estes relatórios são dirigidos a 

cada estação em particular, fazendo menção e pesagem das cargas que subia ou descia 

em cada ponto do trajeto das locomotivas férreas. 

Sobre o ramal de Santa Rita do Paraíso (ver apêndices) que nasce de um 

entroncamento na altura da cidade de Jardinópolis, podemos acurar algumas 

informações e reflexões acerca dos relatórios. 

Percebemos que em 1901, possuindo apenas seis estações, das treze estações 

que mais tarde totalizariam o ramal que nasce em Jardinópolis e ruma até Igarapava, às 

margens do rio Grande, o ramal produz um total de seis mil toneladas, o que evidência a 

existência e grandes lavouras cafeeiras em sua proximidade. Mesmo com a crise de 

produção de café e a proibição estatal para novos plantios do produto, em 1902, o ramal 

progride em chega as margens do Rio Grande, em Igarapava, em 1905. A produção se 

eleva em 330%, em um período de contenção produtiva que gerasse superprodução do 

gênero no país. 

È também no período de 1901 a 1905 que se elevam o número médio de 

circulação obtendo-se, em relação ao qüinqüênio passado, um aumento de 381% no 

fluxo de passageiros. È nítido neste contexto que o aumento produtivo do café na 

região, confluência a existência de um fluxo passageiro para a região. 

De 1906 a 1910, o ramal em um todo tem a sua produção cafeeira aumentada 

em 156,40%. Este período é marcado pela implantação da política de valorização do 

café, com a intervenção estatal nos processos de compra e vendado produto. Neste 

período temporal, o aumento da circulação de pessoas é vigoroso como a de circulação 

da produção de café pelos trilhos férreos da região. 

Já sobre o período de 1911 a 1915 o transporte de café não acompanhou o 

número de passageiros transportados no ramal de Igarapava. Enquanto o número de 

                                                            
30 Sobre os Relatórios da Mogiana referentes a estação igarapavense, ver os apêndices ao final do 
trabalho. 
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circulação de pessoas aumentou 29%, o número do transporte de café na estação 

igarapavense diminuiu em 12%. 

A queda de produção, em Igarapava reflete a deflagração da Guerra mundial 

em solo europeu, local onde se destinava boa parte da demanda das exportações 

brasileiras ao lado dos EUA, de 1914 a 1917, o que logicamente gerou um ambiente de 

tensão e retração das expectativas dos agentes. Mesmo com o continuo aumento de 

passageiros para região, operar-se neste contexto, nota-se um recuo nos altos índices de 

fluxo de passageiros em comparações a períodos anteriores. 

Até por volta de 1910 verifica-se um crescimento acelerado da região, e 

principalmente, entre os anos de 1914 a 1917 uma queda nos índices de cargas 

passageiros. O que em 1916-17, o quadro se traduz em um declínio de 9% em relação 

ao transporte de passageiros e 10% no fluxo da produção de café, no ramal 

igarapavense. 

A partir de 1915, com a inauguração da ponte do Delta sobre o Rio Grande, 

que liga Igarapava a Uberaba, o ramal de Santa Rita do Paraíso passa a ser linha tronca 

da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, tornando-se o principal ponto de ligação 

entre Ribeirão Preto e Uberaba e que antes passava pela cidade de Franca. 

Passada a Primeira Guerra Mundial é retomada novamente as exportações, 

numa grande demanda de café às excelentes preços no mercado internacional, o que 

garantiria bons negócios até 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. Assim, 

verificamos durante a década de 1920, um significante prova de grandes produções de 

café em cidades como São Joaquim da Barra, Orlândia Jardinópolis e Ituverava, que 

participam do entroncamento férreo da Mogiana que nasce em Jardinópolis, o que 

garantiria o peso do café no ramal até a década de 1940. Igarapava já não possui 

produções significativas de café em suas terras. 

Com a crise de 1929, inicia-se então na região da Alta Mogiana a substituição 

das antigas plantações por outras culturas de melhor aceitação no mercado. 

1.6 – A ferrovia e os aspectos econômicos 

A ferrovia não encontra em Igarapava, uma cafeicultura em largas proporções, 

nem tão pouco com a sua chegada o café torna-se o principal produtor de plantio em 
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terras igarapavenses. A economia da cidade era marcada pela ação da economia 

tradicional de alimentos, com a chegada da ferrovia o pólo de atração econômica 

corresponde além da agricultura de alimentos, tímidos plantios de cana-de-açúcar e 

arroz.31 

Tabela 11 - Alta Mogiana; Evolução da lavoura cafeeira segundo os municípios, 
1914-1930. 

Pés de café em produção, por safra. 
Município 1914-1915 1919-1920 1924-1925 1929-1930 

Ribeirão Preto 31.394.365 31.394.365 31.395.000 31.202.345 
Franca 7.380.980 11.727.800 12.000.000 15.265.400 
Sertãozinho 14.750.000 15.620.000 15.620.000 15.260.500 
Igarapava 5.959.000 5.959.000 2.760.000 2.452.900 

Fonte: BACELLAR, C. A. P. e BRIOSHI, L. R. (Orgs). Na estrada do Anhanguera: uma visão regional 
da história paulista. São Paulo. Humanitas.  1999.p 125. 

 

Neste ínterim a região Mogiana, com seus solos perde sua posição produtiva 

em um contexto geral, pelo enfraquecimento do solo, perdendo a concorrência para 

outras zonas cafeeiras mais ao “Oeste”. Percebe-se em Igarapava um franco declínio de 

uma produção de café que nem era tão expressiva, resultando em um decréscimo 

produtivo em relação ao café de quase 50% no período de que vai de 1914 até 1930. 

Em 1920, Igarapava já conta com 6.923 trabalhadores agrícolas, em lavouras 

das mais diversos matizes, o que corresponde a quase um quarto da população total da 

cidade. Desta cultura agrícola, destacamos alguns gêneros como o café, mas são o arroz 

e a cana-de-açúcar que tinham neste período um grande apelo para economia local.  

Em relação à criação de animais, em destaque para a atividade o número de 

trabalhadores nesta área em Igarapava chega em 104 pessoas, numero irrisório em se 

comparando aos 1.698 trabalhadores que se dedicam a atividade, no mesmo contexto, 

na localidade de Ituverava32. 

                                                            
31 De acordo com os Relatórios da Mogiana, sobre a Estação de Santa Rita do Paraíso, 1905. 
32 OLIVEIRA, Lélio Luiz de. A população do nordeste paulista e a chegada da cafeicultura (1890-1920). 
In: XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2006, Caxambu - MG. XV Encontro Nacional de 
Estudos Populacionais - desafios e oportunidades do crescimento zero. Campinas-SP: ABEP, 2006. V. 1. 
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Sobre a gama de profissões declaradas, no município de Igarapava, é forçoso 

destacar o número de cerâmicos que conta com 192 pessoas, o que é ressaltado em 

relação aos municípios da região como Ituverava, ou Franca, em que sobre estes dado 

informam respectivamente 56 e 8 pessoas. O número de profissões ligadas aos Correios, 

transportes e telefones em Igarapava merece destaque ao informar números de 

trabalhadores, em 1920, que chega a 24 pessoas e esta compreensão só pode ser posta 

quando relacionado aos dados relativos à cidade de Franca, a maior cidade e mais 

populosa zona da região da época, o que corresponde a 16 no setor. Talvez o elevado 

contingente de trabalhadores da área de transportes, em Igarapava, se traduza pelas duas 

construções físicas que funcionam como estações de linhas de ferro na cidade, no 

referido contexto, porém não podem ser conclusivas e tendem apontam certo grau de 

relevância econômica ao município igarapavense na região. 

Esta situação de efeito multiplicador causado pela expansão cafeeira, e calcada 

nos trilhos da Mogiana que chegaram à região produz um ambiente de crescimento 

econômico, a tradução deste panorama revela-se nas quase 200 pessoas que se dedicam 

a construção de edificações e as cerca de vinte que setorizam a produção de mobílias, ou 

a respeito das 217 pessoas que produzem no beneficiamento alimentício na cidade, o 

que muito representava nessa ordem pequenas manufaturas relativas a massas 

alimentícias e manteiga.33 

A partir de 1900, surgiram no perímetro urbano, pequenas indústrias, também 
artesanais: fábricas de fogos de artifício, fundição de ferro, enlatamento de 
querosene, selarias, ferrarias, fábricas de massas alimentícias, engarrafamento de 
cervejas e refrigerantes, além de oficinas diversas.34 

Mesmo Igarapava não apresentando grandes números de pés de café, o capital 

cafeeiro exerceu transformações diretas na municipalidade local: a chegada da ferrovia 

que vêm no encalço da expansão cafeeira e a figura de Francisco Maximiano Junqueira, 

grande cafeicultor ribeirão-pretano que investe boa parte de suas rendas na construção 

de uma usina de açúcar e álcool no município são exemplos disto. 

O caso de Francisco Maximiano Junqueira, o “Cel. Quito”, de família 

tradicional, herdeiro de uma fortuna em terras, situadas na fazenda de Lageado, 

município de Ribeirão Preto, animais e considerável quantia em dinheiro. Teve no 
                                                            
33 SOUZA, Sebastião Ângelo. Op. Cit. p 251. 
34 SOUZA, Sebastião Ângelo. Op. Cit., p 251. 
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plantio do café em terras riberaopretanas e circunvizinhas seu principal ponto de renda. 

Porém ao diversificar as suas receitas o coronel concedia empréstimos a juros a outros 

fazendeiros. Estas transações financeiras sob hipoteca eram perfeitamente comuns à 

época, pois, não havia então, no interior disponibilidade de casas bancárias, destacando 

assim a figura dos agentes de negócio que realizavam a atividade creditícia 

principalmente em relação à pequena propriedade, como muito bem explicitado pelo 

estudo Fragmentos de um modelo: pequenas lavouras de café e acumulação de capitais, 

de Tosi, Faleiros e Teodoro35 que analisam o caso da pequena lavoura de Franca e seu 

relacionamento junto ao movimento creditício em épocas de crise, tema este que, 

geralmente é renegado pela historiografia do assunto.  

Bacellar36 e Brioschi ao percorrerem os meandros da estrada do Anhanguera e 

adentrarem em uma visão regional sob o apogeu do café em terras da Mogiana 

consideram o papel dos comissários do café enquanto financiadores da produção, uma 

vez que era quase inexistente por parte dos bancos o financiamento direito da lavoura, 

nestas regiões, até pela pouca incidência física destas instituições no interior do estado. 

Estes comissários eram atravessadores que financiavam a produção com somas muitas 

vezes emprestadas pelas mesmas instituições bancárias da capital, e interligavam o 

produtor às instituições de crédito. Outros trabalhos interessaram-se pelo tema, 

ressaltamos a dissertação de mestrado de Rodrigo Teodoro37 que lança luz sobre o 

município de Franca e como os outros setores da economia local financiavam as suas 

atividades, bem como a sua lucratividade em seu processo de crédito no mundo do café. 

Afirma-se, portanto, que na economia-mundo38, os centros dinâmicos 

possuidores de atividades diversificadas hierarquizam as bases, onde a produção tende a 

ser especializada. Não podemos deixar de frisar, no entanto, que foi de extrema 

importância a economia cafeeira para o processo de modernização do município, mas os 

capitais gerados no município nem sempre ficaram ou foram reinvestidos localmente, 

                                                            
35 TOSI, Pedro Geraldo, FALEIROS, Rogério Naques, TEODORO, Rodrigo da Silva. Fragmentos de 
um modelo: pequenas lavouras de café e acumulação de capitais. Franca/São Paulo 1890-1914. 
Revista de História, São Paulo, vol. 24, n 2, p. 291-327, 2005. 
36 BACELLAR, C. A. P., BRIOSCHI, L. R. Introdução In: Na estrada do Anhangüera: uma visão 
regional da história paulista. Ed. São Paulo: Humanitas FFLCH/USP, 1999, p. 15-21. 
37 FALEIROS, Rodrigo. O crédito no mundo do café: Franca 1885-1914. Dissertação de Mestrado 
apresentado ao Instituto de Economia da UNICAMP. 2006. 
38 BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV-XVIII. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. Vol. 3.  
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pelo contrário, ficando subordinado aos interesses da elite paulista que atuava na região, 

mas que diversificava seus negócios nos grandes centros urbanos, ou seja, no topo da 

cadeia mercantil. Deste modo, é relevante discutirmos o conceito de implantes 

industriais, gerido por Cano39, pois que em algumas localidades não há industrialização 

e sim formas de industrialização isoladas. 

Seguindo a perspectiva de acumulação de capital e a usura a juros o Coronel 

inicia então, em detrimento de suas atividades creditícias e de agiotagem para com os 

pequenos produtores e demais, a usufruir de grande concentração de terras, que eram 

utilizadas para o plantio de café. Possuía vastas paragens de terras e numerosos talhões 

de café. Para tanto que em 1902, com o intuito de facilitar o desembaraço nas operações 

de exportação de café, foi instituída pelos então: Dr. Frederico Junqueira, Mário da 

Silva Junqueira, Francisco Maximiano Junqueira (Cel. Quito), Manoel Gustavino de 

Andrade Junqueira, Adolfo Arantes Marques e Dr. Altino Arantes Marques Junqueira, a 

Sociedade Comercial de Comandita Simples – Junqueira Cia. Exportadora, com sede na 

cidade de Santos.40 

Com a falência da Sociedade de Comandita, o Sr. Frederico Junqueira, então 

gerente da massa falida, enfrentou enormes dificuldades financeiras, o que o levou, para 

saldar seus débitos com o Banco de São Paulo e outros credores, a vender ao “Cel. 

Quito” sua parte na Fazenda União e do Engenho Central, localizados no município de 

Igarapava. Resolve no ano de 1912, a investir pesado nas instalações do Engenho 

Central transformando-o em uma Usina de Açúcar e Álcool, as Usinas Junqueira. E que 

em pouco tempo, já desponta entre as maiores produtoras de derivados da cana-de-

açúcar do Brasil41.  

Sobre este perspectiva ao direcionarmos nosso olhar sob a indústria do açúcar, 

é evidente a relação do capital cafeeiro convertido em investimentos no setor 

canavieiro, quanto não por conglomerados estrangeiros, o que fora mais comum dentre 

os engenhos nordestinos. O certo é que a partir de 1912, com a alta dos preços 

                                                            
39 CANO, Wilson. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil (1930-1970). São 
Paulo/ Campinas: Global/ Editora da Unicamp. 1985.  
40 GAETA. Maria Aparecida Junqueira da Veiga. A flor do café e o caldo da cana. Os caminhos de 
sinhá e de Quito Junqueira. Ribeirão Preto, Fundação Sinhá Junqueira, s.d. 
41 SOARES. Alcides Ribeiro. Um século de economia açucareira: evolução da moderna 
agroindústria do açúcar em São Paulo de 1877 a 1970. São Paulo. Cliper. 2000.p  
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internacionais do açúcar relacionada à baixa produção do açúcar de beterraba europeu 

que vivia os alhures da guerra, há boas expectativas em relação ao açúcar brasileiro, e 

nesta esteira o açúcar paulista que já figura então entre os maiores produtores nacionais 

totalizando 15 usinas, e sendo que três dessas usinas figuram entre as mais produtivas 

do setor, no período, produzindo de 91 a 100 kg de açúcar por tonelada de cana moída, 

entre os anos de1916-1742. 

Igarapava vivia na orbita do mundo do café em função de se ligar ao complexo 

cafeeiro pelos trilhos da mogiana, a sua economia era polarizada entre o arroz e a cana-

de-açúcar. 

A crise de 29 decreta a crise da produção café do Brasil. Por conta disso, o país 

passa por um processo de diversificação agrícola e de expansão de lavouras tradicionais 

destinadas ao consumo interno, como o feijão, milho e arroz. 

Tabela 11 - Produção de Arroz em tonelada, por município da região Mogiana, 
1939. 

Ituverava 4.698 
Igarapava 3.729 

Franca 3.247 
Pedregulho 2.737 

Ribeirão Preto 1.335 
Cajuru 1.273 
Guará 1.218 

Fonte: BACELLAR, C. A. P. e BRIOSHI, L. R. (Orgs). Na estrada do Anhanguera: uma visão regional 
da história paulista. São Paulo. 1999.p 176. 

 

Em 1939, mais de 60% dos estabelecimentos agropecuários da Alta Mogiana 

produziam arroz e tal produção correspondia a 10,6 por cento do total estadual. 

O arroz, apesar de ser amplamente consumido pela população brasileira teve a sua 
produção voltada para atender ao mercado interno. A existência de barreiras 
alfandegárias interestaduais, associadas ao custo do frete e a concorrência do 
produto importado, fizeram com que, no ano de 1930, cerca de 30% do consumo 
nacional desse cereal fosse comprado no exterior. A maior integração do mercado 
nacional propiciada pelo aumento de grau de centralização do poder político e o 
maior desenvolvimento da produção comercial, a partir dos anos 30, permitiu que a 
rizicultura ampliasse de forma significativa sua importância no contexto de 
economia estadual e da Alta Mogiana. O parcelamento da propriedade, ocorrido 
principalmente após 1930, também contribuiu para a expansão da produção de arroz, 

                                                            
42 Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, Diretoria Geral de Estatísticas. Industrial açucareira 
no Brasil. Rio de Janeiro. Tipo de estatísticas, 1919, p25. 
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dado que grande parcela dos gêneros de subsistência advinha das pequenas 
propriedades.43 

Igarapava possuía a segunda maior produção de arroz do estado de São Paulo, 

agora a rizicultura superava a pecha de cultura de subsistência garantindo sua cota na 

pauta de exportações brasileiras. A Usina de açúcar criava em seu entorno condições 

para o plantio de cana, comprando juntos aos fazendeiros a sua produção. 

A dinamização dos transportes estaria, por um lado, agilizando os procedimentos 
mercantis, evitando a morosidade e, por conseguinte, estreitando a margem de 
manobra de atividades especulativas que se desenvolviam enquanto os pontos de 
uma cadeia de produção e consumo estivessem apartados pelas distâncias, por um 
lado, ela estaria, também, criando a possibilidade de convergência de toda a 
produção regionalizada e distante para um determinado local onde houvesse estação 
ferroviária, de modo a encontrar meios de escoamento, ao mesmo tempo em que 
colocava os agentes dessa produção frente a um leque maior de bens necessários e , 
até então, de difícil acesso. Neste sentido a ferrovia também estava criando 
condições mínimas necessárias ao funcionamento dos instrumentos de tributação 
existentes.44 

A rizicultura do município igarapavense tinha nos trilhos da Mogiana o seu 

canal de escoamento aos mercados compradores. A produção agroindustrial da usina, 

por sua vez, era escoada pelo ramal particular do Cel. Quito, que se ligava à Mogiana na 

estação do Igatí, a partir de 1922. Igarapava era ligada ao mundo pela ferrovia. A cidade 

passa a ser passiva as oscilações de mercado e repercussões imprimidas pelo sistema 

capitalista, que se configuram por relações de centro-periferia, tanto em escala global 

como local. O ritmo da sociabilidade capitalista adentrava o município via as linhas 

férreas que chegavam pela estação do trem de ferro. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
43 BACELLAR, C. A. P. e BRIOSHI, L. R. (Orgs). Na estrada do Anhanguera: uma visão regional da 
história paulista. São Paulo. 1999. p 176. 
44 TOSI, Pedro Geraldo. Op. Cit. 2002. p 78. 
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As maquiladoras mexicanas: uma frágil opção de modelo de desenvolvimento 
 

Elena Soihet 1* 
       

 
Resumo: A globalização tem acentuado a grande assimetria existente entre o chamado 
mundo desenvolvido e os países periféricos e também estimulado o aparecimento dos 
blocos  regionais. O México tem uma peculiaridade,pois foi um dos primeiros países em 
desenvolvimento a integrar um “superbloco”, o NAFTA, e como tal foi  prometido 
entender a ele as vantagens da integração aos mercados dos EUA e do Canadá. Além disso, 
desde que se iniciou sua estratégia da liberalização, sua opção de desenvolvimento tem sido 
cada vez mais pela via exportadora. A concorrência com a supercompetititiva economia 
chinesa a partir de 2002 com a entrada da China na OMC ameaçou a indústria mexicana, 
sobretudo as indústrias maquiladoras (ou operações de montagem para exportação). Nossa 
conclusão chama a atenção que a liberalização comercial indiscriminada aliada ao processo 
de desenvolvimento com ênfase nas maquilas, é uma opção frágil e extremamente arriscada 
como modelo  industrial. 
 
 
 
 
 
 
Abstract: The globalization has been increasing the big asymmetry existing among the 
world developed and developing countries and also stimulates the emergence of the 
regional blocks. The Mexico has one peculiarity as it was one of the first developing 
countries that integrate a super block, the North American Free Agreement (NAFTA). It 
was promised lasted to Mexico the gains from integration and since the country started its 
strategy from liberalization, its option of development has been being to exports. The 
competition with the Chinese economy since 2002 with the entrance from China on World 
Trade Organization (WTO) threatened the Mexican industry, overall the maquilas. Our 
conclusion stress commercial liberalization combined with maquilas is an fragile option 
and extremely risky as an industry model. 
 
Palavras chave: maquiladoras mexicanas, integração econômica, desenvolvimento 
sustentável  
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1. Introdução 
 

A economia mundial tem experimentado profundas transformações nos últimos 

vinte anos. No final da década de 1980 e início da de 1990, o cenário internacional2 sofreu 

profundas transformações com a superação definitiva da ordem bipolar. As economias em 

desenvolvimento, aguçadas pela crise da dívida externa dos anos 1980 e pelas políticas de 

ajuste macroeconômico, abandonaram suas estratégias de desenvolvimento de cunho 

protecionista e abriram-se ao exterior. 

A sociedade avançou para a globalização econômica sem um projeto claro de 

reforma das instituições políticas e econômicas herdadas do pós-guerra. Esse processo se 

pautou em um acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, em particular das 

comunicações e dos transportes, o que facilitou as operações mundiais das 

megacorporações. Essas empresas transnacionais têm se aliado ao capital financeiro e se 

caracterizado como grupos que pressionam por um espaço econômico internacional cada 

vez mais liberal. Por outro lado, elas também vêm contribuindo para a assimetria crescente 

entre países desenvolvidos e periféricos, pois, embora atuem em diversos países, tem a 

propriedade do capital sob o domínio de suas matrizes.  

A partir desse cenário globalizado, a dinâmica das experiências de integração 

regional vem ganhando um  novo impulso. Na atualidade, destacamos  alguns dos 

principais  blocos: Acordo Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA); União 

Européia, liderada por Alemanha e França , asiáticos através da Cooperação Econômica da 

Ásia e do Pacífico (Apec) e  o  Mercado Comum do Sul  (Mercosul).  

Este artigo tem como objetivo analisar o desenvolvimento da indústria maquiladora 

no México como opção de modelo industrial para países com a economia em 

desenvolvimento. O México foi um dos primeiros países em desenvolvimento a integrar um 

superbloco, e  como tal, foi  prometido estender a ele as vantagens da integração aos 

mercados dos EUA e do Canadá sob a estrutura do NAFTA. Além disso, desde que iniciou 

                                                 
2 Sobre a globalização/ mundialização  nos anos de 1990, Chesnais  (1998) apresenta uma discussão 
relevante. 
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sua estratégia de liberalização comercial nos anos 90, seu desenvolvimento foi focado na 

via exportadora, com ênfase nas maquiladoras. Extremamente competitiva, a entrada da 

China na Organização Mundial de Comércio em dezembro de 2001 afetou a maioria dos 

países em desenvolvimento, em particular o México e suas  maquilas. Muitos produtos 

industriais que eram produzidos no México passaram a ser produzidos na China a um custo 

bem mais reduzido. 

Nesse sentido, as conseqüências econômicas e sociais ocorridas no México podem 

ser tomadas como exemplo para reflexão sobre o processo desenvolvimentista e de 

integração para os demais países da América Latina. 

 O presente artigo está dividido em três  seções, além da introdução. Por tratar de 

temas relacionados ao desenvolvimento e integração, a referência histórica é básica. Assim, 

na seção 2, fizemos uma breve retrospectiva histórica do desenvolvimento econômico e 

industrial da economia mexicana.  A seção 3 foi dedicada a examinar as indústrias 

maquiladoras, suas principais características e configurações, bem como o seu desempenho 

vis a vis a competição chinesa. Finalmente, a última seção refere-se à conclusão e 

principais considerações. 

 

2. Economia Mexicana: o processo de industrialização (1934-2000) 

 

A análise do processo de industrialização da economia mexicana entrecruza-se em 

vários momentos com o processo dos demais países latino-americanos. Assim, há 

semelhanças entre as principais políticas desenvolvidas na América Latina e no México, 

principalmente até os anos 1980. A partir da crise da dívida externa e do Estado,  as 

diferenças entre as políticas industriais dos diversos países da América Latina se tornam 

mais evidentes. Como o período a ser examinado -1934  a 2000 - é relativamente longo, 

iremos subdividi-lo  em períodos mais curtos.  

Apesar dos diferentes momentos em que são analisados por seus pesquisadores, há 

uma coincidência em relação à periodização do desenvolvimento econômico mexicano. A 
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primeira etapa foi caracterizada pelo impulso à indústria que se constituiu em um objetivo 

explícito da política de desenvolvimento que cobre o período entre 1934 e o fim dos anos 

1960. Esse período foi  definido como modelo de substituição de importações.  Maria da 

Conceição Tavares (In: Bielschowsky, 2000) definia a passagem do modelo “agrário-

exportador”  para o modelo de “substituição de importações”; como uma troca de uma 

economia “para fora”, por uma economia “para dentro”. 

A partir de 1970 até setembro de 1982, identifica-se outra etapa, na qual houve o 

esgotamento do modelo de substituição de importações.  A cadeia produtiva estava 

ameaçada por vários motivos: existência de um setor exportador pouco dinâmico, escassez 

de financiamento, poupança interna baixa. A indústria não foi capaz de absorver o 

progresso técnico necessário para deslanchar o setor e a economia em geral.  

Por fim, no período entre outubro de 1982 até os anos 2000 se desmantelou o 

protecionismo que havia operado no pós-guerra. A orientação da política externa voltou-se 

para a liberação das importações e tarifas comerciais.  A partir dos anos 1990 essa liberação 

foi reforçada, acontecendo a entrada do México no NAFTA em 1994 e também  pelo vasto 

processo de desregulamentação e liberalização financeira. 

 2.1 Período: 1934 a fim dos anos 1960  

O México, assim como  os demais países da América Latina, teve uma trajetória 

econômica que girou em torno do avanço da industrialização por substituição de 

importações.  

A fim de analisar o processo de modernização do México é fundamental 

compreender a herança “Cardenista”. O presidente Lázaro Cárdenas chegou ao poder em 

1934 representando o Partido Nacional Revolucionário e lá permaneceu até 1940.  

Prado explicitou alguns dos principais programas  econômicos do governo de 

Cárdenas: 
 

O governo populista desenvolveu um vasto programa de obras públicas, abrindo 
possibilidades para novos investimentos de capital, permitindo assim aumentar a demanda 
de produtos do setor privado. Além disso, com a criação de bancos e financiadoras como o 
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Fondo de Fomento Industrial (1936), Banco Nacional de Comércio Exterior (1937), 
Aseguradora Mexicana (1937) e da revitalização de outras já existentes, como o Banco de 
México (1925) e a Nacional Financeira (1933), constituiu-se um arcabouço financeiro 
notável para a dinamização da economia. (PRADO,1981: 26) 

 

Vale ressaltar que em seu período governamental, Cárdenas realizou uma política 

social favorável às classes populares3, porém ao mesmo tempo essa  foi uma política que 

estimulou o crescimento capitalista e fortaleceu a estrutura do Estado. Embora a burguesia 

tenha se fortalecido do ponto de vista econômico, ela não estava satisfeita do ponto de vista 

político, pois temia o avanço da estatização. Esse temor aprofundou-se principalmente após 

a nacionalização das empresas de petróleo em 1938  e a criação da  estatal Petróleos de 

México (Pemex) que monopolizou a exploração do petróleo . 

Diante dessa tensão, o governo de Ávila Camacho (1940-46) que sucedeu Cárdenas, 

preocupou-se em melhorar suas relações com os empresários. Os fatores internacionais 

também fortaleceram essa aproximação, uma vez que as relações internacionais entre 

México e os EUA durante a guerra estivaram marcadas por tensões. O governo norte-

americano pressionava no sentido de controlar a distribuição das importações americanas 

em território mexicano. Mas estas pressões encontraram resistência tanto por parte de 

alguns setores empresariais quanto do governo. Como lembra Campo:  

 
Os empresários estavam não só preocupados em estabelecer medidas que protegessem a 
indústria mexicana  da estrangeira, como também temiam que, os capitais estrangeiros 
viessem a  estabelecer-se no país, desalojando as empresas mexicanas.Como resultado dessa 
preocupação, em 29 de julho de 1944, promulgou-se um decreto para regularizar os novos 
investimentos estrangeiros.[...]. O decreto estabelecia que os estrangeiros deveriam pedir 
autorização à Secretaria  de Relações Exteriores para obterem o controle ou a propriedade 
de empresas já estabelecidas e dava a mesma Secretaria a faculdade de estabelecer 
discricionariamente em que as empresas os 51% do capital deveriam ser mexicanos. 
(CAMPO,1990:290) 

 

O desenvolvimento industrial do país continuou no período do Presidente Miguel 

Alemán (1946-52), embora a economia tenha crescido nos primeiros anos num ritmo menor 
                                                 
3 Cárdenas cumpriu a lei que considerava legais as greves, estendendo-as como armas legitimas de pressão 
para que os operários alcançassem melhores condições de existência. 
 (Prado,1981: 26) 
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do que no período da segunda grande guerra. Alemán teve como elemento central de sua 

política o impulso ao projeto de industrialização, ampliando mecanismos de apoio à 

indústria e fortalecendo a presença do Estado na economia.   

No período do presidente Ruiz Cortines (1952-58) destaca-se um duplo objetivo: 

houve preocupação crescente com a inflação, porém, o governo continuou promovendo a 

industrialização. Em termos de política econômica houve uma desvalorização do peso em 

40% objetivando o controle inflacionário. O programa econômico foi denominado de 

“desenvolvimento estabilizador”.  

Ao final da década de 1950 o México e vários países da América Latina 

completaram o ciclo da substituição de importação da indústria leve, isto é, de bens de 

consumo, porém ainda faltava completar o ciclo da substituição da indústria mais 

complexa, e, portanto, a fase considerada mais difícil. Para superar esse obstáculo foi dado 

em 1955 o primeiro passo em termos de integração, ao criar-se o Comitê do Comércio 

pertencente a Cepal4, cujo objetivo era analisar a problemática das trocas na América 

Latina e a intensificação do comércio entre os países latino-americanos. De acordo com a 

Cepal havia uma clara divisão entre centro e periferia. Conforme texto de Octavio 

Rodrigues em que ele discute a concepção do sistema Centro-Periferia tem-se: 

 

 
CENTRO = economias em que as técnicas capitalistas de produção penetraram primeiro; 
PERIFERIA = economias cuja produção permanece inicialmente atrasada, do ponto de vista 
tecnológico e organizativo. 
- O progresso técnico na periferia só ocorre localizadamente em setores que produzem 
alimentos e matérias-primas a baixo custo, com destino aos grandes centros industriais. 
- Centro e Periferia constituem-se historicamente como resultado da forma pela qual o 
progresso técnico propaga-se na economia mundial.(RODRIGUES: 1977:2) 

 

A proposta cepalina visava produzir internamente os insumos provenientes dos 

países industrializados tornando os países da região mais independentes dos países 

                                                 
4 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) foi criada em 25 de fevereiro de 1948, 
pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), e tem sua sede em Santiago, Chile. 
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industrializados. Ademais, levantava-se a necessidade de formação de um mercado regional 

na América Latina a partir do processo de “substituição de importações”.  

De acordo com Saraiva (2007:119), a  proposta da Cepal já era vista pelos Estados 

Unidos como sendo estatizante. Segundo a perspectiva norte-americana o importante seria 

criar um mercado regional das Américas identificado com o que seria uma área de livre 

comércio. 

 

2.1.1 Os anos 60 
 

O México encontrou sérios problemas nos primeiros anos do período da presidência 

de Lopes Mateos (1958-64), não só pelas dificuldades econômicas, mas sobretudo políticas. 

No contexto internacional, a Revolução cubana configurou-se como uma séria ameaça para 

a estabilidade das oligarquias latino-americanas. No plano político, de acordo com CAMPO 

(1990:301), o México tomou uma atitude de neutralidade para com a revolução cubana e no 

plano interno aproximou-se de setores empresariais.  

Em termos econômicos, ao final dos anos 1960, o modelo de crescimento endógeno 

deu sinais de esgotamento. À medida que avançava o processo de industrialização, a 

capacidade de compra das exportações era insuficiente para cobrir as importações 

necessárias para impulsionar o crescimento econômico. Conforme a análise de Tavares:  
A nossa tese central é de que a dinâmica do processo de desenvolvimento pela via de 
substituição de importações pode atribuir-se, em síntese, a uma série de respostas aos 
sucessivos desafios colocados pelo estrangulamento do setor externo, através dos quais a 
economia vai-se tornando quantitativamente menos dependente do exterior e mudando 
qualitativamente a natureza dessa dependência. Ao longo desse processo, do qual resulta 
uma série de modificações estruturais da economia, vão-se manifestando sucessivos 
aspectos da contradição básica que lhe é inerente entre as necessidades do crescimento e a 
barreira que se representa a capacidade para importar.”(TAVARES, In: BIELSCHOWSKY, 
2000: 231) 
 

2.2 Período: 1970 - setembro/1982 
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A relativa estabilidade cambial durante o período de desenvolvimento entre 1934 e 

fim dos anos 1960 permitiu a estabilidade de preços (o peso mexicano era fixo em relação 

ao dólar desde 1954), porém nos anos 1970 foi ampliando-se a margem de sobrevalorização 

do peso. Junto com o desequilíbrio interno que veio ocorrendo desde meados dos anos 

1960, a dívida externa tornou-se outro problema estrutural da economia mexicana. 

Conforme observou Wilson Cano: 

 
As elevadas taxas de crescimento do PIB na América Latina na década de 1960 e no início 
da seguinte, apesar do financiamento mais amplo, pressionaram crescentemente o balanço 
de pagamentos (com a pressão adicional dos choques de petróleo para os países 
importadores líquidos), as contas públicas e os sistemas financeiros nacionais, observando-
se também, a partir de 1973-75, um recrudescimento do processo inflacionário.(CANO In: 
FIORI, 1999: 295) 

 

O ano de 1979 marca uma guinada determinante das políticas econômicas dos 

países industrializados. Em reunião de cúpula do G5, tais países decidem eleger como 

prioridade absoluta a “ luta” contra a inflação.  

De acordo com Helleiner(1994) o convite do presidente americano Carter a Paul 

Volcker para presidir o Sistema Federal Reserve norte-americano em 1979 foi decisivo no 

sentido de influenciar os rumos da política econômica não só dos EUA, como também dos 

demais países,  principalmente os devedores. Ele era reconhecido nas finanças como um 

liberal do tipo “linha dura”. Em outubro de 1979, Volcker anunciou um drástico aperto na 

política monetária americana com a finalidade de combate à inflação americana. O 

“programa de estabilização Volcker” representou a  virada crucial na política americana em 

direção à ordem neoliberal que prevaleceu na economia a partir dos anos 1980. 

Começava assim no México e na maioria dos países em desenvolvimento, um 

prolongado período de crises, caracterizado por freqüentes desvalorizações do câmbio, 

elevada inflação, deterioração dos salários reais e escassa capacidade de criação de 

emprego remunerado. A crise internacional acentuou-se pela declaração de moratória do 

governo mexicano em agosto de 1982. A crise não era apenas um problema do México - 
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era um problema de todos. Logo os agentes econômicos perceberam que a moratória do 

México poderia ser repetida por outros grandes devedores.  

 

2.3 Outubro/1982 - 2000 
 

De acordo com Palma (2004), com a declaração de insolvência do México em 1982, 

o crédito voluntário para América Latina cessou abruptamente na segunda metade daquele 

ano. Além disso, a recessão e o protecionismo crescente na maior parte dos países 

desenvolvidos durante os anos 1980 dificultaram ainda mais a recuperação do equilíbrio 

macroeconômico da região posteriormente à crise da dívida em 1982.  

Os desequilíbrios do balanço de pagamentos se tornaram inevitáveis e 

paralelamente ao fim do crédito externo, houve a deterioração do Estado como agente 

fomentador de investimentos na região. 

Naím (1997:217) cita três fatores de ordem geral que criaram condições para o 

recolhimento do Estado na América Latina nos anos 1980: a necessidade de reduzir os 

gastos públicos; o enorme entusiasmo das elites latino-americanas com as soluções de 

mercado; e o crescente desgosto público com a ineficiência e a corrupção do Estado.  

  
• Os ajustes dos anos 1990 

  

Em 1989 o governo mexicano consolidou um acordo com os credores 

internacionais, baseados no modelo proposto pelo secretário do tesouro americano William 

Brady apoiado pelo FMI e Banco Mundial.   

As novas normas internacionais ditadas pelo setor financeiro eram: baixa inflação e 

elevada remuneração do capital. O convite para a integração ao mercado financeiro 

internacional tinha como pré-requisito a finalização da   renegociação da dívida externa nos 

moldes do plano Brady e abertura da  conta de capital. Tais medidas estavam inseridas no 
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conjunto de recomendações listadas pelo economista John Williamson, do Institute for 

International Economics, e receberam o nome de “Consenso de Washington”. 

 O consenso foi construído durante a década de 1980 e que condensava e traduzia 

idéias neoliberais. O grande Consenso e suas recomendações podiam ser divididas - no 

início da década de 1990 - em três capítulos: 
O primeiro referia-se às políticas macroeconômicas, e recomendava rigorosa austeridade 
fiscal e disciplina monetária. [...] A segunda ordem de reformas e propostas do Consenso 
era de natureza microeconômica.Para tal é fundamental a exposição de empresas à 
competição aberta e a eliminação de políticas de proteção e subsídios.[...] A terceira ordem 
de proposições referia-se ao desmonte radical do modelo de industrialização seguido pela 
maioria dos países periféricos depois da Segunda Guerra Mundial.É nesse capítulo que se 
inscreviam as principais reformas estruturais ou institucionais(FIORI,2001: 84,85) 

 

• Integração do México ao NAFTA  
 

Em  janeiro de 1994 o México se integrou definitivamente ao NAFTA. Como pré-

requisito a sua entrada, o México fez a liberalização econômica que se iniciou em 

novembro de 1988, porém, cuja maior parte se concluiu nos anos 1990. O modelo do 

NAFTA, é o chamado modelo de zona ou área de livre comércio no qual é  estabelecido 

uma tarifa comum entre os países membros,  porém, cada uma das nações mantém suas 

próprias barreiras no comércio com as nações não-integrantes. Além das razões 

econômicas5, houve o interesse dos EUA por uma maior aproximação econômica com o 

México devido ao fator geopolítico. O país representava uma zona “tampão” entre os EUA 

e o restante da América Latina, constituindo-se numa espécie de “muro” que serve de 

fronteira entre as duas regiões. A presença do México no NAFTA  não apenas obrigava o 

país a conter sua emigração rumo aos EUA, como pretendia conter a emigração que 

provinha principalmente da América Central e do Sul através de seu território.  

                                                 

5 Eliminar barreiras que afetem ou atrapalhem o comércio, promover as condições para uma concorrência 
justa, incrementar as oportunidades de inversão e proporcionar uma proteção adequada aos direitos de 
propriedade intelectual.. 
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 Essa integração sofreu, contudo, um primeiro sobressalto ainda em 1994 com a 

crise financeira mexicana. Tal crise denunciou pela primeira vez na década de 1990 a 

fragilidade da estratégia adotada pelo México e demais países em desenvolvimento que 

adotaram a abertura comercial e financeira irrestrita que passaram a estar  mais vulneráveis 

aos ataques especulativos.  

Sobre a crise acima citada, vale lembrar que durante o ano de 1994 o Federal 

Reserve elevou a taxa básica de juros americana que passou  de 3,2% a.a  no 1º trimestre de 

1994  para 5,2% a.a no 4º trimestre de 1995, o que teve como impacto direto sobre o 

aumento de déficit em conta corrente no balanço de pagamentos do México. (ver tabela 1). 

Aliado a isso, os eventos políticos ocorridos em 1994 citados por Burki e Edwards (1997) 

afastaram os investidores estrangeiros do país, o que levou a uma desestabilização do 

câmbio e a criação de um ambiente de incertezas na economia. Eles acrescentam que: 
O país sofreu vários choques políticos em 1994, começando com o levante zapatista em  
janeiro; o assassinato de Donaldo Colosio, o candidato presidencial do PRI em março, o 
vacilante começo de Ernesto Zedillo, o novo candidato presidencial em sua campanha; e o 
assassinato de Francisco Ruiz em setembro. (BURKI E EDWARDS 1997:6). 
 
 

O auge da crise ocorreu em dezembro/94. As reservas cambiais do México que em 

dezembro/1993 somavam 24,5 bilhões passaram a ser apenas US$ 6,2 bilhões em 

dezembro/94.   Para reter a fuga de capitais, as taxas de juros internos praticamente 

quadruplicaram (passaram de 10,5% a.a em janeiro/1994 para 37,3%a.a em janeiro /1995) 

 A crise mexicana  gerou uma reação em cadeia de pânico financeiro no mercado 

internacional, afetando sobretudo os chamados países em desenvolvimento, especialmente 

os da América Latina (o denominado “efeito tequila”). 
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Tabela 1 –  Juro americano e dados do Balanço de pagamentos do México                                  
 

Período 

1994 

Taxa de 

juros básica 

americana 

% 

Déficit em 

conta 

Corrente 

(US$ 

bilhões) 

Variação das 

Reservas 

Internacionais 

(US$ bilhões) 

 

Investimento 

estrangeiro 

total 

(US$ 

milhões) 

Jan/março 3,2 -6,8 0,1 8,1 

Abril/junho 3,9 -7,5 -8,7 3,5 

Julho/setembro 4,5 -7,9 0,1 4,6 

Out/dezembro 5,2 -7,5 -10,0 -3,3 

Fonte:Elaboração própria baseada nos dados  Banco de México e no  Ipeadata. 

A resposta para crise veio relativamente rápida, comparada a outras crises 

financeiras. Isso porque havia interesse direto dos investidores americanos que tinham 

grandes quantias de capital tanto em empresas como no mercado financeiro mexicano. 

Ademais, o governo americano temia que se a crise se prorrogasse por mais tempo 

cresceria a imigração ilegal de mexicanos para os EUA. O então presidente americano Bill 

Clinton anunciou em fins de janeiro de 1995 uma linha de crédito de US$ 47,7 bilhões  

(parte vinha do governo americano, e outra do Fundo Monetário Internacional). 

Na seqüência discutiremos o modelo das  indústrias maquiladoras  que se converteu 

em uma opção de desenvolvimento regional que vinha de encontro aos interesses dos  

parceiros do México no NAFTA. 

3. Indústria Maquiladora   de Exportação 6 
 

A indústria maquiladora , ou  maquilas, começaram a se estabelecer no México em 

fins da década de 1960. As maquilas eram indústrias que se fixaram na fronteira do 

México, onde se montavam produtos com peças e componentes vindo dos EUA, com 

vantagens decorrentes da mão de obra barata.  

                                                 
6 Os dados dessa seção encontram-se no Anexo 
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A transição para uma economia mais aberta, juntamente com o processo de 

globalização regional e mundial, converteu a indústria maquiladora em uma opção de 

desenvolvimento regional e plataforma exportadora. Às firmas transnacionais foi permitido 

importar componentes e matéria-prima livre de impostos e reexportar o produto acabado. 

De acordo com Capdevielle (2005) elas vinham de encontro às necessidades da economia 

americana, que enfrentava uma forte competição internacional naqueles setores nas quais 

prevaleciam elevados custos de trabalho e cuja subsistência exigia internacionalizar 

algumas fases do processo produtivo.  

Inicialmente provenientes apenas dos EUA, com a entrada do México no NAFTA, 

as maquilas que estavam na região fronteiriça se espalharam por todo o país e vinham 

também do Canadá e Japão.  

Durante a década de 1990 as maquiladoras se converteram em núcleo central do 

modelo econômico mexicano devido ao seu crescimento explosivo em termos de emprego e 

produção. A maioria das maquiladoras eram estabelecimentos considerados grandes (43%). 

Do total dos estabelecimentos, 62% tinham entre 4 e 15 anos de operação, seguidos dos 

mais recentes (cerca de 3 anos) Aqueles que representavam mais de 15 anos têm a menor 

percentagem. O capital estrangeiro representava a imensa maioria do capital investido 

(97%) e entre os estabelecimentos há um claro predomínio do capital norte-americano 

(87%). Em termos de configurações tecnológicas, a maior parte dos equipamentos e 

maquinários das maquiladoras não são se caracteriza pelo alto conteúdo tecnológico.Os 

equipamentos de alta tecnologia (controle numérico e robôs) representam apenas 3,6% do 

total de máquinas e equipamentos7.  

A partir de 2001, houve tendência de queda, tendo elas se estabilizado em torno de 

2.700 a 2.800 estabelecimentos, níveis semelhantes a 1997. Essa crise foi atribuída à 

diversos fatores, entre  os quais destacamos: 1) concorrência de outros países como  China 

e países da América Central que ofereciam salários mais baixos que o México; 2) 

sobrevalorização do peso, o que encareceu as exportações mexicanas.  

                                                 
7 Os dados a seguir são baseados em  Berdesky et al. (2004) e no  Censo Industrial do INEGI 
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O acordo do  NAFTA em relação aos direitos do trabalhadores, previa  protegê-los 

contra as conseqüências negativas do livre comércio. O que se observou, no entanto é que 

não houve um ganho substancial por hora do trabalhador mexicano em geral e nem 

especificamente dos trabalhadores das maquilas.   

Na década de 1990 a remuneração do trabalhador das maquilas chegou a ter uma 

queda real de 5,2% entre os anos de 1991 a 1997, porém, esse patamar de remuneração 

subiu  após os anos 2001 quando a indústria maquiladora de exportação passou a pagar 

salários reais maiores. Isso pode ser atribuído à ação de vários órgãos de fiscalização que 

levou não só a melhoria do salário real como também das condições de trabalho. Até  fins 

da década de 1990, as condições trabalhistas dessas indústrias eram precárias, sendo 

comuns casos de  trabalhadores sem registro, incidência de trabalho infantil, acidentes de 

trabalho e péssimas condições de higiene8. O número de plantas atingiu seu auge em 

dez/2000 com 3.703 estabelecimentos. Porém, a partir dessa data até 2006 houve perda de 

cerca de  920 estabelecimentos (tabela 2) 

No que diz respeito ao pessoal ocupado, observa-se que durante a década de 1990 as 

taxas de crescimento foram crescentes, com a indústria maquiladora  absorvendo grande 

quantidade de trabalhadores. Contudo, vale ressaltar que quase a totalidade do pessoal 

ocupado (92%) foi de operários não qualificados. (Tabela 3).  

Uma das grandes vantagens atribuídas ao desenvolvimento da indústria maquiladora 

foi relacionada a sua capacidade de exportação. Os dados mostram que a participação da 

corrente de comércio das maquilas em relação à corrente de comércio total  equivalia em 

1996 a 36,3%, em 2002 atingiu  o auge de 41,6% em 2002 , porém  a partir daí veio 

decaindo e alcançou 39%  em 2006. Mesmo com o advento da maquila, que acelerou as 

exportações totais do México, o saldo da balança comercial total ficou deficitário no 

                                                 
 
 
8 Para melhorar o acesso aos mercados internacionais de exportações, a partir de 2000,  houve necessidade 
que as maquiladora s cumprissem as normas de gestão ambiental (ISO 9000) e normas relacionadas às 
condições de segurança e higiene. 
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período 1998-2006. O saldo comercial das maquilas embora superavitário, não foi 

suficiente para reverter o déficit comercial proveniente da indústria manufatureira 

tradicional. (Tabela 4). 

Um aspecto relevante da discussão teórica e conceitual sobre o desenvolvimento 

econômico e industrial das maquiladoras se refere aos processos de aprendizagem, 

organização industrial e aos encadeamentos (linkages) que elas proporcionam sobre a 

economia. Há um crescente consenso entre os estudiosos de que a orientação exportadora 

de unidades econômicas tais como as maquilas  não é condição suficiente para alcançar um 

crescimento econômico sustentável de longo prazo.  

Palma (2003) buscou analisar os efeitos da liberalização comercial a partir de 1981 

sobre a performance da economia mexicana. Ele concluiu que as principais variáveis 

macroeconômicas (PIB, investimento, emprego, salário e produtividade) tiveram um fraco 

desempenho no período 1981-99 quando comparadas ao período 1970-1981.  O autor 

chamou este fenômeno de colapso do multiplicador exportador, para mostrar que o 

aumento das exportações não gerou conexões com os demais setores da economia. De 

acordo com Palma, a experiência de crescimento liderada por exportações demonstrou, que 

a menos que estas indústrias estejam enraizadas na economia doméstica, sua capacidade de 

estimular o crescimento tendeu a desaparecer.   

Uma outra forma de constatar a ausência de conexão das maquilas  com o restante 

da economia, pode ser  aferida através do consumo de insumos nacionais que ficou muito 

baixo (8,5%) em relação aos insumos importados (77,5%). Ou seja, é baixo o nível de 

integração nacional na indústria maquiladora  de exportação com o restante da economia. 

(Tabela 5). 

Para ilustrar a incapacidade dos países latino-americanos, em especial o México, em 

alcançar um desenvolvimento sustentável podemos citar a seguinte afirmação de Almeida 

(2007: 187) a partir do texto de Palma:  

 
Palma (2004) mostra como o capitalismo corporativo japonês beneficiou todo o seu entorno 
com a transferência de capitais e tecnologia, criando uma zona de prosperidade, enquanto os 
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EUA, por diversos motivos, não fizeram o mesmo em sua periferia imediata, a América 
Latina. Para o autor, vale a terminologia criativa formulado pelo economista japonês K. 
Akamatsu, que comparou o processo de industrialização da periferia do Império do Sol, a 
uma esquadrilha de gansos em vôo, seguindo um líder. Para América Latina, que 
abandonou seus projetos de desenvolvimento, Palma reservou a melancólica denominação 
de “patos vulneráveis”.  

  

 
• México e a competição chinesa  

 
Sem dúvida, a entrada da China na OMC piorou consideravelmente a situação das 

indústrias maquiladoras no México. Em ambos os países, o fluxo de investimento direto 

(ID) reflete o crescente papel que as firmas estrangeiras representam para obtenção da 

estratégia exportadora. Contudo, enquanto no México os investimentos estrangeiros vêm 

caindo a partir de 2001, na China o oposto vem ocorrendo (tabela 7). 

No que diz respeito às exportações de alta tecnologia de manufaturados da China e 

México, observamos que essas exportações apresentavam em 2001,  conteúdo tecnológico 

semelhante em torno de 22%. Contudo, a partir de 2003, a China vem obtendo grandes 

progressos no perfil tecnológico de suas exportações em contraste com o México. (tabela 6) 

A estrutura das exportações do México é altamente dependente do mercado 

americano. Além dos EUA serem os maiores importadores dos produtos mexicanos 

também é praticamente o único país com o qual o México tem superávit comercial. Com 

outros países, particularmente com a China e nações européias como Alemanha há um 

persistente déficit comercial.( Tabela 8).  

 Um relatório da OECD de 2006 cujo título é bastante instigante - China: anjo ou 

demônio?  - apresenta uma série de evidências empíricas do  impacto da atuação da China  

sobre o comércio  com os países da América Latina. A conclusão básica dos autores é que 

esse novo player global tende a beneficiar os países da América Latina em geral, no sentido 

destes poderem aumentar  suas exportações ao grande mercado chinês, que abriga cerca de 

1,3 bilhões de pessoas – um quinto da população mundial - e tem crescido cerca de 9,5% 

aa, conforme dados oficiais chineses.   
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No entanto, de acordo com o relatório, o México é uma exceção, principalmente 

após a entrada da China na OMC. O modelo exportador do México baseado nas 

maquiladoras levou com que o país se especializasse em produtos com baixo valor 

agregado e além disso, em  setores similares aos produtos  chineses:  bens   e componentes 

eletrônicos ao consumidor, vestuário,  equipamento de transporte e manufaturados 

variados. A China produz esses produtos a um custo mais baixo que o México, sendo que  

apenas  a indústria de equipamentos de transporte está por enquanto “a salvo” da 

concorrência chinesa.  

Por outro lado, se forem levados em consideração outras dimensões que não apenas 

os custos de produção e mão de obra existe claramente uma vantagem competitiva que o 

México tem em relação à China: a distância para o principal ao centro consumidor 

principal: os Estados Unidos. De acordo com os autores do relatório, esse custo não é 

irrelevante e recomendam que um aspecto a ser  considerado pelo México seria identificar 

setores e produtos em que a questão da distância e do tempo seriam  fundamentais, de 

modo que se crie uma vantagem competitiva do México em relação à China. 

Adicionalmente, recomendam que todos os países da América Latina procurem reduzir 

despesas de transporte e melhorem  a eficiência da sua infraestrutura, de forma a reduzir os 

custos comerciais. 

 

4. Conclusão 
 

A primeira etapa do desenvolvimento mexicano, dos anos 1930 aos anos 1970 foi 

caracterizada pelo impulso à indústria no que foi  definido como modelo de substituição de 

importações. A partir de 1970 houve o esgotamento do modelo de substituição de 

importações. A indústria não foi capaz de absorver o progresso técnico necessário para 

deslanchar o setor e a economia em geral. A partir dos anos 1980 o que se observou na 

América Latina e também no México foi um período que ficou conhecido como a “década 

perdida” cujas principais características foram: baixo crescimento do PIB, elevada inflação 

e alto nível de endividamento externo devido as taxas de juros internacionais crescentes. 
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Em fins de 1988 o México negociou um acordo com os credores da divida externa, com a 

adesão ao Plano Brady e se associou ao NAFTA. Nos anos 1990 a orientação para 

liberalização total – comercial e financeira – se aprofundou e inseridas nessa política, as 

maquilas tornaram-se o centro da política industrial.  

Em seguida, a partir do comportamento e análises dos principais indicadores 

macroeconômicos, ressaltamos que a liberalização comercial indiscriminada aliada ao 

processo de desenvolvimento via maquiladoras é uma opção frágil, por ser um modelo que 

não está firmemente “enraizado” na economia doméstica e  que não se sustenta no longo 

prazo. As maquilas, devido sua própria natureza - empresas que funcionam próximas à 

fronteiras de um país desenvolvido onde se montam peças e componentes – se constituem 

em um tipo de produção que adiciona pouco valor ao  produto final da economia. Ademais, 

a utilização dos insumos nacionais é ínfima. 

 Ao analisarmos o setor externo, comprovamos que as maquilas não resolveram a 

questão da vulnerabilidade externa, pois o déficit comercial mexicano continuou persistente 

e elevado e, por outro lado, os investimentos diretos vêm caindo desde 2002.  Devido ao 

acesso da China em janeiro de 2002 a Organização Mundial do Comércio (OMC), aos 

baixos salários oferecidos e a mão de obra mais especializada que a mexicana, observamos 

que o México já perdeu várias maquilas  apesar da vantagem de localização geográfica em 

relação aos EUA. 

O “susto” ocorrido em fins de 1994 com a crise financeira mexicana foi 

rapidamente solucionado conforme demonstrado na seção 2.  Contudo, após o colapso 

financeiro ocorrido nos EUA iniciado em 2007 e dramaticamente piorado em setembro de 

2008, abalaram a economia mundial e também a mexicana. Se nos anos entre 1990 até 

2005, o México foi sendo bem avaliado pelos players globais, a situação inverteu-se. A 

economia mexicana vem sendo vista pelos mesmos players como mais vulnerável ante 

choque exógenos, e ironicamente devido a seus estreitos vínculos com a economia norte- 

americana.   
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De acordo com Hernández (2009:70) o PIB e as exportações de petróleo se 

desaceleraram diante do impacto da crise global de 2008. A deprimida demanda global vem 

afetando negativamente os preços das commodities entre elas o barril de petróleo que é uma 

commoditie estratégica para o México. As remessas de dólares enviadas ao exterior por 

emigrantes entre janeiro e agosto de 2008 decresceram 4,2% em relação a 2007. Além 

disso, o número de mexicanos que emigraram para os EUA e que estão retornando ao 

México vem aumentando desde 2007. Esses dados refletem no saldo em transações 

correntes que foi deficitário em US$ 8,2 bilhões em 2007 e US$ 15,5 bilhões, em 2008 de 

acordo com dados do INEGI. 

Novos desafios, portanto são impostos ao México. A sua localização geográfica 

próxima aos EUA e o acordo com o NAFTA já não lhe garantem um privilégio. A nosso 

ver a saída para o México é investir  em produtos com alto conteúdo  tecnológico e para 

isso é fundamental um esforço no sentido de implementar  cada vez mais a  pesquisa  e   

qualificar sua mão de obra. Através dessa forma pode ser possível obter produtos 

diferenciados que sejam valorizados na sua pauta exportadora e assim melhore a sua 

condição de inserção na economia global. 
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ANEXO -  Tabelas  

 
Tabela 2- Indústria Maquiladora   de Exportação  

Período 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2003 2006 

Nº Plantas 

(dezembro)  

2.013 2.143 2.267 2.867 3.436 3.703 3.279 2.802 2.783 

Pessoal 

ocupado(mil) 

434,1 526,4 621,9 903,7 1.143,5 1291,5 1.202,9 1.069,2 1.170 

Salários 

reais (pesos) 

6.322 6.409 5.986 5.991 6.514 6.484 7.124 7.441 7.549 

Fonte: INEGI. Estatística da Industria Maquiladora  de Exportacão (EME).  

 

Tabela 3 - Pessoal ocupado  nas maquilas (mil) 

    Período  1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2003 2004 Total 

Trabalhadores  

Qualificados(1) 

33,1 39,2 43,6 64,4 82,3 92,5 92,5 85,9 88,5 622 

Trabalhadores 

não 

qualificados(2) 

401 487,2 578,3 839,3 1061,2 1199 1110,4 983,1 1115,4 7775 

Total (1+2) 434,1 526,4 621,9 903,7 1143,3 1291,5 1202,9 1069 1203,9 8397 

% (2) /(3) 92,3 92,5 93,0 92,8 92,8 92,8 92,3 92,0 92,6 92,5 

Fonte: Elaboração própria baseada no  INEGI. Estatística da Industria Maquiladora  de Exportacão (EME).  

Tabela 4- Corrente de Comércio e saldo da balança comercial US$ bilhões  

Ano 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

Corrente de comércio 

total (A) 

185,5 242,9 340,6 329,7 384,8 506,0 

Corrente de comércio 

maquilas (B) 

67,4 95,6 141,2 137,4 154,7 197,3 

(B)/(A)    % 36,3 39,3 41,4 41,6 40,2 39,0 

Saldo comercial 

total 

6,5 -7,8 -8,3 -7,6 -8,8 -6,1 

Saldo comercial das 6,4 10,5 17,8 18,8 19,2 24,3 
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maquilas 

Fonte: Elaboração própria baseada no  INEGI. Estatística da Industria Maquiladora  de Exportacão (EME).  

 
 
 
Tabela  5- Indústria Maquiladora  de exportação – composição da produção e do 
consumo intermediário , nacional e importado (%) 

1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Valor de Produção 100 100 100 100 100 100 100 100
valor  agregado 16,9 10,8 13,2 13,8 15,6 14,7 14,1 12,9
insumo importado 75,4 82,4 79 77,6 75 75,8 76,1 77,9
insumo nacional 7,7 6,8 7,8 8,5 9,4 9,5 9,8 9,2

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos dados das contas nacionais do INEGI  
 
Tabela 6 - Exportações de alta tecnologia (% exportações de manufaturados) 
Países 2001 2002 2003 2004 2005 
México % 22 21 21 21 20 
China% 21 23 27 30 31 
Fonte: UNTACD,2006 
 
Tabela 7- Investimento Direto Estrangeiro – (1996/2005)US$ milhões 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
México 9,2 12,8 12,4 13,2 16,6 26,8 14,8 10,8 14,5 12,4
China 40,2 44,2 43,8 38,8 38,4 44,2 49,3 53,5 53,1 67,4
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da UNCTAD 
 
Tabela 8-Resumo da Estrutura da pauta mexicana em percentual (%) 
Países selecionados EUA,Alemanha e China 
   EUA           1993 1995 2000 2004 2005 2006 2007 
Exportação  82,7 83,3 88,7 88,5 85,7 84,5 82,1 
Importação  69,3 74,4 73,1 56,3 53,4 50,9 49,7 
Superávit 13,4 8,9 15,6 32,2 32,3 33,6 32,4 
ALEMANHA        
Exportação  0,8 0,65 0,9 1,1 0,9 1,2 1,5 
Importação  4,4 3,7 3,3 3,6 3,9 3,7 3,8 
Déficit   -3,6 -3,05 -2,4 -2,5 -3,0 -2,5 -2,3 
CHINA        
Exportação  0,1 0,05 0,1 0,25 0,5 0,7 0,7 
Importação  0,6 0,7 1,65 0,44 0,6 0,5 0,4 
Déficit   -0,5 -0,65 -1,55 -0,2 -0,1 0,2 0,3 
Fonte: Elaboração própria baseada no Globo Issue papers, november 2005, e INEGI 
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INDÚSTRIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: A TRAJETÓRIA DA 
PERFUMARIAS PHEBO EM BELÉM. 

 

Marcílio Alves Chiacchio1 

1 Introdução 

 

Por volta de 1924, aproveitando-se do dinamismo que havia na economia 

belenense naquele momento, surgiu na capital do Pará a A.L.Silva Companhia 

Limitada. Uma perfumaria que possuía uma variedade de produtos para higiene e 

limpeza. Entre os seus principais estava o conhecido Sabonete Phebo Odor de Rosas, 

oval, transparente e escuro, que tornou-se uma referência nas vendas, passando a ser 

usado posteriormente como nome fantasia e razão social da empresa.   

No início, a grande dificuldade da empresa foi com a distribuição dos seus 

produtos. A capital paraense, localizada na região Amazônica, possuía poucas 

alternativas de transportes, sendo que a mais utilizada era a via marítima. Os produtos 

demoravam para chegar até o seu destino e muitas vezes eram vendidos em 

consignação. A farmácia J.G. de Araújo, de Manaus foi seu primeiro grande cliente, 

comprou oito dúzias de sabonetes em 1932. Após um ano, a Mappin Stores adquiriu 25 

dúzias, tornando-se o principal comprador (PHEBO, 1988). 

A empresa expandiu-se, criando uma filial em São Paulo, em 1961, e para Feira 

de Santana (BA), em 1973. Durante a sua história a Phebo se manteve entre as 

principais empresas do setor de perfumaria do país. Era uma empresa familiar, que teve 

como maior líder o senhor Mário Santiago. Em 19 de abril de 1988 o controle acionário 

da empresa passou para a Procter & Gamble Company, uma grande multinacional 

americana. O objetivo desse trabalho é analisar a dinâmica da Perfumarias Phebo S/A 

                                                            
1 Economista, Mestre em Desenvolvimento/ NAEA/UFPA 



no período de 1936 a 1988 e sua contribuição para o desenvolvimento local da 

mesorregião metropolitana de Belém.  

Nesta direção, o trabalho tem como ponto central a reconstituição histórica das 

Perfumarias Phebo, ou seja, trata-se de um trabalho de história econômica, tendo como 

campo de atuação a história de empresas.  De acordo com a ABIHPEC (Associação 

Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), a indústria de 

HPPC – Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos está em grande expansão mundial. E 

o Brasil está entre os três maiores produtores de HPPC do mundo, ficando atrás apenas 

dos Estados Unidos e Japão. Existem no Brasil 1.694 empresas atuando no ramo de 

HPPC, São Paulo é o Estado líder do setor, com o maior número de empreendimentos, 

possuindo 758, seguido do Rio de Janeiro com 173. Na Região Norte existem 23 

empresas do ramo, o Estado do Pará possui 6 empresas (ABIHPEC, 2009).  

A área de conhecimento do trabalho se encontra nos fundamentos da história 

econômica. Seu desenvolvimento se deu a partir do método hipotético-dedutivo, no qual 

Bunge (1974a: 70-72) apud Lakatos e Marconi (1985, p.95) afirma que é possível uma 

“classificação preliminar e seleção dos fatos”, “redução do problema a um núcleo 

significativo”. 

O material utilizado na construção do trabalho é de natureza diversa. Em um 

primeiro momento, buscou-se informações na sede da empresa em Belém, hoje 

pertencente à Casa Granado. Junto a Phebo em Belém, se conseguiu atas de reuniões de 

vendedores, comunicados internos, cartas, reportagens jornalísticas e de revistas, e, 

principalmente, se obteve uma entrevista com o atual gerente da empresa. Para se 

conseguir balanços e reportagens sobre a firma, utilizou-se da Biblioteca do Centro 

Cultural Tancredo Neves (CENTUR). No CENTUR recorreu-se a notícias de jornais 

antigos, encontrando-as nos seguintes veículos de comunicação: A Província do Pará, 

Folha do Norte, Diário do Estado do Pará, Revista Comercial do Pará, Diário do Pará e 

O Liberal. Enfim, foram esquadrinhados jornais e revistas datados de 1932 a 1988. No 

que diz respeito às entrevistas buscou-se contatos com os antigos diretores da empresa e 

o atual administrador, o senhor Roberto Lima.  

Na região Amazônica são muitos os desafios a serem vencidos pela sociedade, 

de um modo geral. Sinteticamente, o trabalho busca contribuir com a história econômica 

da região, demonstrando a visão da Amazônia em um contexto histórico empresarial, 



cujo objetivo é analisar a história da Perfumarias Phebo em Belém, visando à 

possibilidade de desenvolvimento baseado na utilização sustentável dos recursos 

naturais. 

2 Proposições teóricas 

Utilizou-se de autores que trabalharam com a questão da história econômica e a 

história de empresas ligadas ao desenvolvimento econômico e tecnológico. Na teoria 

econômica a colaboração de autores como Schumpeter (1982) em que afirma que o 

“desenvolvimento econômico é fruto da história econômica, tornando-se parte da 

história universal”. Em seu trabalho, o autor não tratou propriamente de história de 

empresas, no entanto, existem momentos na sua obra em que destaca a importância do 

homem de negócio para o desenvolvimento econômico. 

E o empresário típico é mais egocêntrico do que os de outra 
espécie, porque, menos do que estes, conta com a tradição e a 
conexão, e porque a sua tarefa característica – teórica como 
historicamente – consiste precisamente em demolir a velha 
tradição e criar uma nova (SCHUMPETER, 1982, p.64). 

Ou seja, o empresário é responsável pela construção e reconstrução do 

desenvolvimento. Ele destrói a inovação existente e muda o enfoque da região. Nessa 

reconstrução ele recria um novo processo ou um novo produto que irá compor um novo 

movimento e uma nova composição na estrutura do sistema econômico. Assim, os 

antigos empresários são deixados para trás ou necessitam se modificar para acompanhar 

essa nova invenção.  

Pretenderíamos com isso dizer que o desenvolvimento 
econômico não é um fenômeno a ser explicado 
economicamente, mas que a economia, em si mesma, sem 
desenvolvimento, é arrastada pelas mudanças do mundo à sua 
volta e que as causas e portanto a explicação do 
desenvolvimento dever ser procurados fora do grupo de fatos 
que são descritos pela teoria econômica (SCHUMPETER, 1982, 
p.47). 

O autor diz que o desenvolvimento econômico está entrelaçado com questões 

abstratas, nas quais envolvem a vida social, cultural, econômica. Estruturas entrelaçadas 

que compõe a estrutura do sistema econômico. E que exige de certa maneira um 



conjunto de idéias interdisciplinares capazes de criar uma teoria próxima ao que seja 

realmente um desenvolvimento econômico. 

Em busca de uma teoria sobre a firma, analisou-se o trabalho de Penrose (2006) 

que no seu estudo sobre o crescimento da firma, diz que a história da empresa tem 

bastante importância. Pois o crescimento leva em si um aprimorado de sabedoria que é 

agregado dentro dos propósitos de crescimento da firma. O termo crescimento é 

utilizado tanto no aumento da produção, quanto ao acréscimo de tamanho. Como a 

autora destaca: 

Um dos pressupostos primordiais da teoria do crescimento das 
firmas é o de que “a história tem importância”; esse crescimento 
é essencialmente um processo evolucionário e esta baseado no 
incremento acumulativo do saber coletivo, dentro do contexto de 
uma firma dotada de propósitos (PENROSE, 2006, p.16). 

Aqui a autora valoriza o conhecimento que a firma vai acumulando ao longo do 

tempo. Esse conhecimento faz com que a empresa aprimore cada vez mais suas 

atividades e os fundamentos da sua administração. Os administradores vão se 

especializando junto com o crescimento da firma, aprendendo a lidar com novidades e 

surpresas do mercado.  

Penrose (2006) diz que nesse processo evolutivo da firma, ela atinge um novo 

equilíbrio a cada momento. Esse equilíbrio não pode ser “estático” como na teoria 

neoclássica. Mas sim o equilíbrio das “ações e das idéias” das firmas. Para a autora o 

equilíbrio econômico é considerado um “equilíbrio razoável”.   

Penrose (2006) analisa o “processo de crescimento da firma, a importância do 

papel de aprendizado, a teoria da expansão baseada em recursos internos (humanos e de 

outra natureza e o papel da administração) e a diversificação da produção”. Dosi (2006) 

aborda as tendências tecnológicas que possuem um significado para a análise 

macroeconômica da empresa e do setor em que essa esteja inserida. Na sua percepção 

sobre o sistema econômico como um ambiente complexo, o autor considera que há duas 

variáveis que predominam sobre as outras que são: “a evolução do sistema tecnológico 

e o sistema de relações sociais”.   



E cada partícula ou mesmo cada empresa tem seu grau de liberdade nessa 

estrutura. Compreender como essa empresa se move e quais as regularidades desses 

movimentos é definida pela “força movente” da mudança técnica, em que essas 

empresas sendo diferentes, elas irão ser afetadas de diversas maneiras pela mudança 

técnica (DOSI, 2005). Ou seja, o autor propõe entender o movimento da empresa dentro 

do sistema econômico e o grau de liberdade que essa possui dentro de uma estrutura de 

mercado. Para entender essas questões o autor diz que: 

O meio ambiente também muda em conseqüência da interação 
interna de suas partes constituintes. Aquilo que, na perspectiva 
de um ator específico (por exemplo, uma empresa), constitui um 
conjunto de restrições, possibilidades e incentivos, também 
constitui, com respeito ao sistema como um todo, uma linha 
movente de inter-relacionamentos, definidora de sua 
estabilidade e dinâmica (DOSI, 2006, p.22). 

Como o setor de cosmético é um segmento de contínuo processo de inovação ou 

imitação, um setor que mantêm relações com outros setores como a química, o setor 

extrativo e outros, a mudança técnica2 estabelecida pela empresa ao longo da sua 

história irá ser um diferencial em relação aos seus concorrentes. 

 Nelson e Winter (2005) na sua “teoria evolucionária da mudança econômica” 

procuram explanar sobre os eventos econômicos que ocorreram ao longo da história, 

principalmente eventos que levaram às mudanças econômicas nas firmas e no ambiente 

em que está inserida. Em que as firmas em certo momento possuem aptidão e regras 

para tomar suas decisões.  

Sendo assim, o mercado age como um mecanismo que seleciona as mais aptas. 

“Ao longo do tempo, o análogo econômico da seleção natural opera à medida que o 

mercado determina quais as firmas são lucrativas e quais não o são, tendendo a separar 

as segundas” (NELSON; WINTER, 2005, p.19). Ou seja, as firma ao longo da sua 

história vão adquirindo capacidades para lidar com os “eventos aleatórios”.  

Nossa teoria evolucionária da mudança econômica tem esse 
espírito; ela não se constitui uma interpretação da realidade 
econômica como um reflexo de “dados” supostamente 
constantes, mas um esquema que pode ajudar um observador 

                                                            
2 Dosi considera que a mudança técnica é a força movente de uma empresa. 



suficientemente bem informado a olhar os fatos do presente para 
ver um pouco além da névoa que obscurece o futuro (NELSON; 
WINTER, 2005, p.9). 

Pela idéia dos autores o processo de “rotinas” são os principais responsáveis 

para o crescimento e desenvolvimento da firma. As tarefas rotineiras fazem com que as 

empresas adquiram qualidade e consigam aprender com os suas tentativas e erros. Isso 

torna as empresas mais resistentes as eventuais investiduras do mercado. 

2.1 A história econômica como enfoque da história de empresas e da 

história empresarial 

Outra linha de análise é a da história econômica, assim como a história 

empresarial e a história de empresas. São teorias recentes, no entanto relevantes e 

importantes para a abordagem teórica do problema proposto neste trabalho. A teoria que 

estuda a história de empresas foi idealizada no século XX e tem como principal ícone 

Alfred Chandler3. Seus pressupostos envolvem a trajetória de grandes empresas 

americanas.  

Alfred Chandler procurou abordar as trajetórias das grandes empresas 

americanas chegando à conclusão de que a expansão da empresa está intimamente 

ligada a organização da empresa e a sua administração. Ou seja, a sua estratégia define a 

estrutura e o desenvolvimento da empresa (CAMPELLO, 2004). A empresa abordada 

nos trabalhos de Chandler define-se como um agente econômico, que é responsável pelo 

processo de produção e distribuição (CURY, 2006). 

Os trabalhos de Chandler analisam o processo de desenvolvimento das grandes 

empresas nos Estados Unidos no decorrer do século XIX e XX. Seus primeiro trabalho 

procurou descrever os primórdios da grade empresa na indústria americana. Segundo o 

mesmo as empresas americanas foram responsáveis pela ascensão dos Estados Unidos 

como potência econômica mundial (McCRAW, 1998). Em torno disso procurou 

descrever os processos de mudanças nas estratégias e nas estruturas dessas empresas. 

[...] as empresas, assim como outras organizações, são 
governadas por inércia; só mudam de orientação (ou 

                                                            
3 [...] o que Chandler fez não foi recuperar um campo imprestável para semear, e sim fundar a história 
empresarial como área de estudo independente e importante (McCRAW, 1998, p.19). 



“estratégia”, segundo Chandler) quando obrigadas pelas 
pressões competitivas; e uma mudança de estratégia somente 
tem êxito quando se faz acompanhar de uma mudança decisiva 
na estrutura organizacional (McCRAW, 1998, p.21). 

 Mudanças no modelo organizacional das empresas, como também nas técnicas 

comerciais, ocorreram principalmente devido aos avanços tecnológicos. Avanços esses 

que ocorreram no final do século XIX e início do século XX.  

A diversificação modificou as antigas formas de concorrência 
entre as empresas. A concorrência aumentou entre as firmas de 
diferentes indústrias que fabricavam o mesmo produto e passou 
a basear-se mais no desenvolvimento tecnológico do que na 
diferenciação de preços e produtos (McCRAW, 1998, p.115). 

Buscando a definição dos conceitos e as categorias relevantes para os 

fundamentos dos estudos ligados a trajetória de empresas tem se visto a contribuição de 

autores como Marichal (1997) que define história empresarial e de história de empresas, 

como: 

Carlos Marichal entende que a História Empresarial “concentra 
sua atenção na análise histórica do desempenho e do efeito de 
certos empresários inovadores individuais ou de certos grupos 
de empresários de vanguarda. Em contraste, a “história de 
empresas” ou business history presta especial atenção à análise 
das mudanças na organização econômica das companhias ou 
corporações, mudanças que são parte e reflexo das 
transformações econômicas e sociais em seu conjunto” 
(MARICHAL, 1997:10) apud (SAES, 1999, p.2). 

Pode-se dizer que tanto o empresário, como a empresa são partes integrantes da 

história, pois a empresa surge a partir do empresário, sendo propriamente uma 

construção idealizada por um empreendedor. Portanto, torna-se necessário entender 

cada uma das partes para poder a partir disso compreender o todo. 

2.2 A história empresarial e a história de empresas no Brasil 

No Brasil, os estudos sobre empresas e empresários surgiram a partir da década 

de 1950, mas só foi fortemente desenvolvido em 1960 e 1970 com os trabalhos de 



Roberto Simosen e Caio Prado Jr., cujos trabalhos eram uma abordagem de empresas 

ligadas ao Estado (CAMPELLO, 2004).  

A partir da década de 1980 surgem diversas obras sobre histórias empresariais 

como a Jorge Caldeira que descreve Mauá, um grande empreendedor do império. Para 

se estudar uma empresa deve refletir como as “organizações atuam no contexto de 

incertezas”, pois o ambiente no qual a empresa está inserido influencia diretamente nas 

suas decisões e planejamentos quanto ao seu futuro (CAMPELLO, 2004). Os estudos 

sobre as empresas e empresários brasileiros são condicionantes importantes para 

entender parte do desenvolvimento do país. 

Na literatura nacional o trabalho de Caldeira (1995) descreve a história do Irineu 

Evangelista de Souza ou Visconde de Mauá, no seu livro demonstra os percalços que 

passou um empresário que na época do Império pensava em projetos que estavam a 

frente do seu tempo. E como o ambiente institucional composto por políticos, 

fazendeiros e traficantes de escravos criou obstáculos para as idéias de Mauá. Enfim, é 

posto a dificuldade que possuía um empresário que pensasse no desenvolvimento do 

país na era imperial. 

Marcovitch (2006) relata a saga de empreendedores que fizeram história na 

economia brasileira. Demonstra a história e as dificuldades que esses atores tiveram no 

processo de industrialização brasileiro. Na sua obra tem se os Prado, Jafet, Matarazzo 

que foram personagens importantes da história empresarial no Brasil.  

 As teorias acima citadas forma ferramentas importantes para a analise do 

problema proposto por essa pesquisa. Pois o conjunto de teorias proposto possuem 

fundamentos que estão ligados ao estudo da história econômica e ao estudo de evolução 

de empresas. Principalmente no que diz respeito a inovações tecnológicas e interação 

com o meio social ao qual a empresa pertence. 

3 Os primórdios da empresa Phebo  

A história da Perfumarias Phebo S/A, começa com a família Santiago que eram 

imigrantes portugueses que se instalaram na cidade de Belém no início do século XX. O 

patriarca da família era o senhor João da Silva Santiago que possuía uma fábrica de 

cigarros chamada Minerva. 



No Brasil, no início do século XX, os imigrantes eram os maiores comerciantes 

e industriais (MARCOVITH, 2006). Na época, o industrial era visto como uma classe 

inferior, pois se valorizava o grande dono de terras como expoente de poder e status 

social. Assim, restava para os imigrantes a função de comerciante e industrial (LOBO, 

1997). A pequena burguesia industrial que surgia era amplamente submissa ao Estado, 

enraizada nos costumes coloniais, buscava favores do Estado para poder criar um 

empreendimento e ter controle sobre a atividade comercial (DINIZ, 1979). 

Os portugueses se tornaram os principais comerciantes no início do século XX 

na cidade de Belém. Para Santos (1980) no auge da produção da borracha, na segunda 

metade do século XIX, se deu uma especialização na economia gomífera. Os 

americanos, ingleses e franceses ficaram responsáveis pela exportação da borracha, 

enquanto os portugueses, na sua maioria, ficaram com a incumbência do comércio e das 

pequenas indústrias. Geralmente, a acumulação de capital se dava de forma endógena, 

em que o lucro era reinvestido na própria empresa. 

Os portugueses da família Santiago iniciaram a sua trajetória empresarial com a 

Fábrica de Fumos Minerva Ltda. Toda a família estava envolvida na produção e 

comercialização de charutos, cigarros e fumo de um modo geral. A empresa familiar era 

comum entre os imigrantes que vieram para o Brasil. Essa fábrica teve grande 

importância para a família, pois seria a base de sustentação da perfumaria no auge da 

crise econômica mundial de 1929.  

Mesmo atuando no mercado de fumos, a família Santiago procurou diversificar 

os seus negócios, assim entrou em sociedade numa fábrica de chapéus em 1924. Essa 

fábrica se chamava A. L. Silva Companhia Limitada, onde os sócios eram o senhor João 

da Silva Santiago, Maximino Rodrigues da Costa, Manoel Rodrigues da Silva e Manoel 

Alves Ferreira. A fábrica ficava localizada na Rua 28 de Setembro, n°. 194, na cidade 

de Belém (PARÁ, 1987).  

Sentindo que o comércio de chapéus não estava indo bem, pois o chapéu já 

entrava em desuso, além da concorrência com os chapéus importados, os Santiago 

resolveram diversificar sua produção em torno de produtos de perfumaria. A empresa 

começou a fabricar uma loção chamada Estrela, que seria a primeira indicação de 

mudança em direção ao ramo de perfumarias (SANTIAGO, 2009).  



3.1 A A.L Silva Companhia Limitada 
 

 A Sociedade A.L. Silva Companhia Limitada foi estabelecida juridicamente em 

04 de fevereiro de 1931 pelos portugueses Maximino Rodrigues da Costa, Manoel 

Rodrigues da Silva, Manoel Alves Ferreira, João da Silva Santiago e Antônio Leal 

Gomes da Silva Santiago. No entanto, pelo que consta nas duplicatas antigas, a empresa 

já funcionava desde 1924, fato corroborado por duplicata de Hemínio Cosme, da cidade 

de Capanema. 

A empresa era uma antiga fábrica de chapéus, que aos poucos foi se 

transformando numa grande empresa de perfumaria. Após adquirir a Lusitana, a 

empresa passou definitivamente a produzir gêneros ligados a perfumaria. A estrutura da 

empresa foi dando lugar às essências e aos cheiros dos sabonetes, perfurmes, talcos, pó 

de arroz, pasta dental e outros produtos. 

3.2 A Perfumaria Lusitana 
Durante a década de 1930, a A. L. Silva recebeu como pagamento de uma dívida 

a Perfumaria Lusitana. A partir da incorporação dessa perfumaria, a empresa passa a 

dedicar-se a produção de perfumaria, principalmente sabonetes. Na época, a maior 

concorrência era dos sabonetes ingleses que eram importados pelos comerciantes de 

Belém (SANTIAGO, 2009).  

A empresa fabricava uma variedade de produtos ligados a limpeza e a higiene 

pessoal, entre eles o sabonete damasco, sabonete londrino, sabonete favorito, dentifrícia 

(pasta dental), água dentifrícia para melhorar o hálito bucal, assim como loções para os 

cabelos. 

A Lusitana foi incorporada a A.L.Silva Limitada e, assim, os Santiago passaram 

a diversificar cada vez mais sua produção, incorporando sempre novos produtos que 

eram consumidos na época, matendo na sua organização, a empresa familiar composta 

por filhos, sobrinhos, cunhados e primos. 

Por ser uma empresa familiar, a A. L. Silva tinha no seu quadro de funcionários 

os irmãos Mário Gouveia Santiago, Sílvio Gouveia Santiago e Antônio Santiago, os 

primeiros eram filhos e o último sobrinho do senhor João Santiago, era sempre a família 

que estava à frente de todo o processo de fabricação dos produtos. 



3.3 O grande trunfo da empresa 
 

Mas, a grande inovação da A.L. Silva ainda estaria por vir. Baseado no sabonete 

“Pears Soap”4 a empresa inovou e passou a fabricar um produto similar. A idéia seria 

utilizar o modelo do sabonete inglês, mas com um toque regional. Depois de muita 

pesquisa e testes, veio a ideia de produzir o sabonete à base de “pau-rosa”, que era uma 

matéria-prima oriunda da Amazônia e muito utilizada na época. Esse sabonete acabaria 

sendo o principal produto da empresa, cujo nome final seria “Sabonete Phebo Odor de 

Rosas”.  

No início, o nome do sabonete levava em si o reflexo do sabonete inglês e se 

chamava “London Otto Rosa”. A empresa nunca negou a “imitação” e a referência ao 

sabonete inglês, essa foi uma estratégia de mercado aproveitada para promover o 

sabonete preto que a empresa passou a fabricar. Mais tarde, o “London Otto Rosa” 

passou a se chamar “Londres Odor de Rosas”. No entanto, quando se tentou registrar o 

produto, já havia outra marca registrada com esse nome no mercado, daí o senhor 

Antônio Santiago sugeriu o nome Phebo, em analogia ao deus do Sol na mitologia 

grega. Com este nome o sabonete “Phebo Odor de Rosas” se popularizou e se tornou o 

primeiro produto de extremo sucesso produzido pela A. L. Silva Cia Ltda (SANTIAGO, 

2009).  

Nos primeiros anos, o sabonete Phebo era produzido utilizando um tambor de 

100 litros. A produção era feita de maneira artesanal, os Santiago fabricavam o sabonete 

em casa, em um fogão a lenha. Naquele tempo, o sabonete demorava cerca de seis 

meses para ficar pronto. O sistema de secagem exigia muito tempo, era necessário um 

longo período na estufa para ficar totalmente seco, caso contrário secava-se por fora, 

mas o miolo do sabonete ficava mole (PHEBO, 1988).  

O sabonete era dirigido a uma classe mais alta, sendo mais caro que os sabonetes 

populares. Naquela época. se via o produto importado como algo melhor do que o 

nacional. Como as importações do sabonete inglês ficaram mais restritas, abriu-se o 

caminho para a consagração do sabonete Phebo no mercado local e nacional. A elite 

local adotou o sabonete Phebo como substituto do sabonete inglês “Pears Soap” 

(SANTIAGO, 2009).  

                                                            
4 Um sabonete inglês muito utilizado na época. 



Apesar do grande volume de vendas do sabonete Phebo, a empresa sofreu 

momentos de crise, houve grandes perdas com a crise financeira mundial de 1929 e o 

volume de vendas do sabonete não foi suficiente para sustentar os custos e as perdas 

sofridas pela crise, naquele momento a empresa teve que recorrer ao aporte financeiro 

da Fábrica de Fumos Minerva Ltda (PHEBO, 1988).  

3.4 A criação da Perfumarias Phebo Limitada 

A “A. L. Silva Companhia Limitada” daria origem jurídica, em 1936, a 

“Perfumarias Phebo Limitada”. De acordo com os dados da JUCEPA – Junta Comercial 

do Estado do Pará, em 28 de fevereiro de 1931 foi arquivada a escritura pública de 

constituição da sociedade A. L. Silva Companhia Limitada e em 20 de junho de 1936 

ocorre a mudança da razão social, passando a se chamar de Perfumarias Phebo 

Limitada. 

Em 1937 a Phebo começou a ampliar sua fábrica incorporando uma nova 

empresa a sua estrutura, com a expansão nos seus lucros, foi incorporada a sua estrutura 

a Perfumarias Salim Salles que ficava localizada na Travessa Quintino Bocaiúva n°. 

325, na cidade de Belém (PARÁ, 1987). A empresa do senhor Salim era uma 

perfumaria de grande destaque: 

A “Fábrica de Perfumarias Paraenses”, do Sr. Salim Salles & 
Cia, possuía oficinas para estamparia em metais, fabricação de 
latas e obras em folha de flandres, tipografia, encadernação e 
caixas de papelão, além das aperfeiçoadas oficinas de produção 
da saboaria, perfumes e cosméticos diversos (MOURÃO, 1989, 
p.56). 

Na década de 1940, devido a Segunda Guerra Mundial, a Phebo sofreu uma crise 

por falta de matérias-primas, por conta de que a maioria dos seus insumos eram 

originários do exterior. “A falta de suprimento de essências aromáticas então importadas 

e de outras matérias-primas principais, aliada aos decréscimos do poder aquisitivo e a 

consequente queda no consumo, obrigaram a empresa a paralisar sua produção” 

(PHEBO, 1988, p.5). Isso fez com que a Phebo procurasse se flexibilizar e começasse a 

atuar com mais dedicação no mercado de embalagens.  

”Para feitura de rótulos dispomos de oficinas de tipografia e 
litografia. Para as caixas de madeira, tão apreciadas pelas 



senhoras e senhoritas que nos honram com a sua preferência, 
temos uma serraria e uma tornoaria. Agora sentimos 
dificuldades no que refere às latas, por falta de folhas de 
Flandres, de que a praça tem pouco estoque” (FOLHA DO 
NORTE, 1954, p.3). 

A Phebo era auto-suficiente na produção das suas embalagens. Pelo fato de estar 

longe dos grandes centros, a empresa necessitava dominar todos os processos da 

produção. Na tentativa de não depender de outros fornecedores para continuar 

produzindo, a empresa desenvolvia desde os produtos em si até as embalagens (FOLHA 

DO NORTE, 1954). Estas embalagens eram criadas adaptando-se as características das 

matérias-prima regionais. Penrose (2006) destaca que a produção de produtos 

intermediários ao funcionamento é feito pelas firmas como estratégia para o seu 

crescimento. A autora chama a isto de “integrar-se para trás”, quando a firma começa a 

produzir itens que poderiam ser adquiridos de terceiros. A firma vê a integração para 

trás como uma forma de reduzir os seus custos. No caso da Phebo, isto é bem claro, pois 

ficava muito caro para a empresa adquirir produtos de outras regiões mais distantes, 

devido à precariedade dos meios de transportes da época.   

Caracterizado o seu crescimento, a empresa decide em 31 de outubro de 1957 

alterar seu contrato social passando de Sociedade Limitada para Sociedade Anônima, 

mudando a sua razão social para Perfumarias Phebo S/A (PARÁ, 1987). 

Em 1957, os seus dirigentes, prevendo o crescimento da 
empresa e a necessidade de ampliar suas atividades em todos os 
setores – produção, distribuição e vendas – e visando dota-la de 
uma forma jurídica compatível não só com o desenvolvimento 
econômico do país, mas ainda com as técnicas de administração 
e de gestão internas, propôs e efetivou em 15 de outubro do 
mesmo ano a transformação jurídica da empresa de limitada 
para Sociedade Anônima, com razão social de Perfumarias 
Phebo S/A” (PHEBO, 1988, p.6). 

Em 1959 a empresa buscou melhorar o setor de distribuição, que era um 

problema para as empresas locais, pois existia uma grande dificuldade de logística para 

atingir outros mercados nacionais. Nesse ano, o crescimento da empresa era visível, 

tendo arrecadado naquele ano aos cofres públicos Cr$ 50.183.956,80 em impostos 

(municipal, estadual e federal). Após a sua transformação em empresa de S.A 



(Sociedade Anônima) a Phebo teve um crescimento considerável. No período de 1957 a 

1960, o lucro da empresa foi crescente, o empreendimento ganhava força e desenvoltura 

para a sua expansão para a cidade de São Paulo. 

A Seiva de Alfazema da Phebo e o Sabonete Phebo Odor de Rosas tornaram-se 

uma referência da empresa no mercado de cosméticos na década de 1960. A seiva pela 

sua suavidade, que passou a ser utilizada em crianças recém-nascidas e o Sabonete 

Phebo pelo seu cheiro diferente e sua transparência. O grande problema para a Phebo 

nesse período era o seu sistema de distribuição, o que requeria maior atenção dos seus 

diretores, pois, no Estado do Pará, o transporte rodoviário e marítimo ainda deixava 

muito a desejar. 

4 Expansão e consolidação 1961-1972 

 

Em 1961 a filial paulista da Phebo começou a funcionar com vinte funcionários 

e o senhor Mário e a família trabalhavam juntos na produção. Nessa fábrica a Phebo 

passou a produzir as colônias e desodorantes, principalmente a “Seiva de Alfazema da 

Phebo” que, na época já era um dos seus principais produtos. A unidade de Belém ficou 

responsável pela fabricação dos sabonetes transparentes, principalmente o sabonete 

Phebo. 

 No final da década de 1960, a empresa resolveu fazer uma pesquisa de mercado 

para saber como era a sua imagem perante os seus consumidores. Para isso, contratou o 

publicitário Júlio Ribeiro, um ícone na história da propaganda brasileira. O diagnóstico 

feito pelo publicitário era de que a Phebo era uma empresa velha, administrada por 

gente velha. A partir disso, a diretoria da Phebo montou uma estratégia para mudar a 

imagem da empresa, procurando modernizar a sua estrutura e o seu quadro funcional.  

A empresa procurou se reestruturar buscando melhorar a qualidade dos seus 

produtos, em 1968, a Phebo criou um laboratório próprio. Já em 1969, aproveitando da 

elevação na vendas, a empresa faz a “Revolução da Informática”, informatizando todo o 

seu sistema de faturamento, dando maior agilidade aos pedidos e ao atendimento aos 

clientes. Em seguida, no ano de 1970, a empresa procura se profissionalizar, busca uma 

renovação na sua estrutura funcional. O senhor Mário Santiago, em uma carta registrada 

em cartório, concede pensão vitalícia para os antigos diretores e contrata novos 



funcionários, implantando uma administração mais profissional na matriz, Belém. Neste 

momento, a empresa entra num ciclo de profissionalização e passa a investir na 

capacitação dos funcionários (PHEBO, 1988).  

A filial baiana ficou responsável pela fabricação dos sabonetes opacos, 

principalmente, os da linha da Turma da Mônica5.  O principal motivo para a criação 

desta fábrica em Feira de Santana deve-se ao fato da cidade se encontrar em um lugar 

estratégico para o escoamento da produção para o mercado nordestino. Esta filial “não 

tinha nenhum membro da família na administração, todos os funcionários [do gerente ao 

auxiliar] eram rigorosamente contratados” (VIDAL, 2009). 

No entanto, com as fábricas de Belém, São Paulo e Feira de Santana, a empresa 

passa a ter problemas com a distribuição dos seus produtos. Como cada fábrica era 

responsável pela fabricação de um determinado produto, quando se recebia um pedido 

envolvendo perfumes, sabonetes opacos e transparentes, tinha que sair um pouco de 

cada fábrica, isso fez com que a empresa aumentasse os seus custos com transportes. O 

Grupo Phebo chegou a ter cerca de 1.600 funcionários ao todo, só a unidade de Belém 

teve cerca de 300 funcionários (VIDAL, 2009).  

4.1 A decadência e a venda da Phebo para a Procter & Gamble  

A década de 1980 ficou conhecida pelas grandes mudanças políticas e sociais 

que ocorreram no Brasil e pela profunda crise econômica por qual passou o País. 

Naquele período, acabava a ditadura militar e ocorriam as primeiras eleições diretas 

para presidente. Além disso, os elevados índices inflacionários renderiam aqueles anos 

o título de a ”década perdida”. Para a Phebo, os anos 80, marcariam o fim dos anos de 

bom desempenho e da “dinastia Santiago” no comando da empresa. 

Entre os vários motivos para tomar a decisão de vender uma empresa, Penrose 

(2006) considera os seguintes: 

1) Características pessoais dos proprietários e administradores das firmas; 

2) Os impactos de um sistema específico de tributação; 

3) A natureza do mercado de ações e outros fatores particulares. 
                                                            
5 “Era um terreno imenso porque nesse tempo o governo estava dando esse apoio, esse incentivo, era 
uma empresa que tinha um enorme coqueiral e a empresa era uma fabrica muito moderna e passou a 
fabricar o sabonete de massa opaca” (Sônia Santiago, entrevista em 20 mar. 2009).  



O primeiro envolve os problemas de administração, em que com a troca na 

sucessão de gerentes ou gerações familiares, os futuros administradores não conseguem 

manter a empresa gerando lucros. Em empresas familiares isso acontece quando o 

patriarca resolve aposentar-se ou então, esteja inabilitado para continuar trabalhando, 

cabe aos herdeiros assumir a direção da empresa. Acontece que os desentendimentos 

entre os familiares levam a crises na sua administração e perda de lucratividade da 

empresa, podendo chegar até a falir. 

O segundo motivo são os impactos da tributação, que envolvem novas decisões 

dos órgãos fiscalizadores em aumentar determinado imposto que esteja diretamente 

ligado ao setor no qual a empresa atua. Isso leva a uma perda de receita e a empresa é 

obrigada a desistir de manter suas atividades e opta pela venda.  

E, por último, o terceiro motivo são os fatores relacionados ao mercado de 

ações, em que uma queda acentuada no valor das ações da empresa faz com que essa se 

torne desacreditada perante os acionistas e o mercado. Com isso, a empresa percebendo 

o declínio nas suas ações, decide negociar os seus ativos.  

 Segundo Sônia Santiago, ex-vice-presidente do Grupo Phebo, desde 1975, a 

Procter & Gamble, já demonstrava interesse pela compra da Phebo. Mas a decisão de 

vender só foi ocorrer em 1987, e a aquisição só iria se efetivar em 1988. Conforme 

Penrose (2006) apresentou, vários fatores irão incorrer até a efetivação da venda, existe 

todo um jogo de negociações até a efetivação da compra. 

Por se tratar de uma empresa familiar, a Phebo foi tendo vários problemas com o 

crescimento da família. No início da década de 1980, começam as disputas por poder 

dentro da empresa. O senhor Mário, que até então tinha sido o diretor geral, estava 

envelhecendo e com problemas de saúde (sofria de uma doença renal). Por esse motivo, 

em 1978, ele havia deixado a área executiva da empresa, apesar de ter continuado como 

presidente do conselho de administração do Grupo Phebo.  Começavam, assim, as 

primeiras indicações de que a venda da empresa seria algo inevitável (SANTIAGO, 

2009). 

Com as disputas por cargos de chefia na empresa, surgiram sinais de decadência 

no corpo administrativo. Os familiares exigiam trabalhar na gerência, no entanto, não 

possuíam capacidade para tal cargo (LIMA, 2008). Para Schumpeter (1982, p.56) a 



“profissão empresário” não é “uma condição duradoura”, porque o empresário não 

transfere a sua técnica para os herdeiros, não forma uma classe social técnica como os 

agricultores e trabalhadores:  

A herança do fruto pecuniário e das qualidades pessoais então 
tanto pode manter essa posição por mais de uma geração, como 
tornar mais fácil para os descendentes o empreendimento 
adicional, mas a função do empresário em si mesma não pode 
ser herdada, como é suficientemente bem demonstrado pela 
história das famílias industriais (SCHUMPETER, 1982, p.56). 

Assim, cada vez mais foi crescendo a ideia de vender a empresa, foi aí que nos 

anos entre 1986 e 1987, o senhor Mário Santiago deixa a cargo da família a decisão 

sobre a venda, principalmente, a cargo de Sônia Santiago, vice-presidente na época. “As 

empresas quando chegam a terceira e quarta geração ou elas são vendidas ou elas 

fecham” (SANTIAGO, 2009). “A experiência ensina, todavia, que os empresários 

típicos se retiram da arena apenas quando e porque sua força está gasta e não se sentem 

mais à altura de sua tarefa” (SCHUMPETER, 1982, p.64-65).  

O mundo moderno realmente não conhece nenhuma colocação 
desse tipo, mas o que se pode ser alcançado pelo sucesso 
industrial ou comercial ainda é, para o homem moderno, a 
melhor maneira possível de se aproximar da nobreza medieval 
(SHUMPETER, 1982, p. 65). 

No dia 19 de abril de 1988, o controle acionário da empresa é passado para a 

multinacional americana Procter & Gamble, mas a multinacional só assumiu a 

administração da Phebo por completo no dia 23 de setembro de 1988. Em 1998, a 

Procter & Gamble resolve vender a fábrica da Perfumarias Phebo matriz, para a Casa 

Granado, empresa do Rio de Janeiro, fundada em 1870, e a marca Phebo para a Sara 

Lee DE/ Household & Bodycare do Brasil Ltda. A venda da marca e do sistema 

operacional (incluindo o prédio da fábrica) consistia em uma estratégia de mercado.  No 

ano de 2004, a Sara Lee vendeu a marca para a Casa Granado e a partir daí, a Casa 

Granado passa a ter o total controle sobre a empresa. Atualmente, a Phebo continua de 

posse da Casa Granado. 

 



Considerações finais 

Para entender a estratégia de desenvolvimento na região da Amazônia é preciso 

compreender como se desenvolveu as suas indústrias nos primórdios do seu surgimento 

e como elas estão nos dias atuais. Qual o caminho para o modelo de industrialização 

paraense, suas tendências e a participação de empresas de perfumaria na economia 

regional. Um setor chave que depende de um maior sucesso de estruturas econômicas 

efetivamente sustentáveis.  Empresas de sucesso, como a Perfumarias Phebo, que 

forneçam elementos, que podem ganhar capacidade produtiva para a economia local.  

A estruturação da Phebo se deu na cidade de Belém, inicialmente a empresa 

investia o seu lucro nos seus próprios ativos, apresentando uma trajetória de 

crescimento endógena. A partir de 1966, a empresa passa a contar com estímulos 

governamentais, principalmente através de incentivos fiscais. O primeiro financiamento 

foi concedido pela SUDAM (através de incentivos fiscais e créditos) e possibilitou a 

expansão da fábrica de Belém. O segundo veio pela SUDENE e tornou possível a 

instalação de uma nova fábrica na cidade de Feira de Santana, na Bahia. No ano de 1976 

a empresa associou-se ao IBRASA, garantindo investimentos para modernizar as suas 

instalações. 

A história da Phebo foi marcada pela liderança do senhor Mário Santiago, que se 

manteve presente na administração até o momento que pôde (por problemas de saúde 

foi obrigado a se afastar da empresa), era considerado o mentor e o idealizador do 

Grupo. À frente da empresa, ele conseguiu um vertiginoso crescimento e expansão dos 

negócios da empresa para outras regiões do país, fazendo da Phebo líder no mercado de 

perfumaria brasileiro.  

Algo interessante a se considerar na análise da trajetória da Phebo foi o fato da 

empresa sair de um Estado com poucas tradições indústrias e conseguir se instalar em 

um grande centro industrial brasileiro, no caso, a cidade de São Paulo. O caminho 

Centro-Periferia, que normalmente as empresa fazem no momento de expansão, a 

Phebo fez o caminho inverso, Periferia-Centro. Esse fato faz da empresa um caso 

particular, pois ela conseguiu fazer o elo de integração entre o Norte, Sudeste e 

Nordeste do Brasil com as suas três fábricas (Belém, São Paulo e Feira de Santana). 



Verificou-se no trabalho que o Sabonete Phebo Odor de Rosas, a base de pau-

rosa, típico da Amazônia, foi o grande impulsionador do crescimento da empresa. No 

início, a Phebo usou matérias orgânicas para a produção do sabonete. Por volta da 

década de 1960, a empresa substituiu a essência natural por uma matéria-prima 

sintética. A empresa não usou a estratégia de investir na pesquisa e na plantação de pau-

rosa. Optou por um substituto químico, uma essência sintética para produzir os seus 

sabonetes. Talvez, se a empresa tivesse optado pela plantação e domesticação da planta, 

hoje estaria entre os maiores produtores de pau-rosa, sendo uma referência no mercado.  

A empresa paraense teve considerável êxito no setor de perfumaria brasileiro e 

sempre procurou se manter entre as principais empresas do setor no Brasil, concorrendo 

com grandes multinacionais como Gessy Lever, Johnson & Johnson, L’oreal, entre 

outras. Mesmo na década de 1980, período de grandes dificuldades, a empresa se 

posicionou entre as principais do setor de perfumaria e de higiene e limpeza. A empresa 

foi vendida em momento de auge, não foi falência e a sua marca até hoje é uma 

referência no mercado de sabonetes. 

Finalmente, analisando a história da Phebo é possível fazer uma reflexão do 

atual momento do capitalismo mundial em que se busca alternativas de 

desenvolvimento limpo, baseado na “economia verde”. Por conta disto, a Amazônia é 

uma área de interesse internacional, devido a sua grande biodiversidade e a sua 

importância para sustentabilidade do planeta. Com isso cresce o interesse por negócios 

sustentáveis, que agreguem mais valor aos produtos que tenham origem na 

biodiversidade da Amazônia. As empresas de perfumarias e cosméticos podem ser 

alternativas de negócios sustentáveis.  

A contribuição da Phebo para o desenvolvimento local da meso região 

metropolitana de Belém, pôde ser observado na internalização do conhecimento. Em 

que várias outras empresas tiveram a Phebo como modelo para uma inserção da região 

para um mercado de perfumaria e cosméticos, no qual as características dos produtos 

não-madeireiros podem ser processadas e canalizadas para produzir determinados 

gêneros de produtos típicos da biodiversidade amazônica. A Phebo demonstrou que a 

contribuição de uma árvore nativa, como o pau-rosa,  possibilita a fabricação de um 

sabonete diferencial, gerando mais valor a árvore em pé. 
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MALHARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO: História 
de uma Empresa Pioneira no Vale do Paraíba Paulista – Jacareí  

Suely Miyuki Enomoto Russo1 

Fabio Ricci2 

Resumo  

O objetivo deste artigo é sintetizar o estudo realizado sobre a história da empresa têxtil 

Malharia Nossa Senhora da Conceição, pioneira na fabricação de meias finas na 

América Latina, sediada na cidade de Jacareí – SP. Ela foi fundada em 1879, por Luiz 

Simon e, a partir de 1944, passou a pertencer à família Haddad.  A relevância do estudo 

está no fato de ser uma empresa centenária, ainda ativa, que permitiu a análise do 

modelo de industrialização brasileira através da sua história. Ao longo de sua trajetória, 

comprovou-se que as principais características da Malharia foram: a visão estratégica 

para buscar oportunidades, a inovação e a qualidade. A empresa conquistou espaço no 

mercado, mesmo em épocas de crise. Utilizou-se das mais avançadas tecnologias para a 

produção de meias e buscou a qualidade para diferenciar os seus produtos no mercado. 

No transcorrer de sua existência, a qualidade dos produtos gerou o reconhecimento 

através de diversos prêmios e homenagens recebidos. A inovação foi demonstrada pelo 

seu pionerismo na produção de diversos produtos. Isso evidenciou a prosperidade dessa 

fábrica através de sua tradição consolidada por mais de um século de existência e de sua 

permanência no mercado até os dias atuais. Para a elaboração deste trabalho, fez-se um 

levantamento bibliográfico sobre o assunto; uma pesquisa documental no acervo da 

Malharia Nossa Senhora da Conceição e da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e 

entrevistas com o principal executivo da organização.  O levantamento dos dados sobre 

a trajetória da empresa tem grande importância porque foi elaborado, por meio de um 

trabalho consistente de crítica e de seleção de informações que se apresenta como um 

                                                            
1 Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional/ Universidade de Taubaté – SP, Rua Expedicionário 
Ernesto Pereira, 225, Taubaté, SP, suely.enomoto@gmail.com  
2  Professor Doutor Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional/ Universidade de Taubaté – SP, 
Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 225, Taubaté, SP, fabioricci@uol.com.br 
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instrumento que contribuirá para uma melhor compreensão da história da empresa, da 

região em que ela atua e do próprio país. 

Palavras-chave: Malharia Nossa Senhora da Conceição. Indústria Têxtil. Vale do Paraíba 

Paulista. História de Empresa. 

Abstract 

The purpose of this paper is to synthesize the history of the textile company Malharia 

Nossa Senhora da Conceicao, the pioneer in the manufacture of stockings in Latin 

America, headquartered in Jacareí SP's city. It was founded in 1879 by Simon Luiz; 

however, Haddad family owned since 1944. The relevance of the study is the fact that a 

century-old company, still active, alloawed the analysis of the model of Brazilian 

industrialization through its history. Throughout its career was shown that the main 

features of Malharia were strategic vision to pursue opportunities, the innovation and 

the quality. The company has space in the market, even in crisis´s times. It is used  the 

most advanced technologies for the production of socks and the quality to differentiate 

their products on the market. The quality of their products given recognition through 

several awards and honors received. The innovation was demonstrated by its pioneering 

in the production of several products. This showed the prosperity of the plant through its 

established tradition for more than a century and remain on the market nowadays. To do 

this work, there was several literature on the subject, documentary research on the 

achievements of  Malharia Nossa Senhora da Conceição and interviews with the CEO 

of the organization. It was proven the relevance of the study on the history of business 

writing, through a consistent and critical selection of information that is presented as an 

instrument that will contribute to better understanding of the company's history, the 

region in which it acts and the country itself. 

Keywords: Malharia Nossa Senhora da Conceição. Textile Industry. Vale do Paraíba Paulista. 

Business History. 
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Introdução 

A história de empresas tem despertado interesse de diversos profissionais. 

Esse interesse advém do relevante papel desempenhado pela empresa na sociedade e na 

economia contemporâneas e dos estudos sobre o desenvolvimento industrial local e 

regional que têm revelado contrastes marcantes entre as diversas áreas do país. A região 

do Vale do Paraíba Paulista é uma delas. 

A evolução da industrialização no Vale do Paraíba Paulista deu-se de 

maneira desequilibrada, “Por não ter atingido a todos os centros urbanos e nem o ter 

feito com a mesma intensidade naqueles a que chegou, a industrialização agiu como 

elemento seletor e hierarquizador da rede urbana regional.”3 Assim, a primeira distinção 

se estabelece em relação ao eixo principal de circulação, o Vale Médio, que dinamizou 

um processo de urbanização e industrialização, e as áreas que, em relação a ele, ficam 

marginalizadas.  

A região do Vale do Paraíba Paulista gerou atividade industrial já no 

período da República Velha. Müller(1969) relaciona 17 estabelecimentos industriais na 

região em 1888.  

O estudo sobre a Malharia Nossa Senhora da Conceição, realizado por meio 

da análise dos dados documentais da empresa e das interpretações existentes sobre o 

tema da industrialização brasileira, deverá contribuir para o entendimento do processo 

de industrialização na região do Vale do Paraíba Paulista. 

A relevância do estudo está no fato de a empresa Malharia Nossa Senhora 

da Conceição ser uma empresa pioneira na cultura urbano-industrial; ter vivenciado 

todas as etapas do desenvolvimento industrial; ser referência no processo industrial na 

região do Vale do Paraíba Paulista; pertencer à organização da sociedade industrial 

moderna e estar ativa. 

O estudo destacou aspectos particulares de uma experiência histórica, 

específica da Malharia Nossa Senhora da Conceição, sem, no entanto, deixar de referir-

se às grandes interpretações produzidas, às generalizações sobre a industrialização 

brasileira vinculando a sua história dentro do contexto da evolução sócio-econômica 

brasileira e da região do Vale do Paraíba Paulista. 

                                                            
3 Müller (1969, p.9-10). 
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Trata-se de pesquisa bibliográfica e documental desenvolvida pela análise 

de dados oficiais de órgão públicos, e ainda, a pesquisa primária em documentos 

conservados nos arquivos da empresa, além da entrevista com o atual executivo da 

Malharia Nossa Senhora da Conceição.  

 

1. Resultado e Discussão 

Embora a razão social da empresa tenha sofrido diversas alterações, na 

elaboração deste artigo, adotou-se o nome Malharia Nossa Senhora da Conceição para 

todos os períodos por que a empresa passou4. 

Origens da Indústria (até 1889) 
No documento da comissão de estatística há o relato de que, no município 

de Jacareí, havia uma fábrica de meias com grande quantidade de teares, dos mais 

simples aos mais complexos, nos quais trabalhavam cerca de 30 pessoas5. A fábrica de 

meias, mencionada no relatório, é a empresa que originou a Malharia Nossa Senhora da 

Conceição, que foi a primeira fábrica de meias instalada no continente americano. 

A Malharia Nossa Senhora da Conceição foi fundada, na década de 1870, 

por dois irmãos, de origem francesa: Luiz Simon, comerciante de joias, e Leôncio6. Não 

foi possível obter a data precisa da fundação da Malharia Nossa Senhora da Conceição, 

mas de acordo com o manifesto para emissão pública de um empréstimo, publicado no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E.), em 8.12.1911, identificou-se que a 

fábrica começou a funcionar em 1879. “Fundada em 1879, já em 1881 levava os seus 

produtos para exposição que então se inaugurou no Rio de Janeiro, recebendo como 

prêmio o valioso Diploma do Progresso.” 

A razão social da empresa foi mudada diversas vezes. Desde sua fundação 

até 1885, ela esteve registrada como Luiz Simon & Irmão. A partir dessa data, foi 

denominada de Simon e Martins. Em 1898, houve nova mudança, passou ser Ferraz 

Fester e Cia. De 1901 até 1918, foi nomeada Companhia “Fábrica de Meias Hoffman-

Jacarehy”. 

Identificou-se que a Malharia foi uma das primeiras fábricas têxteis a se 

instalar na província de São Paulo e a segunda na região do Vale do Paraíba Paulista. 
                                                            
4 Ata AGE 5.9.1918, Cópia da Certidão nº 1691, Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18.9.1918. 
5 Pacheco e Chaves (1888, p. 400), 
6 Polário(1941, p.3) 
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Ela utilizou o maquinário e assistência técnica provenientes do exterior, fato comum 

entre as empresas da época. 

No ano de 1881, a Malharia recebeu como prêmio o Diploma do Progresso 

em uma exposição ocorrida no Rio de Janeiro7. Em 1882, consumia 12 mil quilos de 

fios de algodão por ano. Esses fios, que tinham uma torção especial, eram importados 

da França e da Inglaterra. A sua produção anual atingia a quantia de 13 a 14 mil dúzias 

de meias sem costura, destinadas às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro8. 

A mão de obra utilizada na operação da Malharia Nossa Senhora da 

Conceição foi suprida por trabalhadores nacionais, a empresa também contou com a 

força de trabalho de estrangeiros, entre eles destacaram-se o alemão Augusto Fritz - o 

primeiro mestre da empresa e o francês Júlio Briant que, futuramente, constituiu a sua 

própria fábrica9.  

Em 1885, a fábrica foi vendida para um grupo de fazendeiros da cidade, 

pela quantia de 40 contos de réis. Nessa ocasião, as instalações foram transferidas para o 

palacete do Barão de Santa Branca, no Largo da Matriz10. Nesse local, a fábrica 

ocupava uma área de 2.100 metros quadrados, tinha 2 pavimentos e dava frente para três 

ruas11.  

Na transferência da empresa para o palácio do Barão de Santa Branca, foi 

constituída uma sociedade com a denominação Simon e Martins. O gerente, Ribeiro de 

Mendonça, tratou de providenciar modernas instalações como "um vapor" para o 

acionamento de suas transmissões12.  

No final da década de 1880, a produção da Malharia foi afetada pela política 

protecionista do governo imperial, cuja taxações menores para os produtos importados  

tiraram a competitividade da empresa. 

Em 19 de janeiro de 1898, a Malharia Nossa Senhora da Conceição foi 

vendida por 15:000$000 para Ferraz Fester e Cia., que alterou a razão social para 

Companhia Industrial de Jacareí13.  

                                                            
7 Diário Oficial do Estado de São Paulo de 8/12/1911, p. 4861 
8 Ofício de Luiz Simon ao Governo da província de São Paulo 
9 Ricci (2002, p. 57). 
10 Ricci (2002, p.53) 
11 Diário Oficial do Estado de São Paulo de 8.12.1911, p. 4861. 
12 Denis Netto (1992, p.3).  
13 Polário (1941, p. 3). 
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Primeira República (1899 a 1930) 
Na Primeira República, o fenômeno de Encilhamento e a lei de proteção à 

indústria, implantada no governo de Floriano Peixoto, contribuíram para o bom 

resultado das indústrias na região do Vale do Paraíba Paulista. Nesse período, surgiram 

na região: a Companhia Tecidos de Malha “Filhinha” S/A, em 1906; a S/A Jacareí 

Industrial, em 1911; a Cia Fiação e Tecidos Guaratinguetá, em 1912,  e a Cia Industrial 

Limitada Caçapava, em 1913. Para a Malharia, esse período de prosperidade é 

verificado até o ano de 1912. 

O início do século XX foi uma fase de grande projeção que permitiu à 

Malharia participar de duas exposições: uma ocorrida em São Luís, em 1904, onde os 

seus produtos foram premiados com a Medalha de Ouro; e outra, ocorrida em 1908, no 

Rio de Janeiro, ocasião em que recebeu o Grande Prêmio14.  

Em 30 de Abril de 1909, foi constituída uma empresa organizada na forma 

de sociedade anônima, Companhia Fábrica de Meias Hoffmann – Jacarehy para adquirir 

e explorar as fábricas de meias de Jacarehy, de Hoffmann & Comp.  

A fábrica operava em um prédio, de estilo gótico, no Largo da Matriz, com 

uma fachada de 70 m. Contava com o trabalho de 300 operários. Possuía diversas 

máquinas para fabricação de meias. Verificou-se que a fábrica operava com energia 

própria, realizava a manutenção de seus equipamentos, fabricava as embalagens para 

seus produtos e mantinha um setor completo de tinturaria15.  

Em 1909, a empresa trabalhou além da normalidade. Estendeu o seu horário 

de funcionamento até as 21h com o objetivo de atender a demanda crescente dos 

pedidos16. Os resultados obtidos motivaram a Malharia a expandir a fábrica, aumentar a 

produção e adquirir novos equipamentos. Para isso se efetivar, em 1911, solicitou-se a 

emissão de empréstimos de 250:000$000 em debêntures.  

No Manifesto para emissão pública desse empréstimo de 250:000$000, há 

trechos que evidenciou o período de prosperidade da empresa. O ativo da companhia 

ultrapassava 400:000$000 e foi dado como garantia do empréstimo17.  

                                                            
14 Diário Oficial do Estado de São Paulo de 8.12.1911, p. 4861. 
15 Diário Oficial do Estado de São Paulo de 5.5.1909, p. 1424-1426.  
16 Diário Oficial do Estado de São Paulo de 24.4.1910, p.1238. 
17 Diário Oficial do Estado de São Paulo de 8.12.1911, p. 4861. 
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Em 1913, a situação tornou-se delicada, conforme se verifica no relatório da 

diretoria: “Devido à intensa crise que estamos atravessando, o resultado de nossa fábrica 

não foi e nem podia ser tão satisfactório como em outros anos. Devido à falta de 

negócios, fomos forçados a fechar temporariamente a fábrica” 18.  

Na análise dos balanços da empresa, observou-se que, em 1913, a Malharia 

já enfrentava dificuldade, diferente da recessão colocada por Suzigan (2000) no qual 

indica que a maioria das empresas do setor têxtil foi atingida pela crise a partir de 1914. 

No ano de 1912 para 1913, verificou-se a significativa redução da conta 

referente a máquinas, que deve ter ocorrido em função da obsolescência dos 

equipamentos, suprida pelo investimento realizado anteriormente, uma vez que, no 

balanço de 1913, identificou-se que: 
Todavia, estamos certos que temos novamente resultados propícios, logo que 
melhore a situação econômica do paíz, pois com os novos e aperfeiçoados 
machinismos que recebemos, e que acabamos de montar, estamos habilitados a 
produzir os artigos mais modernos, os quaes, indibitavelmete, terão fácil collocação 
e darão bom lucro19.  

No período que antecede a Primeira Guerra Mundial, identificou-se nos 

balanços de 1909 a 1913 que a Malharia foi afetada pela crise econômica ocorrida. Três 

fatores demonstraram a delicada situação vivenciada pela Malharia a partir de 1913.  O 

primeiro é perceptível pela indicação do crescente volume de produtos acabados 

(produtos-estoque e consignações) e a grande quantidade de matéria-prima 

demonstrando a redução do mercado consumidor (tabela 1). O segundo, em função dos 

dividendos que mantinham uma rentabilidade média aproximadamente 12 % e, 

simplesmente, deixaram de ser distribuídos.  E o terceiro que indica a redução de mais 

de 300% do valor do fundo de reserva ocorrido entre o ano de 1912 e 1913. 

A partir de 1918, a empresa adotou a razão social de Malharia Nossa 

Senhora da Conceição. A origem do nome “Malharia” deve-se ao fato de ser a malha a 

matéria prima utilizada; e Nossa Senhora da Conceição em homenagem à cidade de 

Jacareí, uma vez que essa Santa é a sua padroeira20.  

Em 1918, a empresa enfrentou dificuldades, deixando de apresentar bons 

resultados. 
                                                            
18 Relatório da Diretoria, Assembléia Geral, 30.5.1914, D.O.E., 29.5.1914, p. 2331. 
19 Balanço: 1913, Diário Oficial do Estado de São Paulo de 29.5.1914, p. 2331. 
20 Ata AGE 5.9.1918. Cópia da Certidão nº 1961. Junta Comercial do Estado de São Paulo. 18.9.1918 e 
Haddad( 2009a). 
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Devido a circunstancias superiores à nossa vontade, principalmente à falta de 
accessorios importantes, de difícil acquisição éramos obrigados a deixar algumas de 
nossas machinas paradas [...] mesmo assim a fábrica funccionou regularmente, de 
maneira que face a todas as encomendas a nós confiada21. 

Nesse período, além da redução do capital social em 50%, também foi 

apresentado, no balanço, que a crise geral foi decorrente da pandemia de gripe ocorrida 

no mês de outubro na fábrica. 
[...] Sr. Ernesto Diederichsen o qual passou a expor detalhadamente o estado 
econômico e a situação financeira da Companhia; demonstrou o referido 
accionista que a importância de quinhentos contos de réis representada pelas 
duas mil e quinhentas acções integralisadas, de duzentos mil réis cada uma, 
que constitue o capital da Companhia, existe hoje, apenas em cifras nos 
balanços sociaes, pois que a serie de insuccessos sobrevindos em vários 
negócios da Companhia, realmente reduziu-o de tal forma que, bem 
computadas as verbas do activo e passivo, não é elle hoje senão, realmente de 
duzentos e cincoenta contos de réis [...]22. 

No período pós-guerra de 1918, a empresa mudou o seu controle acionário 

por duas vezes. Em 22 de abril de 1918, assumiu a sua presidência Ernesto Freitas 

Junior, porém ele renunciou em 24 de janeiro de 1919. Essa ocorrência, fez Ernesto 

Diederichsen tornar-se presidente da Malharia23. 

Tabela 1 – Produtos e Estoques, Consignações e Matéria Prima, 1909-1913 ( em réis ) 

ANO  PRODUTOS ‐ ESTOQUE  CONSIGNAÇÕES  MATÉRIA PRIMA 

 
Valor 

Corrente  
Variação 

Base 1909
Valor Corrente 

Variação Base 
1909

Valor  
Corrente  

Variação 
Base 1909

1909  51:156$600  100 13:409$100 100 59:017$600  100

1910  62:795$400  122 5:656$900 42 62:795$400  106

1911  100:311$360  196 27:968$590 208 87:728$480  148

1912  156:602$470  306 49:260$570 367 128:683$020  218

1913  187:711$440  366 22:265$910 166 116:571$620  197

Fonte : Balanço: 1909, D.O.E., 24.4.1910, p. 1238; 1910, D.O.E.,  30.5.1911, p. 2109; 1911, D.O.E., 28.5.1912, p. 
2223; 1912, D.O.E., 31.5.1913, p. 2351; 1913, D.O.E. 29.5.1914, p.2331. Arquivo Imprensa Oficial do Estado de SP. 

No período de 1921 a 1922, observa-se no balanço, significativos valores na 

conta de produtos e matéria prima. Considerando que, no período, não foram 

apresentados valores nas contas de dividendos, lucro suspenso e fundo de reserva, 

entende-se que, apesar da produção, os produtos não foram absorvidos pelo mercado 

consumidor. 

                                                            
21 Diário Oficial do Estado de São Paulo de 27.3.1919, p.2108 
22 Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia Fábrica de Meias Hoffmann  <<Jacarehy>> 
realizada em 22.4.1918, Diário Oficial do Estado de São Paulo de 25.5.1918, p.2950 
23(Relatório da diretoria 24.2.1919, Diário Oficial do Estado de São Paulo de 27.3.1919. p. 2108 
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Pelo fato de a Malharia Nossa Senhora da Conceição ser uma empresa 

antiga, houve a necessidade de renovar o seu maquinário, assim como fizeram as 

demais empresas do setor têxtil do pós-guerra24.  

Nesse período, o investimento em modernização do maquinário não 

permitiu a distribuição de dividendos. Esse fato pode ser observado na evolução da 

conta de maquinários; no indicativo da conta lucro suspenso que foi destinado ao 

investimento e no empréstimo por debêntures no valor de 240:000$000. Verifica-se que 

houve, também, investimento em suas instalações de forma acentuada a partir de 1922, 

conforme identificado na conta bens e raízes dos balanços. 

Em 1926, observa-se que a empresa passou a contar com títulos da empresa 

S.A. Fiação para a Malharia Indiana. A finalidade do investimento pode ter sido para 

regularizar o suprimento de fios para a sua produção. Em 1927, a Malharia adquiriu a 

Fábrica de Meias Marina. Esse fato foi mencionado nos balanços referentes aos anos de 

1927 e 1928. Há registros demonstrando que, em 1930, a Malharia buscou novos 

mercados, nomeando agentes nos principais Estados do Brasil: Rio de Janeiro, Bahia, 

Pernambuco e Minas Gerais. 

Segundo o balanço da empresa, houve uma retomada de crescimento no 

período em que antecede a Crise Mundial de 1929. Em registro do Relatório da 

Diretoria da Malharia Nossa Senhora da Conceição, em 1929, a empresa realizou a 

reforma do prédio e também a importação de novos equipamentos. 

Verifica- se que a empresa investiu em maquinário, pois passou de 

608:270$020, em 1928, para 1.166:450$000, em 1929, representando um aumento de 

92%. Identificou-se a evolução do capital social que, no período de 1929 a 1930, 

cresceu 100%; a amortização do empréstimo contraído e o retorno da distribuição de 

dividendos em 1926, fato que nos anos anteriores deixou de ocorrer. 

Nesse período, a Malharia, beneficiada pela Reforma Tarifária de 1929 e 

pelos resultados alcançados, consolidou sua posição no mercado de meias, além de 

apresentar resultados na conta fundo reserva e lucro suspenso e saldo em conta corrente 

identificado nos balanços. 

Em 1930, nota-se que a empresa produziu diversos tipos de meias, além das 

existentes25. O resultado divulgado no balanço demonstra que as meias tiveram boa 
                                                            
24 Baer (2009), 
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aceitação no mercado. Nele, há o registro de um crescimento de 2.366:395$800, e a 

indicação da existência de um contrato prévio da compra de toda a produção de meias 

de seda natural do ano de 1931. Identificou-se, também, que a Malharia contava com 

430 operários e que, em função dos resultados atingidos, promoveu o aumento de 5% 

nos salários dos trabalhadores. 

Nesse período, enquanto as outras empresas têxteis da região passavam por 

dificuldades, a Malharia Nossa Senhora da Conceição se manteve numa boa situação 

financeira. 

Substituição de Importações: Bens de Consumo Corrente (1930 a 1960) 
Em 1931, a Malharia continuou com 430 operários e obteve o valor de 

2.806:956$560 na venda de seus produtos, correspondendo a um aumento de 12% sobre 

o valor do exercício anterior. Conseguiu efetuar o pagamento dos juros referentes a dois 

semestres do empréstimo contraído anteriormente e resgatou 191 debêntures de 

100$00026. 

Nesse mesmo ano, na Malharia, como na maioria das empresas, ocorreu o 

aproveitamento mais intenso da capacidade da maquinaria já instalada.  Embora a conta 

de máquinas tenha sido aumentada em apenas 8%, a conta produtos apresentou um 

acréscimo de 291% em relação ao ano de 1930, estando esse fato de acordo com os 

estudos registrado em Furtado (2007). 

Verificou-se que o bom resultado dos negócios obtido no ano de 1931, 

levou a empresa, nos últimos dias de dezembro, a adquirir a instalação completa de uma 

importante fábrica de meias. O sucesso desse empreendimento foi refletido na conquista 

de novos clientes e, consequentemente, no balanço de 1932, que passou de 

1.533:933$400 para 7.000:169$70027. 

Um decreto implantado em 1931, restringiu, por três anos, a importação de 

maquinaria e crise econômica de 1929 levou muitas indústrias a se desfazerem de seus 

equipamentos28. Como, nessa ocasião, a Malharia passava por um período 

economicamente estável, ela aproveitou a oportunidade e adquiriu, de segunda-mão, 

uma completa instalação de equipamentos.  Isso permitiu o aumento de sua produção 

                                                                                                                                                                              
25 Balanço publicado no D.O.E. 26.2.1931, p. 47. 
26 Diário Oficial do Estado de São Paulo de 2.3.1932, p.20 
27  Diário Oficial do Estado de São Paulo de 2.3.1932, p.20; 2.3.1933, p.16. 
28 Stein (1979) 
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para atender a demanda dos clientes. Em 1931, a empresa dobra o capital social e 

mantém o fundo de reserva para alguma eventualidade.  

Em 1932, as empresas sofreram reflexos da Revolução Constitucionalista - 

movimento deflagrado no Estado de São Paulo. Embora nos meses de julho a outubro, a 

Malharia tenha realizado um volume baixo de vendas, a fábrica operou normalmente. 

As vendas realizadas no exercício atingiram a importância de 2.617:490$300, 

aproximadamente, 7% menos que o realizado no exercício anterior. Apesar de o 

resultado obtido ter sido menor que o de 1931, a empresa, em 1932, pagou os juros do 

empréstimo contraído dos dois semestres e resgatou 242 debêntures, restando o saldo de 

84:000$000.  

Nesse período, verificou-se que a empresa realizou diversas modificações 

internas para melhor comodidade dos serviços industriais: construiu uma nova tinturaria 

para produtos da seda natural e ampliou um grande salão no qual foi instalada, 

convenientemente, a seção de máquinas circulares29.  

Em 1933, o resultado obtido pela Malharia foi considerado satisfatório pelos 

acionistas. A empresa conseguiu colocar os seus produtos no mercado consumidor; as 

vendas cresceram mais de 60% em relação ao ano anterior e, no decorrer do ano, 

amortizou o empréstimo em debêntures, restando o passivo de 65:200$000.  Embora as 

vendas tenham crescido 60%, o resultado não foi proporcional, pois a empresa 

enfrentou os reflexos da concorrência que forçou a redução de sua margem de lucro. 

Houve também os prejuízos ocorridos em função do clima quente no norte do país30,  

Em 1934, o desempenho da empresa continuou a ser satisfatório. Houve 

franca aceitação de seus produtos no mercado; melhorias no maquinário; aquisição de 

materiais para as novas instalações e o resgate 219 debêntures, restando o passivo de 

44:200$000. Nesse ano, apesar de a venda apresentar aumento em relação ao ano 

anterior, passando para a importância de 5.578:835$200, a empresa não conseguiu 

recuperar os resultados anteriores.  No balanço de 1934, esse fato foi justificado como 

resultado da concorrência: “forçados a lutar contra a concorrência que, por vezes, 

                                                            
29 Diário Oficial do Estado de São Paulo de 2.3.1933, p.16. 

 
30 Diário Oficial do Estado de São Paulo de 25.2.1934, p.31. 
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chegou a preços ínfimos, motivada certamente pela crise financeira e econômica que 

ainda perdurou nesse exercício e acarretou restrições nos negócios” 31. 

Em 1935, a Malharia resgatou 210 debêntures, reduzindo o saldo da conta 

para 23:200$000, programado para ser resgatado  em 5 de dezembro de 193632.. 

Em 1936, a empresa efetuou o resgate da última parcela dos debêntures e 

ampliou o imóvel,  conforme relatado no balanço do exercício: 
No exercício passado devemos assigmalar dois factos principais: o primeiro, 
o resgate final de nosso empréstimo garantido por debêntures, cujo último 
pagamento realizou-se a 5 de dezembro p. p., deixando assim esta Sociedade 
inteira e definitivamente livre do ônus que sobre a mesma pesava. O segundo, 
o fechamento da nossa primitiva fábrica, installada em edifício antigo que 
não mais satisfazia às necessidades da produção. Portanto, para melhor e 
mais proveitosa organização do trabalho, esta Sociedade fez aumentar 
consideravelmente a sua “Fábrica Marina” sita á Rua Barão de Jacarehy nº 
74, desta cidade,  construindo novas e perfeitas installações para onde mudou 
todas as secções que ainda funccionavam o velho prédio do Largo da Matriz 
nº 133. 

Em 1937, a empresa retomou os investimentos no novo edifício da fábrica. 

Adquiriu novas e modernas máquinas com o objetivo de obter produtos originais e, 

assim, melhorar da qualidade de acabamento para enfrentar a concorrência surgida nos 

anos anteriores34. No período de 1938 a 1939, a Malharia manteve o ritmo do ano 

anterior35. 

Verifica-se que a Grande Crise Mundial de 1929 não afetou os negócios da 

Malharia como o ocorrido com a grande maioria das empresas. Apesar de o Brasil ter 

passado pela crise econômica, devido aos reflexos da Grande Crise Mundial, a Malharia 

se consolidou no mercado. Em 1936, conseguiu eliminar o passivo do empréstimo 

contraído através de debêntures; aumentou significativamente a conta de imóveis; 

ampliou as suas instalações; realizou investimentos em equipamentos e, 

consequentemente, aumentou a sua produção. 

No período da Segunda Guerra Mundial, a empresa pertencia a um grupo 

alemão Theodor Wille, com sede em Hamburgo, na Alemanha. Em agosto de 1942, 

com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o governo federal colocou um 

                                                            
31 Diário Oficial do Estado de São Paulo de 21/2/1935, p. 35. 
32 Diário Oficial do Estado de São Paulo de 17/3/1936, p. 17. 
33  Diário Oficial do Estado de São Paulo de 9.3.1938, p. 46. 
34 Diário Oficial do Estado de São Paulo de 9.3.1938. 
35 Diário Oficial do Estado de São Paulo de 9.3.1938, p.52; 9.3.1939, p.66; 28.2.1940, p.66. 
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interventor com objetivo de desapropriar os bens da empresa. Pelos balanços de 1942 e 

1943, há indícios de que o interventor era Bruno Máximo Michellini36. 

Em agosto de 1944, Miguel Hadadd adquiriu a Malharia Nossa Senhora da 

Conceição por meio de um processo licitatório.  Entre o período de 1947 e 1949, Elias 

Miguel Haddad se integra à administração da Malharia37. 

No período pós-guerra, com o desaparecimento da competição externa, e a 

disponibilidade de todo o mercado interno, a empresa foi beneficiada, inclusive 

exportando os seus produtos para os países latino-americanos e algumas nações da 

África38.  

A elevada taxa de crescimento do setor industrial, promovida pelo Plano de 

Metas, tanto na abordagem do desenvolvimento da infraestrutura quanto do controle de 

câmbio, favoreceu o resultado da Malharia. A região do Vale do Paraíba Paulista foi 

beneficiada pela construção da Rodovia Presidente Dutra e pelo transbordamento das 

indústrias têxteis da região metropolitana de São Paulo. A rodovia produziu ganhos para 

a Malharia cujo transporte reduziu-se de três horas e meia a quatro horas para uma hora 

e meia39.  

Entre os anos de 1937 a 1939, a empresa química americana DuPont tinha 

um departamento de desenvolvimento muito atuante. Lá trabalhava um químico, 

chamado Wallace H. Carothers, que inventou a fibra náilon poliamida, registrada pela 

DuPont como Nylon. A característica principal do fio de náilon é a alta resistência e 

densidade leve. A sua primeira aplicação ocorreu na produção de meias finas.  

No Brasil, havia duas empresas que representavam a DuPont: a Duperial, de 

origem americana; e a ICI Imperial, de origem inglesa. Por intermédio dessas empresas, 

entre 1946 e 1947, a Malharia importou o fio de náilon, tornando-se a primeira empresa 

fabricante de meias no continente sul americano a produzir meias de náilon e a lançá-las 

no mercado brasileiro40. 

Na evolução do aperfeiçoamento da produção de meias, ocorreu a 

elastização do náilon o qual permitiu o uso de máquinas circulares que produzia um 

                                                            
36  Diário Oficial do Estado de São Paulo de 30.3.1943; 19.3.1944. 
37 Haddad( 2009a). 
38 Haddad( 2009a). 
39 Haddad( 2009a). 
40 Haddad(2009a). 
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tubo reto, a meia era fechada na ponteira e moldada na fôrma, por meio de uma câmara 

de vapor que, em temperatura e pressão específica, dava formato à meia. Esse processo 

permitiu à Malharia ser pioneira no Brasil na produção meias femininas finas, em 

tamanho único e sem costura41. 

No final da década de 1950, a Malharia, entendendo ser a moda um fator 

importante para os negócios da empresa, adotou como política participar da Feira 

Nacional da Indústria Têxtil – FENIT, a pioneira das feiras comerciais (CALLAN, 

2007, p.129). A Malharia esteve presente nessa feira da primeira até a vigésima primeira 

edição42. 

Até a década de 1960, a empresa evoluiu no desenvolvimento de vários 

produtos e marcas. Uma das marcas mais famosas foi a Eternelle, inspirada no slogan 

“Eterna para Ela”.  

Crise dos Anos 60, milagre brasileiro II PND: indústria de bens de consumo duráveis e 
indústria pesada 

Apesar de a década de 1960 ter sido um período difícil para a maioria das 

empresas, a análise do balanço da Malharia demonstrou que esse foi o período áureo da 

empresa, conforme demonstrado na tabela 2. 

Tabela 2 –Lucro Líquido no Exercício e Patrimônio Líquido  (1960-1969) - em 
Cruzeiros até 1966 e a partir de 1967 Cruzeiro Novo (1.000 cruzeiros=1,00 cruzeiro 
novo)  

Ano 
Lucro Líquido no Exercício 

Valor Deflacionado  ‐  Ano Base 1960 
Patrimônio Líquido 

Valor Deflacionado  ‐  Ano Base 1960 

1960  2.339.371,20 68.456.996,90 

1961  3.387.707,02 79.030.077,57 

1962  4.964.628,08 39.645.483,59 

1963  5.598.286,20 37.443.420,95 

1964  3.732.359,96 114.747.370,50 

1965  7.601.574,87 73.484.222,06 

1966  2.402.821,65 114.100.965,50 

1967  1.415,60 118.594,58 

1968  26.981,39 116.523,98 

1969  6.737,69 192.431,30 

Fonte: Balanços: 1960, L.D.G. 1960, v.26, p 320‐322; 1961, L.D.G. 1961, v.27, p 319‐322; 1962, L.D.G. 1962, v.29, p 
12‐14; 1963, L.D.G. 1962, v.29, p 252‐255; 1964, L.D.G. 1963, v.30, p 92‐96; 1965, L.D.G.1964, v.31, p 381‐384; 1966, 
L.D.G.1965, v.32, p 328‐331; 1966, L.D.G.1965, v.32, p 328‐331; 1967, L.D.G.1966, v.33, p 220‐223; 1968, 
L.D.G.1968, v.34, p 91‐94; 1969, L.D.G.1968, v.34, p 385‐387 

                                                            
41 Haddad(2009a). 
42 Haddad(2009a). 
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Nessa década de 60, a moda foi muito favorável aos negócios da empresa. 

Mary Quant foi o destaque desse período com a criação da minissaia. Essa peça 

destacava bem a perna feminina, principalmente quando combinada com cores. Nesse 

período, a Malharia foi pioneira no uso de cores43.. Comercialmente, a empresa adotou 

como estratégia focar em uma marca, foi nesse período que surgiu a LOLYPOP44. 

O bom resultado da produção de meias finas coloridas em 1964 permitiu o 

aumento de 206% no patrimônio líquido da empresa em relação ao ano anterior. Em 

1968, a empresa teve aumento no lucro líquido no exercício de quase 900%. 

No final da década de 1960, Elias M. Haddad, como executivo da empresa, 

foi aos EUA e fechou um negócio de importação de máquinas.  Quando retornou ao 

Brasil, foi surpreendido por uma nova lei que exigia um depósito no valor das máquinas 

para poder retirá-las.  A empresa não tinha condições para efetuar esse depósito. Para 

resolver essa questão, Elias Miguel Haddad foi ao Rio de Janeiro para negociar com o 

diretor da CACEX. Solicitou-lhe um prazo para exportar as meias, no valor do 

maquinário que ele estava importando, com dispensa do depósito. O diretor deferiu a 

solicitação e concedeu-lhe o prazo de 3 anos e posteriormente prorrogado por mais 1 

ano, com a condição de que a empresa exportasse o dobro do valor das máquinas.  

Em 1970, os contatos realizados anteriormente começaram a surtir efeito. A 

Malharia fechou um grande contrato com uma grande empresa americana. Como o 

volume do negócio era superior à capacidade de produção da Malharia, o Sr. Elias M. 

Hadadd convidou os quatro principais fabricantes de meias do país para participar com 

ele nesse negócio, constituindo, assim, o primeiro consórcio de exportação no Brasil 

para cumprir o contrato45. 

No Brasil, o Consórcio de Exportação era constituído por cinco empresas 

brasileiras: a Malharia Nossa Senhora da Conceição S/A, a Indústria Brasileira de Meias 

S/A, Drastosa S/A, o Comércio e Indústria de Meias, a Indústria de Meias Iris S/A e a 

Malharia Irmãos Daher Daud. O contrato fechado pelo Consórcio de Exportação foi de 

2 milhões de dólares, ou seja, 600 mil dúzias de meias femininas por ano46.  

                                                            
43 Haddad(2009a); Callan (2007) 
44 Haddad(2009a). 
45 Haddad(2009a). 
46 Jornal Diário de São Paulo, 6 de maio de 1970, p. 10,  1º Caderno 
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Nesta década evidenciou que o empreendimento e o desenvolvimento de 

produtos apresentaram resultados positivos na conta de lucro líquido, conforme 

demonstrado nos balanços de 1970 a 1979. 

Ainda nessa década, a Malharia inovou também na linha de meias 

esportivas. Produziu meias geradas da conjugação das meias de nylon texturizado com 

algodão, e com o desenvolvimento do tecido atoalhado e lycra.  As meias de futebol, 

com logotipo dos clubes, foram usadas, pela primeira vez, pela seleção brasileira no 

campeonato mundial na Espanha com a marca Topper47. 

Além da marca própria, a empresa foi um grande destaque na fabricação de 

marcas de terceiros. As meias Topper eram uma marca da Alpargatas, mas quem 

produzia as meias esportivas era a Malharia. Atualmente, a empresa não se destaca 

nesse setor, pois a estratégia adotada focou na meia feminina48. 

Em 1970, quando a venda das meias finas decresceu, a Malharia decidiu 

enfrentar a crise desenvolvendo um processo de fabricação de lingerie com tecidos de 

meia. Lançaram, no mercado, uma lingerie fina e de aparência jovem, com estampas 

localizadas. Esse tipo de lingerie colaborou para o destaque da marca Lolypop49. 

Paralelamente aos desenvolvimentos tecnológicos, a Malharia desenvolveu 

suas marcas próprias que se tornaram famosas no mercado nacional e também nos 

países para os quais foram exportadas, tais como: Lolypop, Eternelle, Oxford, Maxxi, 

Bambina, assim como marcas licenciadas de terceiros50. 

A década de 1980 – a hiperinflação e a crise externa e fiscal 
A década de 1980 que foi considerada um período recessivo para a 

economia brasileira a Malharia apresentou crescimento na ordem de 10% a.a. por dez 

anos. No início dessa década, a Malharia lançou a produção da meia esportiva, com 

felpa e com desenhos localizados na parte superior. A empresa investiu muito nesse 

negócio, chegando a importar maquinário para a produção desse artigo51. 

No Brasil, foi pioneira na fabricação dessas meias esportivas. Além de 

produzi-las com as marcas próprias como Maxxi e Oxford, também utilizou marcas de 

terceiros. Nessa época, o destaque foi para as marcas: Topper, Rainha, Adidas, Reebook 
                                                            
47 Haddad(2009a) 
48 Haddad(2009a) 
49 Haddad(2009b) 
50 Haddad(2009a) 
51 Haddad(2009a) 
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e Nike52. Essas marcas eram utilizadas sob licenciamento. Havia dois tipos de 

licenciamento: o parcial, em que a empresa produzia a meia, e o dono da marca 

realizava a venda; e o licenciamento pleno ou full, em que a empresa produzia e vendia 

a meia. A Malharia utilizou a marca Speedo sob licenciamento pleno por 17 anos. 

Pagou royalty que variou de, aproximadamente, 17% na fase inicial até 7%53. 

As marcas produzidas sob licenciamento parcial foram: Pool, pertencente à 

Riachuelo na época; Topper; Rainha; Adidas; Reebook e Nike pertencente à Alpargatas, 

posteriormente, vieram  Azaléia, Olimpykus e outros54. 

Nesse período, tudo o que era necessário para a produção da meia esportiva 

se desenvolvia internamente na Malharia: adquiriram-se máquinas específicas para a sua 

fabricação; montou-se uma linha de fabricação de elástico; criou-se uma tinturaria para 

o náilon, e outra para o algodão para obter a mesma tonalidade no náilon e no algodão. 

O elevado investimento envolvido na produção da meia esportiva motivou as grandes 

lojas a terceirizarem a sua produção. 

Nessa década, a empresa continuou a produzir meias femininas e infantis. 

Outra inovação foi o lançamento de algumas meias massageantes que ativavam a 

circulação e evitavam a celulite. Eram meias de descanso, em que a compressão era 

controlada; era mais forte na parte de baixo e mais solta na parte de cima, forçando, 

dessa forma, a circulação do sangue. 

Identificou-se o bom resultado obtido através do registro do lucro líquido no 

exercício ao longo de toda a década 

Anos 90/Século XXI: a abertura econômica e a indústria brasileira 
No dia 28 de abril de 1993, ocorreu a cisão nos negócios da família Haddad, 

e a empresa passou a ser Limitada (Ltda), pois não justificava haver uma Sociedade 

Anônima (S/A) para uma empresa familiar de capital fechado. Além disto, outro fator 

que levou a diretoria a transformar a empresa em Ltda foi a evolução da bolsa de 

valores, que tornou a legislação da S/A muito mais complexa e com muitas obrigações, 

enquanto a da empresa Ltda era mais simples55. 

                                                            
52 Haddad(2009a) 
53 Haddad(2009b) 
54 Haddad(2009b) 
55 Ata de Reunião da Assembléia Geral Extraordinária de 28.4.1993. 
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A abertura econômica brasileira, iniciada na década de 1990, bem como o 

processo da globalização dos diversos fluxos, colocaram novos desafios à empresa. 

Pelo fato de o mercado ser o principal foco da empresa, as suas ações foram 

definidas pela política de marketing. Dessa forma, a empresa realizou pesquisa de 

mercado para verificar ou criar a necessidade, associou o produto a uma marca e foi em 

busca dos fornecedores que podiam ser terceiros ou a própria empresa. Para a pesquisa e 

o desenvolvimento, a empresa procurou beneficiar-se dos progressos verificados nos 

centros mais avançados. Para isso, promoveu frequentes viagens de visita tanto para as 

empresas fabricantes de meias, quanto para as empresas fabricantes de equipamentos 

para absorver e promover o intercâmbio de conhecimento tecnológico 

Foi perceptível que o processo da globalização afetou os negócios da 

empresa, principalmente pela importação depredativa dos países asiáticos. As meias 

importadas ilegalmente têm um valor de venda que não permite a competição, 

chegando, às vezes, a ser praticado pelo preço do fio no mercado brasileiro. Aliam-se a 

essa questão: as condições de impostos que prevalecem no Brasil e que geram uma 

carga tributária de, aproximadamente, 40%; a deficiência na infraestrutura e uma 

legislação fiscal inadequada. Assim não restou alternativa para a empresa a não ser a de 

optar por produzir artigos diferenciados de alto valor agregado56. 

Identificou-se que a moda adquiriu maior importância na cadeia produtiva do 

setor têxtil, uma vez que a roupa torna-se obsoleta não mais pelo desgaste e sim pela moda. Em 

2008, a Malharia desenvolveu o processo de estamparia de meias. Ela foi pioneira na produção 

dessas meias, e era a única empresa a utilizar esse processo57. 

Com relação ao comprometimento com a qualidade de seus produtos, em 

1992, a Malharia recebeu o Certificado de Qualidade Garantida da empresa C&A 

Modas Ltda. No ano de 2009, a empresa recebeu a homenagem da Associação 

Brasileira de Técnicos Têxteis – ABTT, no XXIII Congresso Nacional de Técnicos 

Têxteis, pela sua contribuição na construção da moderna indústria têxtil no Brasil58. 

 

2. Conclusão 

                                                            
56 Haddad(2009a) 
57  Haddad(2009a) 
58 Acervo particular de Elias Miguel Haddad. 
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O produto deste estudo é a história de empresa Malharia Nossa Senhora da 

Conceição. Por meio dele foi possível compreender melhor a história do processo de 

industrialização na região do Vale do Paraíba Paulista e responder a questão: “Como a 

empresa foi conduzida ao longo do período de a sua fundação até os dias atuais”. 

Pela riqueza das informações contidas na história da Malharia, foi 

comprovada a relevância do estudo sobre esse relato, escrito segundo critérios 

científicos de pesquisa, por meio de um trabalho consistente de crítica e seleção de 

informações que se apresenta como um instrumento que contribuirá para melhor 

compreensão da história não só da empresa, mas também da região em que ela atua e do 

próprio país. 

A empresa Malharia Nossa Senhora da Conceição foi fundada na década de 

1870. Os empresários que iniciaram a implantação da empresa eram imigrantes. 

Começou com os irmãos franceses Luiz e Leôncio Simon trazendo a ideia da produção 

de meias que se materializou com o emprego do capital de um comerciante de jóias. Em 

1885, a fábrica foi vendida para um grupo de fazendeiros da cidade. A partir de 1901, 

houve a participação de empresários alemães e, em 1944, de imigrantes libaneses. 

Desde a sua origem até os dias atuais, a Malharia tem como principal 

produto a fabricação de meias. Sempre foi pioneira em introduzir as novidades do 

mercado em seus produtos no Brasil, simultaneamente com os Estados Unidos e 

Europa. 

Nas décadas finais do século XIX, a indústria têxtil iniciou o 

desenvolvimento das atividades industriais do Brasil. O crescimento do mercado 

mundial acarretou a expansão exportadora do Brasil e a valorização da moeda que, 

consequentemente, estimulou a importação de maquinário industrial. Foi nesse contexto 

que surgiu a Malharia Nossa Senhora da Conceição. 

Foi possível identificar que, paralelamente ao desenvolvimento industrial da 

capital paulista, ou seja, o centro industrial do país, a região do Vale do Paraíba Paulista 

foi se agregando à dinâmica da atividade industrial paulistana. Jacareí, já na década de 

1870, contava com a indústria têxtil Malharia Nossa Senhora da Conceição, 

potencializando, dessa forma, a indústria têxtil para ser um setor com forte presença na 

Região. 
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O estudo permitiu verificar algumas particularidades da empresa no período 

da Primeira República.  Em 1914, houve uma crise que atingiu a maioria das empresas, 

porém na Malharia, ela teve início em 1913. A existência dessa crise foi identificada na 

análise dos balanços do período que demonstrou a retração do mercado consumidor, a 

ausência da distribuição dos dividendos e a vertiginosa redução do valor do fundo de 

reserva. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, empresa passou por dificuldades, vindo 

a recuperar-se somente a partir de 1922.  

Entre 1929 e 1930, as dificuldades foram agravadas tanto no setor têxtil 

como na economia brasileira. As indústrias apresentaram perdas e ausência de 

dividendos. Apesar desse contexto negativo, no período final da República Velha, a 

evolução das indústrias têxteis da região do Vale do Paraíba se apresentou de forma 

heterogênea, pois a crise não afetou a Malharia permitindo a sua consolidação no 

mercado. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Malharia pertencia ao grupo alemão 

Theodor Wille. Devido esse fato, o governo federal colocou um interventor na empresa 

com objetivo de desapropriar os seus bens. Em 1944, a família Haddad adquiriu a 

empresa por meio de um processo licitatório. 

No período de pós-guerra, verificou-se que a empresa foi beneficiada com o 

fim da competição externa, com todo o mercado interno à sua disposição e com a 

exportação de seus produtos para os países latino-americanos e algumas nações da 

África. O destaque desse período foi a importação do náilon que promoveu a grande 

mudança na tecnologia de fabricação de meias finas. A introdução do fio de náilon 

permitiu a produção de meias sem costura, mais resistentes e transparentes, portanto 

uma maior aceitação no mercado.  

Na década de 1950, a Malharia obteve bons resultados nos negócios, pois a 

região do Vale do Paraíba Paulista foi beneficiada pela construção da Rodovia 

Presidente Dutra e pelo transbordamento das indústrias têxteis da região metropolitana 

de São Paulo. A década de 1960 foi considerada o período áureo da empresa, isso 

porque recebeu os benefícios da moda quando Mary Quant introduziu no mercado o uso 

das minissaias que incentivou o consumo de meias finas.   Nos anos de 1970, a moda 

gerou uma influência negativa nos negócios da empresa. Lançou-se, no Brasil, o jeans 
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que, com seu tecido grosso, tirou a evidência das pernas femininas. A empresa buscou o 

mercado externo para a colocação de seus produtos. Fechou um grande negócio com a 

firma americana, Family Leon Inc, que servia agências de outras 75 empresas que, por 

sua vez, possuíam 39 mil pontos de vendas. A firma norte-americana utilizou os 

serviços da empresa japonesa Mitsui, que atuava como agente e comprador, para os 

negócios internacionais.  O contrato fechado pelo Consórcio de Exportação foi de 2 

milhões de dólares, ou seja, 600 mil dúzias de meias femininas. 

Na década de 1980, a crise econômica do país não afetou os negócios da 

Malharia. Ela desenvolveu novos produtos e criou outra forma de atuação. Seu foco 

voltou-se para as meias esportivas cuja produção era feita sob a modalidade de 

licenciamento de marcas de grande projeção no mercado. 

Com a abertura econômica no país, a partir da década de 1990, a empresa 

optou por produzir produtos diferenciados de alto valor agregado. 

Ao longo de sua história, comprovou-se que as principais características da 

Malharia foram: a visão estratégica para buscar oportunidades, a inovação e a qualidade. 

A empresa conquistou espaço no mercado mesmo em épocas de crise. Ela utilizou as 

mais avançadas tecnologias para a produção de meias e buscou a qualidade para 

diferenciar os seus produtos no mercado. 

A qualidade do seu produto ao longo de sua existência gerou o 

reconhecimento através do prêmio recebido em 1881, o Diploma do Progresso, na 

exposição no Rio de Janeiro; em 1904, Medalha de Ouro na exposição ocorrida em São 

Luís; em 1908, o Grande Prêmio na exposição no Rio de Janeiro; em 1970, com o 

fechamento de um grande consórcio para exportação de seus produtos; em 1990, pela 

correspondência recebida da Rhodia S.A.; em 1992, a empresa recebeu o Certificado de 

Qualidade Garantida da empresa C&A Modas Ltda e, no ano de 2009, a Malharia 

recebeu a homenagem da Associação Brasileira de Técnicos Têxteis - ABTT no XXIII 

Congresso Nacional de Técnicos Têxteis pela sua contribuição na construção da 

moderna indústria têxtil no Brasil. Reforçando, dessa forma, o seu compromisso com a 

Qualidade, presente nos pensamentos de vários empresários que passaram pela empresa. 

A inovação foi demonstrada pelo pionerismo na produção de diversos 

produtos como: meias fina de náilon, meia-calça, meia fina colorida, meia com três 
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pernas, meia calça de lycra, meias massageadoras, meias esportivas com felpa de 

algodão e lycra, meia estampada entre outros. 

Por meio desta pesquisa, foi possível constatar que muito deste sucesso 

empresarial se deve à presença sempre marcante do Sr. Elias Miguel Haddad que, há 62 

anos, dedica-se, incansavelmente, à questão do desenvolvimento sócio-econômico 

brasileiro no que tange à indústria têxtil e de confecção, e à Malharia Nossa Senhora da 

Conceição.  Essa constatação evidenciou-se pela sua atuação em diversas entidades, nas 

iniciativas de fomento às parcerias nacionais e internacionais e na liderança desta 

empresa que trouxe momentos de sucesso e inovação não só para a família Haddad, mas 

também para Jacareí e para o Brasil.  

Concluiu-se que foi fundamental a visão estratégica de negócios dos 

empresários da Malharia Nossa Senhora da Conceição.  A empresa obteve sucesso em 

manter-se ativa e aproveitou-se das oportunidades para diferenciar os seus produtos em 

qualidade e inovação. A prosperidade da empresa evidencia-se por meio de sua tradição 

consolidada por mais de um século de existência, permanecendo ativa no mercado até 

os dias atuais. 

Este estudo produziu novos elementos que servirão de base para outros 

questionamentos que, por sua vez, despertarão novas possibilidades de pesquisas para 

complementar, cada vez mais, a sua abrangência. Apresentou propostas que visam a 

aprofundar as especificidades das indústrias de meias femininas, a análise comparativa 

de seus concorrentes, a investigação do pensamento e modelo de gestão dos empresários  

e a questão urbano industrial. 
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Marc Ferrez & Filhos e as articulações da indústria 
cinematográfica brasileira (1904-1921)  

Julio Lucchesi Moraes1 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a trajetória da Firma Marc 

Ferrez & Filhos (MF&F) sob o prisma da História Econômica. Queremos crer que um 

estudo de tal natureza vem suprir uma série de lacunas bibliográficas, notadamente na 

zona de interface entre as pesquisas econômicas e aquelas voltadas ao universo artístico. 

Nosso recorte histórico destaca o período inicial do século XX. Tal opção dá-se em 

primeiro lugar porque o momento concatena uma série de inflexões no campo da 

História cultural brasileira, notadamente no campo do primeiro cinema. De fato, é com a 

bibliografia da História do Cinema que nosso artigo mais dialoga, não deixando de lado, 

todavia, outras discussões, como a da História da Fotografia. 

A escolha do período analisado coincide, outrossim, com recorte de 

pesquisa de mestrado Sociedades culturais, sociedades anônimas: aspectos econômicos 

dos espaços culturais no Rio de Janeiro e em São Paulo (1904-1921) atualmente em 

curso junto ao departamento de História Econômica da Faculdade de Filosofia, Ciências 

Humanas e Letras da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), sob orientação do 

Prof. Dr. José Flávio Motta e com apoio da FAPESP. Tendo por objetivo reconstruir 

histórica e economicamente elementos do campo cultural brasileiro em suas articulações 

internas e externas, a pesquisa vem realizando análise e tabulação de fontes primárias – 

notas, anúncios e crônicas de periódicos do período, atas de discussões públicas e, 

material fundamental para o presente artigo, cartas, catálogos e documentação contábil 

pertencentes ao Arquivo Família Ferrez, atualmente custodiado pelo Arquivo Nacional 

do Rio de Janeiro. 

                                                            
1  Mestrando do Departamento de História Econômica da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e 
Letras da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), e-mail: julio.moraes@usp.br.  
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O arquivo afigura-se como uma riquíssima fonte para as 

reflexões históricas e econômicas do período, seja pelo bom estado de conservação dos 

documentos, seja pela riqueza (e variedade) de documentação, sobretudo no que tange 

ao material contábil, tipo de fonte que não costuma ser utilizada com freqüência das 

reflexões da História cultural. 

Além disso, inegável reconhecer que a Firma Marc Ferrez & Filhos 

representou, na virada do século XIX um dos mais importantes nós da articulação 

brasileira com o exterior em se tratando do fornecimento de equipamentos e filmes, 

tendo exercido aliás, patente monopólio do setor até pelo menos a Primeira Guerra 

Mundial. Com o intuito de analisar as características e peculiaridades de cada fase de 

sua trajetória econômica, o presente artigo dividiu a análise em cinco etapas 

cronológicas. Iniciaremos nossa análise ainda no século XIX, quando da constituição da 

Marc Ferrez & Cia, no ano de 1867, terminando nossa análise com a constituição da 

Marc Ferrez Cinemas e Eletricidade Ltda., na virada da década de 1920.  

Do ponto de vista metodológico, perceber-se-á que a primeira parte de nossa 

argumentação é muito mais centrada nas considerações das fontes secundárias, 

enquanto a segunda se centra na documentação primária do Arquivo Família Ferrez já 

mapeada ou tabulada para a pesquisa de mestrado. 

 

Marc Ferrez fotógrafo: dissensos bibliográficos 

 Nosso resgate histórico sobre a trajetória econômica da Firma Marc 

Ferrez & Filhos inicia-se pela constituição da firma Marc Ferrez & Cia, em 1867. Sobre 

tal tema, as discussões mais interessantes são realizadas pela bibliografia voltada ao 

campo da História da Fotografia, fato este que decorre do prestígio e do renome que 

Marc Ferrez obteve no período. Nossa porta de entrada é o artigo Fotografia no Brasil e 

um de seus mais dedicados servidores: Marc Ferrez, texto seminal publicado Gilberto 

Ferrez, neto de Marc, na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1946. 

 Se bem esta primeira seção baseie-se sobremaneira nos fatos e 

informações fornecidos pelo texto de Gilberto Ferrez, novas pesquisas e teses têm 
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apontados dissensos dentro da análise da trajetória pessoal e 

profissional do fotógrafo. O mais recente e completo levantamento crítico sobre esta 

bibliografia encontra-se no álbum O Brasil de Marc Ferrez, realizado pelo Instituto 

Moreira Salles (Reynaud et alli, 2005, pp.84-95). Obviamente, uma exaustiva 

reconstituição de vida e obra do artista evade o escopo do presente artigo. Não 

podemos, entretanto, nos furtar de apontar as principais leituras e interpretações da 

biografia de Marc Ferrez, sobretudo no que tange ao contexto de criação de sua firma 

nos anos 1860 e de sua atuação como importador de material e equipamento fotográfico 

nas décadas seguintes.  

Afirma Gilberto Ferrez que seu avô nasceu no Rio de Janeiro em 1843. O 

pai, Zeferino Ferrez, francês, seria “um mestre de gravura de medalhas” tendo sido 

chamado, juntamente com o irmão, Marc Ferrez [tio], quando da constituição da 

Academia Imperial nos anos 1820, no âmbito da assim denominada “Missão Francesa” 

(Taunay, 1983, p.330)2.  

A despeito da especialização de Zeferino em gravuras e trabalhos em metal, 

Gilberto nos fala que seu bisavô não seguiu adiante exclusivamente na carreira artística, 

tendo investido seus recursos na construção de uma fábrica de papel no Andaraí 

Pequeno (idem, ibidem)3. Em 1850, uma epidemia assolou a propriedade dos Ferrez, 

dizimando escravos, trabalhadores e os pais de jovem Marc. Órfão, o garoto é enviado 

para a França onde fica aos cuidados do escultor e amigo da família Alphée Dubois. É 

talvez aí que Marc toma o primeiro contato com a fotografia (cf. Burgi e Kohl, 2005, 

p.60). De volta ao Rio de Janeiro em 1859 é contratado pela oficina de Georges 

Leuzinger (idem, pp.61-63). A análise da figura de Leuzinger é um primeiro ponto de 

discórdia dentro da bibliografia. Retrata-o Gilberto Ferrez como imigrante francês 

“tipógrafo e livreiro” (1997, p.299). Já Maria Inez Turazzi define a casa como: 

                                                            
2 Para uma discussão sobre a Missão e suas implicações na produção artística brasileira há uma vasta 
bibliografia, da qual destacamos os capítulos iniciais de A Forma Difícil de Rodrigo Naves ou o artigo Da 
Missão Francesa de Mário Pedrosa. 
3 Sobre a decisão de Zeferino dedicar-se a atividades industriais em detrimento das Belas Artes, afirma 
Turazzi que “no Brasil, não é recente a necessidade de explorar outras ocupações para garantir o sustento 
e a atividade artística” (2000, p.43). Outro exemplo de duplas atividades econômicas por parte de artistas 
no período é o de Henry Klumb. De acordo com Gilberto Ferrez, Klumb, além da fotografia, dedicava-se 
também ao comércio de importação de vinhos (1997, p.297). 
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Uma espécie de papelaria e casa editorial da Rua do 
Ouvidor, 36, dedicada à serviços de encadernação, douração 
e litografia, assim como venda de álbums e outras publicações ilustradas4. 

Por fim, Sérgio Burgi e Frank Kohl traçam um retrato mais completo do 

comerciante. De acordo com sua análise, muito mais do que um tipógrafo, o imigrante 

seria o “dono de um completo atelier fotográfico, especializado na produção de vistas e 

paisagens” (2005, p.64). Ponto fundamental apontado pelos autores é que a casa 

Leuzinger não tinha como clientes principais a sociedade carioca, dedicando-se, em 

lugar disso, aos mercados editoriais europeu e norte-americano demandantes de fotos e 

imagens dos trópicos para ilustração de trabalhos científicos e pesquisas naturalistas 

(idem, ibidem). É, aliás, por motivo do grande volume de encomendas que Leuzinger 

teria trazido da Alemanha o fotógrafo Albert Frisch, juntamente com seus dois filhos e 

seu genro Franz Kellner, incumbindo-os de realizar fotos e paisagens da Amazônia para 

expedições (idem, ibidem). 

O papel da Casa Leuzinger e, mais especificamente, de Franz Kellner na 

formação de Marc Ferrez é um segundo ponto de discordância dentro da bibliografia. 

Afirma Gilberto Ferrez que Marc, aos 23 anos, teria se especializado, ainda como 

funcionário da oficina no setor de “vistas e navios” e que Kellner teria sido seu tutor 

(1997, p.63). Pedro Karp Vasques, contudo, afirma que Marc teria se instruído ainda 

quando de sua estadia na França, não tendo jamais tomado parte do quadro de 

funcionários de Leuzinger (2005, p.81). 

Uma terceira leitura é proposta por Sérgio Burgi e Frank Stephan Kohl 

quando do destaque às semelhanças e confluências estéticas e técnicas entre Marc 

Ferrez e outros fotógrafos independentes da Corte no período, como Henry Klumb e 

Robin Theodore. Se Leuzinger era o fotógrafo das “vistas e navios”, tendo como 

público principal os editores do Velho Mundo, Henry Klumb teria se destacado como o 

“fotógrafo da corte”. Ana Maria Maud destaca que Klumb não apenas realizou a maior 

parte da fotografia retratística da Corte, mas que também atuou como professor 

particular da Família Imperial (Maud, 1997, pp.197-198). O argumento de uma parceria 

entre Ferrez e Klumb ganha força se tivermos em mente a opção inicial do nome da 

                                                            
4 Turazzi (2000, p.112). 
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firma criada por Marc no início de 1867: Marc Ferrez & Cia 

mudada, meses depois, para apenas Marc Ferrez (Burgi e Kohl, 2005, pp. 60-61)5. 

Por fim, propõe Maria Inez Turazzi que Marc Ferrez teria se destacado 

como fotógrafo de barcos, atuando junto aos estaleiros imperiais, responsáveis pela 

construção de embarcações para a Guerra do Paraguai. A base para tal afirmação é o 

epíteto de fotógrafo da Marinha Imperial encontrado em alguns postais e cartões de 

Marc no final dos anos 1860 (2005, p.18). 

Seja como fotógrafo de vistas da Casa Leuzinger, seja como retratista da 

corte ou fotógrafo de navios, Marc chega aos anos 1870 como o mais importante 

profissional do ramo no Rio de Janeiro (cf. Burgi e Kohl, 2005, p.65). Aqui, não há 

dissenso da bibliografia em destacar o papel fundamental dos grandes projetos e 

encomendas do período para a trajetória profissional de Marc, sendo a Comissão 

Geológica de 1875 o mais importante serviço realizado pela firma (Ferrez, 1997, 

p.340)6. Além dos bons honorários que a participação em tal expedição devem ter 

proporcionado à Marc, a participação em grandes comissões oficiais aumentava-lhe o 

prestígio internacional, já que as fotos e painéis gerados em tais expedições eram 

posteriormente enviados para concursos e exposições. Assim, na mesma década, 

destacar-se-á Marc ao redor mundo, obtendo premiações em exposições na França, 

Holanda, Bélgica, Argentina e Estados Unidos (idem, ibidem). 

 

Marc Ferrez, importador de material e equipamento fílmico 

A plena compreensão da trajetória econômica da Firma Marc Ferrez e, 

conseqüentemente da MF&F precisa ir além da análise da biografia de Marc 

exclusivamente como fotógrafo. Cabe aqui apontar uma segunda área fundamental de 

atuação profissional, que é a de importador de material e equipamento fílmico. Sobre o 

                                                            
5 Além das semelhanças técnicas entre Ferrez e Klumb, outro argumento subsidia tal aproximação. É que 
estabelecimento comercial da Rua São José, 96, onde Marc Ferrez decidiu instalar sua oficina pertencia 
antes a Paul Theodore Robin e a loja era dirigida por Klumb (idem, p.112). 
6 “As encomendas – um expediente fundamental na realização da fotografia profissional – partiam de uma 
clientela formada, basicamente, por membros da aristocracia, negociantes, cientistas, engenheiros, 
funcionários públicos e estrangeiros e passagem pelo Rio de Janeiro, clientes que muitas vezes 
representavam instituições públicas e privadas no país” (idem, p.24). 
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tema, afirma Maria Inez Turazzi que logo no início dos anos 1870 

Marc Ferrez teria estreitado laços com fabricantes franceses e ingleses após visita ao 

Velho Mundo. A mediação teria ocorrido pela figura de Jules Claude Chaigneau, um 

“comerciante de nacionalidade francesa que anunciava ter sempre a venda instrumentos 

e todos os artigos próprios para daguerreótipos e fotografia” (2000, p.112). A relação 

entre os dois, de acordo com Gilberto Ferrez, teria se intensificado após o incêndio da 

oficina de seu avô, em 1873, uma vez que Marc teria perdido boa parte de seu estoque 

de filmes e de material, necessitando de recursos e contatos de fornecedores para uma 

viagem à Europa (1997, p.330). 

Apenas uma análise mais acurada da contabilidade da firma no período 

poderia nos indicar qual era a participação percentual da renda gerada no setor de 

importação de equipamentos e filmes em comparação ao setor de encomendas e 

fotografias7. Em todo caso, a lista de produtos trazidos ao Brasil por Marc, ainda nos 

anos 1880, aponta relações da firma com comerciantes e grupos que, futuramente, 

encabeçarão os grandes conglomerados cinematográficos8.  

Em 1881, por exemplo, Marc introduz as primeiras chapas secas da 

Lumière. Laurent Gervereau, aliás, pinta a relação de Marc com os irmãos Lumière 

como bastante amigável, destacando-se uma série de contratos comerciais nos anos 

subseqüentes (2005, p.112).  

Será, entretanto, outro contato comercial estabelecido por Marc Ferrez no 

período que alterará, em grande medida, o rumo da História do cinema no Brasil. 

Referimo-nos à aproximação que a firma fez com Charles Pathé no ano de 1907, 

obtendo, no ano seguinte, a representação exclusiva do fornecimento de fitas e 

equipamentos da companhia francesa no Brasil. O ano marca também outra inflexão na 

trajetória econômica da firma, que a alteração de sua razão social para Marc Ferrez & 

                                                            
7 A interpretação de Maria Inez Turazzi é que já na virada do século o setor de importação da firma seria 
majoritário. O argumento é de que o Almanaque Laemmert, principal catálogo de profissionais da área 
correntes no período coloca Marc Ferrez na rubrica dos “fabricantes, depósitos, importadores, 
exportadores e negociantes de objetos e artigos para fotografia” e não como fotógrafo (idem, p.120). 
Também sobre o tema, ver Mauad (1997). 
8 Além do material para uso propriamente fílmico, a firma era responsável pela importação e produção de 
material para outros usos. Um exemplo disso era o papel ferroprussiato, utilizado para a confecção de 
plantas para as construtoras de prédios da cidade (Ferrez, 1997, p.342).  
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Filhos, passando o comando da firma para seus filhos Luciano e 

Julio, então com 23 e 26 anos, respectivamente. 

 

1907: o contrato com a Pathé 

Típica firma familiar do começo do século XX, a diretoria da MF&F 

possuía uma estrutura bastante simples. Marc, o patriarca, dividia seu tempo entre 

estadias no Brasil e na Europa onde seguia realizando contatos com fornecedores e 

produtores. Como veremos mais adiante, a atuação de Marc nesse período parece se dar 

muito mais no sentido de uma utilização de seu “capital simbólico” do que 

propriamente como negociador direto, papel que caberia aos agentes intermediários. Já 

no escritório brasileiro, cujo endereço seguia sendo à Rua São José, Luciano e Julio 

Ferrez dividiam as tarefas de gerência e contabilidade, respectivamente, embora 

também eles realizassem constantes viagens à Europa, ora por motivos familiares (já 

que parte da família lá habitava), ora para encontros e contatos profissionais. Como a 

documentação é farta e a pesquisa segue em curso, pretendemos aqui apresentar as 

principais linhas de atuação da firma e sobretudo a composição de suas atividades 

comerciais no Brasil no período. Nossa opção argumentativa foi antes a de tentar expor 

todo o rol de atividades realizadas pela firma no período em detrimento de promover 

uma exaustiva exposição de tabelas, cifras e informações quantitativas, dados estes que 

serão melhor trabalhados na dissertação de mestrado. 

Isso dito, voltemos a 1907. Além do já mencionado contato com a Pathé, o 

ano marca outro acontecimento importante na trajetória econômica da firma, que é o 

arrendamento de uma sala de cinema no centro do Rio, o Cine Pathé. Os dois eventos, 

inclusive na coincidência dos nomes, estão obviamente correlacionados, embora um 

esteja subordinado ao outro. A tese que aqui propomos é que o contrato com o Pathé 

representou, de longe, a atividade central (e mais lucrativa) dos negócios da MF&F no 

período, em detrimento de sua atuação no setor exibidor. Nesse sentido, a dinâmica da 

firma ter-se-ia orientado primeiramente por suas atividades como distribuidora e, 

apenas secundariamente, junto ao braço exibidor. 
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A razão disso não reside apenas na já discutida familiaridades dos Ferrez 

com o ramo de importação e fornecimento de material e equipamento fílmico, mas na 

própria distinção o perfil do setor exibidor e do setor distribuidor na década de 1900. A 

chave para a compreensão de tal fato reside na diferença entre uma firma já estabelecida 

e em grande medida consolidada, como é o caso da casa dos Ferrez em sua relação com 

o empresariado exibidor dos anos 1900, centrado na emblemática figura do “nômade”. 

Trabalhos como o de Françoise Garçon e Máximo Barro realizam a reconstituição 

histórica do tipo ideal de empresário exibidor do período: trata-se, via de regra, de um 

europeu, com pequeno ou médio capital e alguns contatos com os pólos produtores nos 

EUA ou no Velho Mundo (cf. Garçon, 2005, pp.9-10 e Barro, 1996, p.23).  

Tomemos, por exemplo, um dos mais emblemáticos casos brasileiros: o 

italiano Pascoal Segreto. É na reconstituição da biografia do “ministro das diversões”, 

desde sua chegada da Itália até a constituição de uma grande companhia teatral no final 

dos anos 1910 que veremos a importância econômica do período de exibição nômade 

(cf. Moraes, 2007, p.101 e Melo, 2004, pp.50-52). Vejamos numa passagem de Vicente 

de Paula Araújo, a atuação de Segreto ainda na década de 1890:  

Este novo gênero de diversão [o cinematógrafo – JLM] tornava-se tão popular a 
ponto de seu proprietário, Pascoal Segreto, enviar um emissário ao Velho Mundo 
para trazer novas fitas ou quadros, como se dizia na época: ‘partiu ontem para a 
Europa o Sr. Spedirião Paulo, que ali vai fazer aquisiões de importante material para 
o Animatographo do Sr. Pascoal Segreto9. 

Ao que tudo indica a situação de Arnaldo Gomes, empresário exibidor que 

firmou contrato com Julio Ferrez para a constituição do Cine Pathé, em 1907, não seria 

distinta. Gomes, que se deve ter se dedicado à exibição nômade nos anos anteriores teria 

se incumbido da “gerência, administração e direção” do local, cabendo à MF&F o 

fornecimento de fitas e, mais especificamente, de fitas da Pathé10.  

Essa ênfase do contrato na exclusividade do fornecimento da firma francesa 

indica, aliás, uma importante tendência dos anos 1900. Isso porque já por esta época o 

setor exibidor começa a registrar uma série de transformações e pela metade da década a 

                                                            
9Araújo (1985, p.95). 
10 “Contrato de Escritura do Cine Pathé”, 21/03/1907. 
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atividade dos exibidores nômades começa a se complicar. Robert 

Sklar, analisando o caso norte-americano, aponta a atuação predatória da Motion Picture 

Patents Company, o truste criado e liderado por Thomas Edison. De acordo com o 

autor, o objetivo da companhia era controlar toda a cadeia cinematográfica, impondo 

aos membros do consórcio pesadas taxas de licenciamento para a utilização dos 

equipamentos da Patente Edison, até então a máquina mais utilizada nas filmagens. Aos 

que se recusassem participar, as penas eram ainda maiores, com violentos ataques e 

perseguições jurídicas (1975, p.50). 

Mas é do outro lado do Atlântico que se desenrolarão as mais importantes 

batalhas pelo controle dos rumos da nascente cadeia cinematográfica. O grande 

protagonista dessas histórias será Charles Pathé. À maneira do que ocorre com Marc 

Ferrez no Brasil, há, na França, uma extensa bibliografia dedicada à trajetória de vida 

do cineasta e empresário francês11. Limitamo-nos, por tal razão, a destacar um único 

tópico de sua biografia, certamente o mais relevante para um estudo do caso brasileiro, 

que é a sua atuação no mercado distribuidor. 

François Garçon, em livro sobre a História do setor distribuidor na França 

afirma que em 1907 Pathé, já consagrado produtor de filmes e de material de filmagem, 

revolucionou a indústria cinematográfica ao começar a praticar o aluguel de filmes em 

lugar da venda (2005, p.10-11). A medida causava um completo rearranjo no setor: se 

até então o pólo dinâmico da cadeia encontrava-se em sua “ponta final”, isto é, junto aos 

exibidores nômades, a decisão promovia um deslocamento em direção ao elo anterior da 

cadeia, isto é, ao núcleo da distribuição (idem, p.9).  

São pelo menos dois os fatores responsáveis por tal inflexão. Primeiro, há, 

pela metade da década de 1900, uma melhora das salas exibidoras proporcionada pelo 

advento da eletrificação urbana. Mais do que um simples aprimoramento técnico, a 

eletrificação trazia um ganho social ao cinema, já que as salas fixas, revestidas de status 

e glamour teriam conseguido atrair um público maior, “mais familiar” e com renda mais 

elevada do que o de suas concorrentes nômades (cf. Moraes, 2008 e Garçon, 2005, p.16-

17). Ora, acontece que esse súbito aumento e diversificação do público trazia novas 
                                                            
11 Ver, por exemplo, a coletânea de textos Pathé, premier empire du cinema, organizada por Jacques 
Kermabon. 
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exigências ao setor: pela primeira vez, as salas passavam a 

necessitar um fluxo constante de novas películas. 

Alia-se a isto um bem-sucedido processo de regionalização das atividades 

da Pathé, logo copiado por suas concorrentes, como a também francesa Gaumont. 

Afirma François Garçon que Charles dividiu o território francês em uma série de 

regiões, lá instalando escritórios para maximizar o controle, a administração, circulação 

e distribuição de seus filmes (idem, p.30). O modelo é extremamente exitoso e o 

empresário começa a exportá-lo para além das fronteiras nacionais: esta expansão 

ocorre primeiramente rumo aos centros mais desenvolvidos da Europa e dos EUA, 

como a Inglaterra e a Alemanha, mas avança rapidamente para todos os cantos do 

globo. O resultado é surpreendente e já no início dos anos 1910 a Pathé detinha cerca de 

50% do mercado de fitas no mundo inteiro e quase 80% no ramo de equipamentos 

(Wenden, 1975, p.90). 

O Brasil e a América Latina não constituirão exceção a essa tendência 

expansiva. Em um relatório de atividades da Marc Ferrez, os filmes da Pathé e Gaumont 

serão chamados de “a base de nossas compras”12. Também José Inácio de Melo Souza, 

valendo-se de dados compilados por Jean Claude Bernardet, indica que os filmes 

franceses mantiveram ao longo dos anos 1910 uma média de 50% do mercado de novos 

títulos junto às salas fixas de São Paulo, sendo que só a Pathé responderia por 40% do 

total de películas exibidas (2004, pp.176-177).  

Parece, contudo, que a dinâmica da distribuição na América Latina 

desenvolveu certas particularidades em relação a de outros pontos do globo. Ora, 

François Garçon afirma que as companhias francesas, sobretudo a Pathé, instalavam 

sucursais diretas em diversos pontos do globo, de onde ela mesmo poderia definir, sob 

comando do escritório central parisiense, as quantidades e títulos a serem 

disponibilizados para cada região (cf. 2005, pp. 32-33). Já no caso latino-americano, ou 

pelo menos brasileiro, a intermediação não se dava de maneira direta, sendo triangulada 

por um terceiro, no caso a MF&F, detentora de direitos de exclusividade dos produtos. 

                                                            
12 “Relatório da Diretoria da CCB”, 29/11/1914. 
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Esta firma, por sua vez, possuía agentes comissionados com 

escritórios sediados no Velho Mundo, responsáveis por parte das negociações diretas 

com fornecedores. 

Se formos nos valer do volume de correspondências do Fundo Ferrez no 

período, chegaremos a conclusão de que o escritório comissionado mais importante da 

MF&F era o de A. Neviére, cujas rubricas ora vem com um endereço de Paris, ora de 

Bordeaux, porto de onde, provavelmente, boa parte dos produtos da Pathé saíam para 

chegar ao Brasil. A análise da Tabela 1 dá uma noção do volume das negociações: 

 

Tabela 1: Fatura (em francos) de A.Nevière no ano de 1914 

Gastos Filmes Pathé Filmes Gaumont Outros

Cartazes 9.729,40 5.773,15 5.331,55
Filmes 538.933,40 345.462,65 ‐
Vários ‐ ‐ 134.133,90

Materiais ‐ ‐ 81.752,80
Frete ‐ ‐ 44.069,10

Comissões ‐ ‐ 36,666,65
Total 548.662,80 351.235,80 265.287,35

Fonte: Arquivo Família Ferrez, tabulação própria.  

 

Embora as cifras de transações com a Pathé sejam elevadas, não podemos 

deixar de destacar a importância de filmes da Gaumont, bem como de material e 

equipamentos de outras firmas, algumas delas de outras nacionalidades que não a 

francesa13.  

De fato, a despeito do primado cinematográfico da França e da Pathé ao 

redor do globo, os contatos de representação da MF&F não se limitaram a ela. Além dos 

já mencionados contratos com a Gaumont, encontraremos negociações sendo feitas por 

agentes instalados em outras partes do Velho Continente. As coletâneas de 

correspondências de Luciano Ferrez ao longo da década de 1910 indicam a existência 

                                                            
13 “Cartas entre a firma Det Oversoiske Campagnie” e a MF&F, 15/09/1911 – 10/06/1912. 
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da seguinte rede de agentes pela Europa: dois representantes na 

França (A.Nevière e Levy), um em Londres (Juan Sala) e um em Milão (Enea 

Malagutti)14.  

Além de agirem como intermediários nas negociações de compra de 

produtos, esses agentes atuavam como “correspondentes estrangeiros” da firma: assim, 

veremos uma série de cartas dedicadas a atualizar Luciano e Julio sobre as novidades 

tecnológicas da Europa, a lista de filmes e produtos de maior sucesso no continente e, 

nos anos de Guerra, a situação de fábricas e portos para o embarque de fitas e 

equipamentos. Sobre esse tipo de correspondência, o material mais interessante do 

Arquivo são os catálogos de novos produtos e filmes, material este destacado como um 

dos mais importantes canais de propaganda e de marketing das empresas 

cinematográficas da Belle Époque (cf. Garçon, 2005, p.24). 

Noutros casos as negociações eram feitas diretamente entre irmãos com os 

produtores de equipamento e fornecedores, sem a intermediação dos agentes. É o caso 

da troca de correspondências com a firma norueguesa Det Oversoiske, vendedora de 

motores cinematográficos ou com a produtora francesa Dion Bouton15. Por fim, é 

inegável a participação do próprio Marc em parte das negociações. A correspondência 

entre o patriarca e seus filhos indica que Marc reservava-se às negociações de cunho 

mais institucional, servindo, nesta época, como uma espécie de “relações públicas” da 

firma junto aos grandes fornecedores e produtores. Não parece haver índice maior desse 

papel do que uma troca de correspondências em Marc e o próprio Charles Pathé, quando 

este informava ao amigo brasileiro sobre suas viagens aos EUA, anexando 

recomendações de filmes e séries16. 

Seja como for, toda essa rede de contatos no exterior permitiu à MF&F um 

regime de patente monopólio no fornecimento de filmes e de equipamentos dentro do 

território nacional. Assim, encontraremos contatos e negociações de Julio e Luciano 

                                                            
14 “Correspondências de Luciano Ferrez ao irmão”, 30/11/1914 – 29/09/1915. “Cartas entre Luciano 
Ferrez e A.Nevière”, 12/07/1914 – 12/06/1915. Há também referências, a partir de 1915, de um outro 
agente na Itália, Salvador dell’Osso, atuante em Roma. “Cartas de Luciano Ferrez e Salvador dell’Osso, 
12/07/1914”. 
15 “Carta da firma MF&F à DET Oversoiske Compagnie”, 15/9/1911 e “Contrato com a Dion Bouton”, 
Puteaux, 2/5/1912. 
16 “Cartas de Charles Pathé a Marc Ferrez”, 02/11/1914. 
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com os mais afastados lugares do país. Ao longo da análise de suas 

correspondências comerciais, encontramos contatos em cidades como Maceió, 

Salvador, Manaus, Belém e cidades do interior do Nordeste17.  

Obviamente, o grosso da clientela da MF&F encontrava-se nos centros 

urbanos do Sudeste. O Rio de Janeiro, pelo próprio volume do público, representou até 

a metade da década de 1910 o destino principal do fornecimento de fitas e 

equipamentos18. De fato, se a disputa empresarial junto ao setor exibidor carioca 

avolumava-se ano a ano, com a entrada de novos empresários e grupos na disputa, o 

núcleo fornecedor parecia afunilar-se no escritório da Rua São José. A documentação de 

contratos no período menciona negócios com o já mencionado Arnado Gomes, mas 

também com Pascoal Segreto e Jacomo Staffa19. Além do Rio de Janeiro, veremos uma 

farta correspondência entre a MF&F com parceiros comerciais no sul do país. São 

contratos de fornecimento de filmes da Pathé com firma como a casa Hirtz & Irmão, de 

Porto Alegre, Annibal Rocha & Cia e Ildefonso & Cia, de Curitiba e com Paschoal 

Limone, de Florianópolis20.  

Também em 1908, a MF&F entabulava negociações com certo Antônio 

Gadotti, procurador e contador da empresa de Francisco Serrador. O contrato, assinado 

em maio daquele ano, assegurava fornecimento exclusivo de filmes e equipamentos aos 

negócios de Serrador em São Paulo e no Paraná21. Iniciava-se aí uma lucrativa e 

turbulenta parceria entre a maior casa importadora do país a aquela que em breve será a 

maior cadeia exibidora do país, a Companhia Cinematográfica Brasileira. 

 

 

 

                                                            
17 Carta de Abílio Monteiro, solicitando catálogo de material e preços a Marc Ferrez, Aracati, Ceará, 
22/05/1913. “Cartas da MF&F aos proprietários da Empresa Cinematographica De Werk-Geskaft”, 
19/11/1908, e também “Carta da MF&F a José Tous Rocca, agente da firma para as cidades do Norte e 
Nordeste do Brasil”, 18/11/1908 – 25/02/1911. 
18 “Relatório da Diretoria da CCB”, 29/11/1914. 
19 “Cartas da MF&F a Paschoal Segreto”, 18 abr. – 1º jun. 1908”, “Cartas entre a firma MF&F e 
Jacomo Rosario Staffa, proprietário do Cinematógrafo Parisiense”, 22 abr. – 16 out. 1908. 
20 “Contratos, cartas de fiança, recibos etc. da MF&F”, datas diversas. 
21 Idem, 30/05/1908. 
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A MF&F e a Companhia Cinematográfica Brasileira 

Francisco Serrador é uma das mais importantes figuras da História do 

primeiro cinema brasileiro, senão a principal. O imigrante espanhol chegou ao país no 

ano de 1887, fixando-se primeiramente em Santos e depois em Curitiba. Ao que tudo 

indica, o empresário teria iniciado sua capitalização por atividades de natureza suspeita, 

algumas delas ilegais, como os jogos de azar, sobretudo o jogo do bicho (Souza, 2004, 

p.198). Passou, nos anos 1900 para o ramo das diversões e entre 1905 e 1907, percorreu 

cidades do Paraná e de São Paulo levando atrações itinerantes pelo interior, tais como 

rinques de patinação, estantes de tiro ao alvo ou aparelhos mecânicos (cf. Moraes, 2007, 

p.117). 

Na reconstituição biográfica de Serrador feita por José Inácio de Melo 

Souza há um patente destaque à constituição, em julho de 1911, da Companhia 

Cinematográfica Brasileira (CCB), sociedade anônima sediada em São Paulo e dedicada 

à exibição fílmica (Souza, 2004, p.220). A constituição da CCB representava um passo 

importante numa já ascendente trajetória de expansão do setor exibidor paulistano. Do 

ponto de vista do passivo da empresa, vemos que a empresa valia-se basicamente de 

capitais próprios de Serrador e de seus parceiros e sócios de negócios anteriores, bem 

como das ações abertas no mercado, cujos principais acionistas eram grupos ligados ao 

grandes capitais cafeeiros paulistas e aos interesses imobiliários em São Paulo (Moraes, 

2007, pp.142-143). Já a carteira de ativos, com pouco mais de dois mil contos de réis de 

réis dividia-se em: (i) 648 mil no estoque de filmes, (ii) 338 mil no contrato de 

exploração do Cine Bijou em São Paulo, (iii) 297 mil em contratos de locação com 

outros teatros, (iv) 246 posse de imóveis em Santos e em Curitiba e (v) 10 mil na “Ola 

Giratória”, uma espécie de montanha russa pertence a Serrador22. 

Em assembléia de 23 de junho de 1912 a diretoria da CCB resolvia expandir 

o capital de empresa para quatro mil contos. Desse segundo lote de ações, a maior 

subscritora foi justamente a MF&F (Souza, 2004, p.227). Pouco tempo depois, em 

reunião de 5 de julho de 1912, sabemos a firma de Julio e Luciano “vendeu seu estoque 

                                                            
22 “Relatório da Diretoria da CCB”, 29/11/1914. 
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de filmes para a Companhia Cinematográfica Brasileira”23. O 

momento é bastante importante pois indica uma possível reorientação das atividades da 

MF&F.  

Já por este período as atividades exibidoras da CCB espalhavam-se por 

diversas cidades pelo Brasil, contanto a firma com salas em São Paulo, Santos, no Rio e 

em Minas. Para a MF&F, uma aliança com a CCB significaria um incrível ganho de 

escala no fornecimento de fitas para um cliente único, haja vista a dimensão e o ritmo 

de expansão da companhia paulista24. Por outro lado, inegável reconhecer que a MF&F, 

agora no papel de acionista da CCB, tornava-se dependente dos negócios da parceira. 

Tratemos, antes de mais nada, de analisar os termos das negociações estabelecidas entre 

as duas empresas. 

Além da já mencionada venda de estoques de filme, menciona o contrato 

que a MF&F tornava-se a sucursal da CCB no Rio de Janeiro. “À sucursal do Rio de 

Janeiro”, afirma o documento, “competia o serviço de locação de filmes nos Estados do 

Norte e Sul do Brasil (…) e o serviço de exibição nos três cinemas situados no Rio – 

Avenida, Odeon e Pathé”25. 

Outra parte da documentação, contudo, nos sugere que a sucursal seria ainda 

responsável pela importação de fitas da Europa. Ao que tudo indica, este será um dos 

pontos de maiores atritos entre a firma carioca e a firma paulista nos anos 

subseqüentes26. No relatório da CCB de 1912, lemos que “a verba de despesa [com 

aluguel de fitas – JLM] é a mais importante e é bem menor do que no outro exercício, 

justamente porque a Companhia Cinematográfica Brasileira passou a negociar sem os 

agentes de fábrica”27. A tese que aqui propomos é que a enorme taxa de expansão da 

CCB no período só pode ter sido mantida pela manutenção do enorme fluxo de fitas dos 

agentes da MF&F do outro lado do Atlântico. Se, por um lado, a MF&F via-se 

dependente da CCB, também esta passou a ser demandante de um altíssimo e constante 

volume de importações da Europa. A Tabela 2 dá um indício do tamanho desse fluxo: 

                                                            
23 “Ata da reunião da Diretoria e do Conselho Deliberativo da CCB”, 05/06/1912. 
24 Sobre a acentuada expansão da CCB no período, ver Moraes (2007, p.137). 
25 “Documentos contábeis da Sucursal do Rio de Janeiro da CCB”, jan. – fev. 1915. 
26 “Faturas da Firma A.Nevière”, 20/03/1915 – 31/03/1916. 
27 Relatório da Diretoria da CCB”, 29/11/1914. 
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Tabela 2: Entrada de filmes da Pathé em 

 metros de película (1912-1915) 

1912 581.360 35.639

1913 667.213 43.180

1914 551.558 44.930

1915 69.495 1.440

Fonte: Arquivo Família Ferrez, tabulação própria.

Ano Programas Pathé Jornal

 

A tabela também revela outro momento interessante, que é o ano de 1915, 

ano de uma súbita queda e até mesmo de interrupção nas importações. A bibliografia 

ligada à História do Cinema é unânime em reconhecer neste ano uma crise de 

abastecimento de películas no Velho Mundo, decorrência natural da conflagração da 

Grande Guerra. A troca de correspondências entre Julio e Luciano Ferrez com seus 

intermediários no período indica que esta queda abrupta no envio de películas para o 

Brasil pode ter sido um dos principais motivos do rompimento entre a MF&F e 

Serrador. 

Para além de simples desavenças pessoais entre Serrador e os Ferrez, a 

hipótese mais forte para o rompimento entre as duas partes é a de que Serrador, 

valendo-se da instabilidade do mercado cinematográfico europeu, tentou passar por 

cima dos irmãos, iniciando um movimento de negociações diretas com os fornecedores 

europeus28. 

Alia-se a isto a aproximação de Serrador com fornecedores norte-

americanos, notadamente com a Fox, uma das empresas que mais se beneficiou da 

desestruturação francesa no período (Sadoul, 1951, pp.10-14). Ora, tal opção do 

imigrante espanhol desagradou os Ferrez, tradicionais parceiros das companhias 

francesas e sobretudo da Pathé. Sobre o assunto, manifesta-se Marc em patente oposição 

                                                            
28 “Cartas de Marc Ferrez ao filho e nora Jules e Claire”, 2/10/1914 – 20/04/1915. 
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à entrada de produtos norte-americanos29. A disputa, todavia, ainda 

carece de melhor análise. 

 

Cine Pathé e a Marc Ferrez Cinemas e Eletricidade Ltda.: a firma no pós-guerra 

Seja qual tenha sido o motivo do rompimento, parece que a MF&F saiu 

desgastada de sua querela com a CCB. A análise de documentação primária do período, 

sobretudo dos anúncios em jornal, nos mostra que a companhia de Serrador não parou 

de crescer no período que se seguiu à Guerra, motivada, em grande parte, pelo sucesso 

dos filmes norte-americanos (Moraes, 2007, p.119). 

Por sua vez, a MF&F optou por manter-se vinculada aos canais distributivos 

europeus, tentando retomar seu regime de exclusividade do pré-guerra. O assunto surge 

numa carta em que Luciano expõe a Julio os planos de retomar os negócios com a Pathé 

e com a Gaumont, sem a intermediação da CCB, isto é, uma tentativa de voltar à 

situação anterior ao contrato de 191230. 

 Parece, contudo, que já neste período a opção não se mostra das mais 

lucrativas. Isto porque já no período a concorrência dos filmes norte-americanos é 

bastante acentuada, diminuindo a taxa de lucros da firma. Soma-se a isto um aumento 

no preço de produção dos filmes franceses e os custos de transporte. Em carta de 1916, 

Marc Ferrez sugere aos filhos que mantenham a representação da Pathé, mas ressalta a 

“necessidade de alugar uma sala de cinema para compensar as despesas devido ao 

aumento de preço dos filmes”31. 

Os irmãos decidem acatar a sugestão do pai e voltar ao setor exibidor. Tal 

decisão representa um segundo momento de negócios entre os irmãos Ferrez e 

Serrador32. Também este segundo ponto de contratos entre as firmas precisa ser melhor 

analisado. Sabe-se que a MF&F arrenda, em 1917, o Cine Pathé, propriedade da CCB 
                                                            
29 “Correspondências de Marc Ferrez a seus filhos”, 11/01/1916 – 23/06/1916 e 27/09/1916 – 
30/01/1918. 
30 “Correspondências de Julio Ferrez ao irmão Luciano”, 30/11/1914 – 29/09/1915. 
31 “Correspondências de Marc Ferrez a seus filhos”, 11/01/1916 – 23/06/1916. 
32 “Documentos do arrendamento do Cinema Pathé e de sua posterior venda à MF&F”, 20/07/1915 – 
31/12/1917. 
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passando, pela primeira vez, ao controle efetivo da direção de uma 

sala exibidora. Uma vez mais, contudo, parece que o braço exibidor da firma não se 

mostrará o mais representativo dentro do rol de ativos da empresa, conforme vemos na 

Tabela 3 abaixo:  

Tabela 3: Ativos da MF&F em 1921 

Ativos Réis % do Total

Contrato Pathé 50:000$000 7,44%

Consignação de Filmes 
em São Paulo

62:000$000 9,23%

Equipamentos 58:038$600 8,64%

Filmes 311:472$410 46,36%

Ativos  não relacionados  à  
atividade  fílmica

190:285$610 28,32%

Ativo total 671:796$620 100%

Fonte: Fundo Família Ferrez, tabulação própria.  

Como se vê, o ramo exibidor, representado pelo contrato de arrendamento 

do Pathé no valor de 50 contos não ultrapassa a casa de 8% dos ativos da empresa. Os 

equipamentos e sobretudo o estoque de filmes seguem atuantes nas atividades da firma, 

respondendo por 8,64% e 46,36% do total. Contudo, enxergamos aqui uma última 

inflexão da trajetória econômica da MF&F que é seu ingresso no ramo de equipamentos 

elétricos. São indicativos dessa mudança e alta participação no balanço da empresa dos 

“ativos não relacionados à atividade fílmica” (28,32%) e alteração da razão social da 

firma para Marc Ferrez Cinemas e Eletricidade Ltda. 

 

Conclusão 

O trabalho buscou acompanhar a trajetória econômica da firma Marc Ferrez 

& Filhos ao longo das primeiras décadas do século XX. Nossa análise iniciou-se ainda 

na década de 1860, quando da constituição da Marc Ferrez & Cia. Vimos que embora 

Marc tenha se destacado no ramo da fotografia, parte significativa da empresa adviria 
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do setor de importação de equipamentos e material fílmico, 

destacadamente a partir da década de 1870. No período estabelecem-se contatos de 

Marc com grupos que, futuramente, comporão os grandes conglomerados 

cinematográficos do Velho Mundo. 

 Em 1907 a firma altera sua razão social para MF&F e inicia uma seqüência de 

parceiras e negócios comerciais no ramo da distribuição de fitas e no setor de exibição, 

sendo o negócio mais importante do período o contrato com a Companhia 

Cinematográfica Brasileira, liderada por Francisco Serrador, em 1911. Desavenças 

pessoais e os efeitos da Grande Guerra causam o rompimento dos Ferrez com Serrador. 

No ano de 1917, os irmãos retornam ao setor exibidor, embora a análise da 

contabilidade da empresa indique que o foco da empresa a partir de então passe a 

orientar-se para o comércio de equipamento elétrico. 
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1973 – A Reciclagem dos Petrodólares e a Metamorfose do Poder 
Norte-Americano1 

 
Bruno Queiroz Marchetto2 

 
 
RESUMO 
 

Os efeitos da chamada “Era da Catástrofe” (1914-45) demandaram uma reforma 

radical nas diretrizes que nortearam a economia mundial no fim do século XIX: o 

laissez faire cedeu lugar à imposição de controles sociais sobre o mercado, orquestrados 

em grande medida pelos EUA. A materialização disto, no plano monetário-financeiro, 

foi a criação do sistema de Bretton Woods. Coube ao plano Marshall, mediante uma 

expansão da liquidez, dar o impulso inicial aos “Anos Dourados”, fase de extraordinário 

crescimento econômico amparado pela busca do pleno emprego e pela sustentação da 

demanda. Os anos 1970 marcam a desarticulação deste arranjo internacional. 

Pretendemos analisar a estratégia monetário-financeira articulada pelos EUA no início 

da década de 1970, o que, no médio prazo, possibilitou a restauração de sua posição 

dominante no cenário internacional, promovendo, de forma correlata, a difusão do 

neoliberalismo e da financeirização. O ponto-chave de nossa análise está nas medidas 

adotadas pelos EUA para deslocar para seus “aliado-rivais” (Europa Ocidental e Japão) 

e para a periferia os efeitos adversos do “choque do petróleo”. Partimos da hipótese que 

os EUA usaram fundamentalmente do seu poder político para deslegitimar as 

instituições multilaterais (o FMI e OCDE) que poderiam ter sido mobilizadas para 

conter a crise. 

 

 

 

                                                 
1 Trabalho realizado sob a orientação do Prof. Dr. Eduardo Barros Mariutti. O autor, entretanto, se 
responsabiliza por quaisquer imprecisões cometidas no desenvolvimento da argumentação.  
2 Bacharel em Relações Internacionais (2009) e Ciências Econômicas (2010) pelas Faculdades de 
Campinas (FACAMP). Mestrando em Desenvolvimento Econômico, área de História Econômica, pelo 
Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). E-
mail:marchetto_9@hotmail.com 
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INTRODUÇÃO 

 

Os anos 1970, do ponto de vista político-econômico, foram, indubitavelmente, 

um período de intensas transformações estruturais no âmbito das relações 

internacionais. Trata-se, na verdade, de um momento em que chegaram aos seus pontos 

críticos diversos aspectos problemáticos da ordem político-econômica internacional do 

pós-guerra. Pouco perceptíveis no início, tais aspectos foram, gradualmente, ganhando 

importância em meio ao virtuoso período que se convencionou chamar de “os anos 

dourados do capitalismo”, que colapsa na primeira metade dos anos 1970. No cerne 

desse processo, estava a potência hegemônica capitalista, os EUA, cujo poder passava 

por mutações fundamentais rumo a uma nova forma básica de expressão, a saber, o 

unilateralismo. Subjacente a essa transição, estava o trade-off que se impunha ao 

governo norte-americano naquele momento: (1) buscar a sustentação dos regimes 

monetário e financeiro internacionais que havia ajudado a criar, o que exigiria dos EUA 

aceitar novas e maiores restrições macroeconômicas em seu plano interno, assim como 

uma maior redução relativa de seu poder econômico frente aos seus aliados-rivais no 

bloco capitalista (Alemanha e Japão, principalmente); ou (2) rejeitar aqueles regimes, 

livrando-se de novas e antigas restrições, o que, entretanto, levaria a rupturas com 

conseqüências não muito previsíveis com relação à sustentação do dólar como a divisa-

chave internacional. Àquela altura, Nixon dificilmente aceitaria a primeira opção.3  

 A ruptura mais completa com os regimes e instituições que vigoraram no pós-

guerra não ocorreu, é certo, pontualmente, mas, sim, desenrolou-se em um longo 

processo que vai do final dos anos 1960 até meados dos anos 1980. Entretanto, 

podemos dizer que:  

 
(...) houve dois momentos decisivos na história. O primeiro foi a decisão de 
Nixon de cortar a ligação entre o dólar e o ouro em agosto de 1971. E o 
segundo foi o aumento do preço do petróleo no outono de 1973 e a maneira 
pela qual as conseqüências financeiras desse aumento de preço foram 
administradas pelos principais poderes ocidentais4 

 

                                                 
3 GOWAN (2003, pp. 45 e seguintes). 
4 GOWAN (2003, p. 45). 
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Nos dois episódios citados, a atuação norte-americana foi, 

basicamente, no sentido de explorar sua posição hegemônica de modo a fazer com que 

os demais países – principalmente seus concorrentes econômicos mais imediatos – 

arcassem com os custos políticos e econômicos dos ajustes.5 Nesse contexto, a forma 

unilateral de atuação dos EUA no bloco capitalista, bem como as turbulentas 

conseqüências que esse comportamento gerou ou agravou, fez com que diversos autores 

que testemunhavam aquela conjuntura passassem a se preocupar com a possibilidade de 

declínio da liderança norte-americana, e com as possíveis graves conseqüências que isso 

acarretaria.6 Estas preocupações, historicamente, se revelaram parcialmente acertadas. 

De fato, o período que se seguiu ao colapso da ordem internacional do pós-guerra pode 

ser caracterizado por uma crescente instabilidade tanto política como, principalmente, 

econômica. Entretanto, o declínio previsto da liderança norte-americana e sua 

substituição por uma nova potência capitalista – nos moldes dos ciclos hegemônicos 

anteriores –,7 passados hoje mais de 30 anos do fim de Bretton Woods (1971-73), 

parece estar longe de se concretizar. Não obstante, a cada novo forte solavanco ou crise 

político-econômica de maiores proporções nas relações internacionais, os “discursos 

declinistas” são realimentados, evidenciando a atual falta de consenso no debate sobre 

os rumos que tomará a economia-política internacional e o poder da maior potencia 

mundial: os EUA.8 

 Desse modo, frente às divergências de debate aludidas acima, torna-se 

importante uma análise acerca das raízes do poder norte-americano atual, que, ao que 

parece, remonta, em boa medida, àquela já citada primeira metade dos anos 1970. 

Consideramos, aqui, como ponto-chave a atuação dos EUA frente à questão da 

reciclagem dos petrodólares, que favoreceu o estabelecimento dos pilares centrais de um 

                                                 
5 MARIUTTI (2009, p. 16). 
6 Dois exemplos importantes desses autores são Charles Kindleberger e Robert Gilpin. Suas análises e 
expectativas, bem como a de outros autores daquele período, eram influenciadas, em boa medida, pela 
história, mais especificamente pela lembrança do dramático período que abrangeu as I e II Guerras 
Mundiais (1914 – 1945), e pelo diagnóstico bastante aceito de que todo aquele período de crise se deu, no 
limite, pela ausência de um Estado que se sobressaísse aos demais, e assumisse a liderança em escala 
mundial. Apesar de, naquele momento, Kindleberger e Gilpin não utilizarem o termo hegemonia, suas 
idéias contribuíram para a definição da idéia básica da “teoria da estabilidade hegemônica” (FIORI, 
2004a, p. 11). 
7  Para uma análise, em perspectiva histórica, dos ciclos hegemônicos holandês e britânico ver ARRIGHI 
(1996: 36-58), ou também  ARRIGHI et al (2001, pp. 47-88). 
8 ARRIGHI e SILVER (2001, pp. 14-6). 
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novo regime monetário e financeiro internacional que extrapolou até 

mesmo as intenções iniciais de Washington ao lidar com a questão da elevação dos 

preços do óleo. Tal novo regime colocou nas mãos dos tomadores de decisões dos EUA 

um instrumento de poder internacional altamente eficiente e com um elevado potencial 

de alcance mundial. Desde então, sua utilização como alavanca política no campo 

internacional pelo governo norte-americano só fez aprofundar os aspectos mais centrais 

e perversos do regime, que, por meio do processo de financeirização sistêmica das 

economias, de homogeneização ideológica e de padrões de consumo, foram lançando 

tentáculos pouco perceptíveis, mas vigorosos, por dentro dos Estados. Estes, com 

efeito, tiveram mitigada, progressivamente, sua legitimidade interna para reagirem 

politicamente às cada vez mais voláteis oscilações dos mercados financeiros 

internacionais, bem como, em última instância, às ações da potência hegemônica. Peter 

Gowan o denominou de “O Regime do Dólar-Wall Street”.  

 

I – A Construção da Hegemonia Norte-Americana 

 

 Após o final da Primeira Guerra Mundial, a não assunção da liderança 

mundial por parte dos EUA não se deu simplesmente por uma negativa desse país em 

assumir tal posição; fato que, argumenta-se, estaria baseado em um suposto 

isolacionismo profundamente arraigado em sua sociedade, o que terminaria por se 

refletir na política externa estadunidense.9 A conjuntura global daquele momento era um 

pouco mais complexa. Os líderes europeus não queriam e também não precisavam da 

ingerência norte-americana, o que se refletiu na rejeição de diversas propostas de 

Woodrow Wilson apresentadas nas conferências de paz.10 Por outro lado, os EUA 

também não precisavam, naquele momento, se imiscuir diretamente nos assuntos 

europeus: seus conglomerados nacionais ainda tinham amplo espaço econômico interno 

para acumulação11, podendo, ademais, acessar o mercado europeu por meio de 

                                                 
9 Antes de ser pautada pelo isolacionismo, a política externa norte-americana, historicamente, se mostrou 
regida pelo pragmatismo, ligado às medidas necessárias, a cada momento, ao objetivo da “América 
primeiro” Sobre os aspectos históricos perenes da política externa dos EUA, ver MARIUTTI (2009). 
10 FIORI (2004b, pp. 80-4). 
11 “(...) a década de 20 foi um período de expansão – embora desequilibrado – para o capitalismo 
americano, consolidando uma sociedade de consumo de massas” (TAVARES e BELLUZZO, 2004, p. 
117). 
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exportações, que ainda geravam demanda por financiamento e, 

assim, mercado para os operadores financeiros de Wall Street; não havia a “ameaça 

vermelha”, já que, no imediato pós-guerra, os rumos da política interna da Rússia ainda 

tinham um destino bastante incerto; por fim, o mundo se encontrava a uma década do 

crash de 1929, que elevou a percepção dos tomadores de decisões sobre a forte 

interdependência entre os países capitalistas.12 No segundo pós-guerra, como veremos, a 

situação seria distinta.  

 Após 1945, os EUA, que no início do século XX já eram a maior economia do 

mundo, haviam aumentado ainda mais seu poder econômico frente aos demais países. 

Na verdade, o período que Hobsbawm (2008) denomina de “a era da catástrofe” (1914-

45) foi bem pouco catastrófico para os EUA em particular. Foram esses anos, inclusive, 

bastante favoráveis àquele país, possibilitando, por exemplo, no que tange à II Guerra 

Mundial, a superação, fomentada pelos gastos militares, de toda uma década de crise 

inaugurada com o colapso de 1929. O medo de que, com o fim dos conflitos, 

regressasse também o período de crise foi contornado pela capacidade das empresas 

norte-americanas de se (re)converterem rapidamente às suas operações “normais”, e, 

também, por uma descompressão da demanda interna através da monetização das 

dívidas do setor público acumuladas durante a guerra. Terminada a guerra, então, as 

empresas americanas regressaram ao business as usual.13 Do outro lado do Atlântico, a 

situação, nesse momento, era distinta.  

Para a Europa, a expressão “era da catástrofe” se encaixava perfeitamente. Os 

trinta anos de guerras e crises haviam destroçado as economias do continente, 

colocando boa parte da população dos países na miséria. Assim, “no fim da guerra, os 

países beligerantes, com exceção dos EUA, haviam se tornado um campo de ruínas 

habitado pelo que pareciam aos americanos povos famintos, desesperados (...)”.14 A 

capitulação alemã, ademais, não havia significado, para os europeus, o fim da violência 

cotidiana, já que o grau elevado de pobreza e de ressentimentos – derivados do longo 

                                                 
12 Dessa forma, “(...) a retirada americana dos assuntos internacionais empreendida por Warren 
Harding não foi, na época, algo insensato. Tratava-se, apenas, de explorar as vantagens econômicas 
derivadas da nova estrutura comercial gestada pelo esforço de guerra – o superávit comercial americano 
– em benefício do fortalecimento do mercado interno dos EUA” (MARIUTTI, 2009, p. 11, grifo do 
autor). 
13 TAVARES e BELLUZZO (2004, pp. 121-2). 
14 HOBSBAWM (2008, p. 228). 
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período de guerra – entre grupos sociais de um mesmo país 

contribuiu para a manutenção das hostilidades.15 Esta conjuntura, é certo, reverberava 

no campo político, favorecendo o crescimento dos partidos de esquerda, em especial do 

Partido Comunista, gerando uma ameaça real ao poder dos membros do status quo 

político de vários países europeus.16 

Na Eurásia, a URSS, contrariando a situação do primeiro pós-guerra, não só 

havia se estabilizado politicamente em seu plano interno como havia ampliado, de 

forma mais sólida,17 sua dominação no leste europeu, o que inclui, é claro, a parcela 

oriental da Alemanha ocupada. Sua influência ainda era aumentada, em várias partes do 

mundo, de forma mais indireta, através do já citado crescimento dos partidos 

comunistas; isto é, sua influência podia ser exercida por dentro dos países. No campo 

militar, os soviéticos eram, naquele momento, talvez os únicos capazes de, em um 

eventual conflito, fazer frente aos EUA, podendo deter, inclusive, uma ofensiva nuclear 

norte-americana.18 O exército vermelho possuía, ademais, grande prestígio 

internacional, já que, além de sua ampla presença no leste europeu, havia sido o 

primeiro a avançar sobre Berlim, decretando, de fato, a queda final do III Riech e o fim 

da guerra: a figura dos libertadores. 

Foi, portanto, nessa conjuntura, descrita acima apenas em suas linhas gerais, que 

os países, ao final da guerra, buscaram estabelecer os pilares básicos de uma nova 

ordem político-econômica para os anos que se seguiriam. A Conferência de Bretton 

Woods (1944), não há dúvida, no que tange ao campo monetário e financeiro, foi o 

momento mais emblemático e decisivo nesse contexto. Certamente, a mentalidade de 

todos que dela participaram estava marcada pela história ainda recente, o que se refletia 

nas propostas apresentadas, que, em geral, visavam o revigoramento do comércio 

internacional; o favorecimento à reconstrução dos países afetados pela guerra; o 

aumento da interdependência entre os países; e, por fim, evitar o surgimento de novos 

extremismos políticos.19 A questão é que, subjacente às propostas que eram discutidas, 

                                                 
15 Sobre esses aspectos históricos ver JUDT (2008, caps. I e II). 
16 HOBSBAWM (2008, p. 228). 
17 Havia, sim, algumas regiões onde a dominação de Moscou ainda era instável, como demonstra, por 
exemplo, a Iugoslávia do general Tito, que se liberta do jugo soviético logo em 1948.  
18 MARIUTTI (2009, pp. 7-8). 
19 O professor Belluzzo resume muito bem o clima em que se deram as discussões em torno da 
estruturação de uma nova ordem mundial no pós-guerra: “Ao final da Segunda Guerra, o projeto de 
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estava a brutal assimetria do poder norte-americano, que ainda não 

possuía a expressão benéfica que assumiria alguns anos depois. Dessa forma, os acordos 

resultantes atenderam predominantemente aos interesses imediatos da potência 

capitalista.20 Aqui, destacamos dois pontos fundamentais: (1) o dólar, lastreado pelo 

ouro a uma taxa fixa, é formalizado como a divisa-chave da economia internacional,21 

com relação à qual as demais moedas nacionais se ligariam por uma taxa de câmbio 

também fixa, mas ajustável – e com possíveis ajustes mais significativos em 

circunstâncias especiais, isto é, de “desequilíbrio fundamental”;22 e (2) formalizou-se a 

aplicação de controles de capitais, tanto para as transações inscritas, nos balanços de 

pagamentos, na conta “financeira e de capitais” (fluxos de curto prazo, principalmente) 

como na de “transações correntes”; esta última deveria ser liberalizada gradualmente.23  

De fato, a etapa benéfica da hegemonia estadunidense não se inicia no imediato 

pós-guerra, mas, sim, por volta de 1948. Até então, os EUA pressionaram os principais 

países europeus a restabelecer a conversibilidade de suas moedas e a liberalizar as 

chamadas transações correntes. Os efeitos desse comportamento norte-americano foram 

nefastos para os países europeus. O caso da libra de 1947 é emblemático. Naquele ano, 

o retorno à conversibilidade dessa moeda perdurou por meras seis semanas, tempo 

necessário para que um empréstimo norte-americano “(...) que tinha sido concedido 

para durar até o final da década fo[sse] consumido (...)”.24 Dessa forma, foi necessário 

que a situação econômica européia se agravasse ainda mais, e que os partidos 

comunistas ficassem realmente muito próximos de assumir o poder em importantes 

aliados dos EUA, para que o establishment político norte-americano passasse a tomar 
                                                                                                                                               
sociedade democrática discutido entre as forças políticas que se opuseram ao nazi-facismo foi construído 
à luz de lembranças terríveis. Os anos 20 e 30 deste século revelaram um capitalismo cada vez mais 
poderoso em sua capacidade de criar e destruir, de transformar a concorrência em monopólio, de 
praticar o protecionismo, de arrasar as moedas nacionais, de causar o desemprego de homens e a 
paralisação das máquinas. Revelaram também estes anos loucos e trágicos que as sociedades podem 
reagir à violência cega e desagregadora das leis econômicas com as armas da brutalidade, do 
voluntarismo político e da impiedosa centralização das decisões. (...) As forças sociais e os homens de 
poder incumbidos de reconstruir as instituições capitalistas estavam prenhes desta convicção” 
(BELLUZZO, 1995, p. 11). 
20 CARVALHO (2004). 
21 Isto é, assumiu as três funções fundamentais de uma moeda: 1) unidade de conta/denominação dos 
contratos; 2) meio de troca/compensação das transações; e 3) reserva de valor.  
22 EICHENGREEN (2000, p. 136). Entretanto, o próprio Eichengreen afirma, citanto Raymond Mikesell, 
que “o significado da expressão crítica ‘desequilíbrio fundamental’ ficou indefinido (...) ou nunca foi 
definido em menos de dez páginas” (2000, p. 136). 
23 EICHENGREEN (2000, pp. 136-7). 
24 EICHENGREEN (2000, p. 143). 
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medidas mais efetivas no sentido da recuperação daqueles países. A 

presença da URSS jogou um papel duplo nesse contexto: (1) o da ameaça real – direta 

ou indireta, por meio dos partidos comunistas – ao poder norte-americano; e (2) o de se 

prestar à retórica de políticos norte-americanos oportunistas, que, através do exagero 

sobre a efetiva ameaça representada pela URSS e pelo comunismo, podiam obter 

ganhos políticos internos e externos.25 

O marco divisor de águas foi provavelmente a introdução, no início de 1948, do 

Plano Marshall, que proveu os principais aliados norte-americanos na Europa26 de um 

montante de recursos que dificilmente obteriam através das instituições financeiras 

multilaterais criadas em Bretton Woods (o FMI e o Banco Mundial). Entretanto, a 

diferença se dava não só em termos quantitativos, mas também qualitativos. Isto é, 

diferentemente do que havia ocorrido por todo período anterior, os aportes de recursos 

não podiam ser caracterizados como empréstimos pautados por um cálculo meramente 

econômico, senão, principalmente, como verba de ajuda econômica.27 Mas a 

permissividade e a tolerância norte-americana tiveram que se alargar ainda mais. Isso 

possibilitou, por exemplo, aos países europeus a manutenção de rígidos controles sobre 

as transações correntes até 1958, reduzindo-se as importações de produtos norte-

americanos e o déficit comercial na Europa; possibilitou também a criação, em 1950, da 

União Européia de Pagamentos, que, na prática, por meio de uma espécie de câmara de 

compensações intra-européia, reduzia a necessidade de dólares para as transações entre 

seus Estados-membros.28  

Os EUA assumem, assim, uma hegemonia benéfica no bloco capitalista, isto é, 

uma forma de liderança que, historicamente, pelo grau de convergência de interesses 

                                                 
25 Hobsbawm afirma, inclusive, que o segundo papel teria sido bem mais relevante que o primeiro para o 
aprofundamento do clima apocalíptico assumido pela Guerra Fria. Assim, “[s]e alguém introduziu o 
caráter de cruzada na Realpolitik de confronto internacional de potências, e o manteve lá, esse foi 
Washington” (2008, p. 234, grifo meu). 
26 O homólogo do Plano Marshall para a Ásia foi o Plano Colombo. 
27 HOBSBAWM (2008, p. 237). Existe, entretanto, o outro lado da moeda: “Houve também um outro 
efeito menos divulgado da generosidade do Plano Marshall. Grande parte do dinheiro fornecido por ele 
voltou aos EUA para a compra de alimentos, matérias-primas e bens de capital. Foi, portanto, um 
poderoso estimulante para a economia americana, mais um sustentáculo do bom desempenho nos anos 
do pós-guerra. Na economia, como na vida, é possível ir bem fazendo o bem” (GALBRAITH, 1994, p. 
110). 
28 EICHENGREEN (2000, pp. 147-50). O comportamento ativo e complacente norte-americano foi bem 
mais abrangente e diversificado do que os exemplos que apresentamos aqui. Ver mais em SERRANO 
(2004, pp. 186-8). 
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observado entre o país líder e seus aliados, talvez tenha sido a maior 

aproximação concreta do conceito de hegemonia definido por Arrighi.29 Nesse contexto, 

embora não de um só golpe,30 os países do bloco capitalista (Europa ocidental e Japão, 

principalmente) ingressam em uma fase de recuperação altamente dinâmica, que tinha 

com uma de suas bases principais um “ambiente econômico internacional destinado a 

propiciar um amplo raio de manobra para as políticas nacionais de desenvolvimento, 

industrialização e progresso social”.31 De fato, o crescimento econômico apresentado 

pelos principais países do bloco capitalista de 1948 a 1973 foi sem precedentes, em 

termos quantitativos e qualitativos. Isto é, a superação das tensões sociais derivadas do 

período anterior, de crise, foi conduzida pela construção, política, no plano interno dos 

países, do chamado “arranjo triangular”, que indicava uma significativa harmonização 

de interesses entre capital, força de trabalho e Estado.32 Este último assumiu, 

progressivamente, a posição de agente mediador dentro do arranjo citado, bem como 

diversificou suas funções na sociedade, alargando as redes de proteção social públicas, e 

atuando, no campo econômico, como agente regulador, planejador e produtor. Assim, 

assistiu-se, nesses países, não só a um período de taxas elevadas de crescimento, senão 

que a uma difusão menos desigual do progresso econômico por todas as classes 

sociais.33 

 

II – Os anos 1970 e o desarranjo da economia-política internacional 

 

Ao final dos anos 1960, entretanto, a espiral virtuosa do progresso econômico no 

bloco capitalista, descrita acima, já apresentava seus limites. De maneira geral, a 

conjuntura, neste bloco, era fundamentalmente distinta daquela que o caracterizava nos 

anos imediatamente posteriores à II Guerra Mundial: os aliados dos EUA já haviam 

                                                 
29 Referimo-nos à forma como este autor define o conceito de hegemonia em ARRIGHI (1996, pp. 27-
36). 
30 Crises localizadas (principalmente econômicas) e intermitentes continuaram a ocorrer em vários países 
da Europa ocidental no início dos anos 1950. Eichengreen faz breves análises históricas dos casos alemão, 
inglês e francês (2000, pp. 150-6). 
31 BELLUZZO (1998, p. 168). 
32 HOBSBAWM (2008, pp. 276-7). 
33 Hobsbawm, sobre os “anos dourados do capitalismo”, fala em um nível de desemprego médio de 1,3% 
e 1,5% para Japão e Europa, respectivamente. Ver (2008: 262). Aliado a isso, deve-se ressaltar que esse 
período também foi marcado por uma elevação constante dos salários reais. Mais sobre esse aspecto em 
SERRANO (2004, pp. 188-90). 
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superado, em larga medida, a precária situação resultante da guerra, 

acirrando a competição intercapitalista; a “ameaça vermelha”, real, já não gerava 

incômodos no interior dos países centrais; a fase de “escassez de dólares” estava, na 

verdade, revertida, ocorrendo, inclusive, um excesso dessa moeda em circulação na 

economia mundial. No que toca este último aspecto, é importante ressaltar o surgimento 

das praças financeiras off-shore, isto é, centros financeiros nos quais eram bem menores 

as regulamentações incidentes sobre suas operações. O chamado euromercado, que 

sofre um forte impulso em meados da década de 1960, agregava diversas dessas praças 

off-shore européias, inclusive a City Londrina. Tais centros financeiros, ao aceitarem 

depósitos denominados em dólar, na prática, passaram à criação endógena e 

transnacional de liquidez internacional, que era potencializada pelas relações 

financeiras de empréstimos interbancários, gerando-se um sistema de crédito puro.34 

Sem dúvida, um dos efeitos dessa lógica era reduzir, em grande medida, os controles 

públicos sobre o circuito financeiro internacional e a autonomia de políticas 

macroeconômicas internas. 

 Com isso, aprofundou-se, na segunda metade dos anos 1960, as conseqüências 

previstas pelo dilema apresentado, ainda nos anos 1940, pelo economista monetário 

belga Robert Triffin, o qual afirmava que os déficits do balanço de pagamentos norte-

americano – consolidados em sua própria moeda –,35 apesar de importantes para o 

provimento da liquidez necessária ao comércio internacional, corroeriam a confiança na 

manutenção do lastro em ouro do dólar segundo a taxa convencionada em 1944.36 Com 

efeito, diversos foram os ataques especulativos sobre a moeda norte-americana, sempre 

sob expectativa de que os EUA estivessem na iminência de desvalorizá-la com relação 

ao ouro e, por conseguinte, também em relação às outras moedas mais fortes ou 

                                                 
34 MOFFITT (1984, pp. 65-70) e BELLUZZO (1995, p.15). 
35 Nesse momento, anos 1960, os EUA ainda não apresentavam déficits na conta corrente do balanço de 
pagamentos, mas, sim, na conta financeira e de capitais, que gerava um déficit global em suas contas 
externas. Um dos principais componentes desse déficit era os investimentos diretos das empresas norte-
americanas, que, principalmente a partir dos anos 1950, passaram a se implantar nas economias 
européias, visando contornar as barreiras às importações que vigoraram até 1958, como já aludimos aqui. 
Segundo Furtado, essa lógica explica, em boa medida, o fato de a economia norte-americana ter 
apresentado taxas de crescimento inferiores às das economias européias, isto é, “a aceleração do 
crescimento assumiu nesse país [EUA] principalmente a forma de implantação no exterior de filiais de 
grandes empresas” (FURTADO, 2006, p. 104). 
36 CARVALHO (2004, p. 61). Para uma contraposição ao conhecido “dilema de triffin” ver SERRANO 
(2002).  
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conversíveis – principalmente o marco alemão e o iene, que eram 

pressionados a se valorizar. Eichengreen argumenta que o sistema de paridades 

acordado em Bretton Woods somente perdurou por toda a década de 1960 devido à 

cooperação entre os países capitalistas centrais frente aos ataques especulativos sobre o 

dólar.37 Entretanto, havia um limite para esse processo. 

 Ao cooperarem para reduzir as pressões sobre o dólar – e, desse modo, também 

para estabilizar o sistema monetário internacional –, os países capitalistas centrais, 

incluindo os EUA, na prática, teriam que assumir alguns custos políticos e econômicos 

internos, por exemplo: possíveis pressões inflacionárias;38 políticas fiscal e de juros 

restritivas; maior controle sobre o comércio exterior etc. Entretanto, a legitimidade 

interna dos governos desses países, bem como a manutenção da estabilidade econômica 

e social, dependia, em boa medida, do funcionamento relativamente harmônico daquele 

arranjo triangular do qual já nos referimos. Isso passava, certamente, pela manutenção 

de uma dinâmica de crescimento econômico que propiciasse a conciliação, sem maiores 

atritos sociais, entre taxas crescentes de salários reais e um acelerado processo de 

acumulação capitalista, isto é, reduzindo a margem para conflitos distributivos. Assim, 

os governos tinham pouco espaço político para aplicar medidas que representassem 

perdas para os capitalistas ou para a força de trabalho.39 Dadas, então, essas amarras 

internas, impunham-se alguns limites aos níveis alcançáveis de cooperação 

internacional.  

A derrocada dos regimes de lastro em ouro e de câmbio fixo tem início em 1971 

e transcorre até 1973. Se para os demais países capitalistas centrais cooperar para a 

sustentação do sistema monetário e financeiro internacional envolvia a aceitação de 

custos internos, para os EUA, a esses mesmos custos internos se somavam decisivos 

“custos de oportunidade” no plano internacional. Isto é, seria muito mais vantajoso para 

os EUA emitir a divisa-chave do sistema sem se preocupar em manter uma 

conversibilidade com o ouro ou qualquer outro lastro. Desse modo, o dólar teria seu 

poder de senhoriagem potencializado, criando, ademais, uma maior liberdade para as 
                                                 
37 EICHENGREEN (2000, pp. 175-6). 
38 “Ao absorver dólares, em vez de obrigar os Estados Unidos a desvalorizar sua moeda, os bancos 
centrais estrangeiros permitiam que suas taxas de inflação aumentassem ainda mais. Mas havia limites 
para esse processo: a Alemanha, por exemplo, não estava disposta a aceitar taxas de inflação muito 
superiores a 3% (EICHENGREEN, 2000, p. 176) 
39 EICHENGREEN (2000, p. 167). 
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políticas monetária e fiscal norte-americanas. Esse primeiro passo 

daria ensejo, ainda, à implantação de um regime de câmbio flutuante,40 liberando o 

governo norte-americano para tentar estabelecer a taxa de câmbio que lhe conviesse a 

cada momento, já que estariam mitigados, ainda mais, seus problemas com déficits no 

balanço de pagamentos, consolidados na sua própria moeda, cuja emissão não estaria 

presa a lastro algum.41 Entretanto, a priori, um movimento brusco dos EUA nesse 

sentido trazia a incerteza sobre a própria manutenção do dólar como a moeda-chave do 

sistema.  

Em 1971, frente a um novo e maciço ataque especulativo sobre o dólar, as 

autoridades monetárias européias abandonaram o sistema de cooperação que havia 

sustentado o regime monetário internacional durante os anos 1960, deixando, assim, 

suas moedas se valorizarem frente ao dólar.42 A resposta norte-americana, dada a 

subseqüente ameaça de um amplo processo de conversão das reservas denominadas em 

dólar por ouro, ocorre em agosto daquele ano: o fechamento unilateral da chamada gold 

window, isto é, simplesmente, o fim da conversibilidade dólar-ouro. De 1971 a 1973, 

ainda buscou-se, através do smithsonian agreement e outras reformas e ajustes, a 

manutenção de uma relativa estabilidade no sistema monetário e financeiro 

internacional. Entretanto, a situação não se tornou menos instável: a especulação sobre a 

moeda norte-americana se manteve, o que era potencializado pelos novos canais 

financeiros abertos pelo euromercado.43  

Em 1973, ocorre a ruptura definitiva. O governo norte-americano, mais uma vez 

de forma unilateral, frente a uma nova pressão baixista sobre sua moeda, abandona o 

regime de câmbio fixo, deixando-o flutuar. Estava claro, naquele momento, para os 

demais países, que a nova posição do dólar na economia internacional favorecia 

sobremaneira o poder norte-americano. A ausência de um lastro que restringisse, em 

qualquer medida, a emissão da moeda-chave do sistema reduzia enormemente os 

problemas derivados de déficits no balanço de pagamentos do país emissor dessa 
                                                 
40 Ressalte-se a diferença entre câmbio flutuante, vigente a partir dos anos 1970, e câmbio livre, que foi 
experimentado por países europeus no início dos anos 1920. O primeiro caso, flutuante, envolve a atuação 
de autoridades monetárias, já o segundo é deixado completamente ao sabor das oscilações do mercado 
cambial. 
41 Para uma discussão, em perspectiva histórica, sobre as particularidades do balanço de pagamentos do 
país que emite a moeda-chave do sistema monetário internacional ver SERRANO (2002). 
42 EICHENGREEN (2000, pp. 179-80) e MOFFITT (1984, pp. 34-9). 
43 Ver BRAGA E CINTRA (2004, pp. 264-5). 
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moeda. Isso possibilitava que, sob um regime de câmbio flutuante, 

este país pudesse atuar nos mercados de câmbio para manter sua moeda sub ou 

supervalorizada, conforme seu interesse político e/ou econômico em cada situação. Isto 

era, na prática, uma exacerbação do que De Gaulle, nos anos 1960, acusava de o 

“privilégio exorbitante” do dólar, é dizer, dos EUA. Entretanto, para os EUA ainda se 

impunha o desafio de fazer com que essa nova condição da sua moeda fosse aceita 

(talvez a melhor expressão seja “imposta”) pelos demais países centrais e pelos próprios 

agentes privados (mercado financeiro). Nesse ponto, a atuação norte-americana na 

questão do choque do petróleo foi decisiva. 

Como é sabido, naquele mesmo ano de 1973, a OPEP – supostamente em 

retaliação aos EUA e aos aliados destes na questão do conflito árabe-israelense –44 põe 

fim a uma verdadeira “era” de baixos preços do petróleo no mercado internacional, 

restringindo a oferta do produto e, assim, triplicando seus preços.45 O efeito mais 

notável e direto da brusca elevação no preço do óleo foi a grande pressão deficitária 

gerada nos balanços de pagamentos dos países importadores de petróleo. A outra face 

da moeda foi o surgimento de superávits colossais em posse dos países exportadores do 

óleo (os petrodólares), principalmente dos países do Golfo Pérsico. Nesse contexto, 

impunha-se, no âmbito da política internacional, uma questão: dados os evidentes 

problemas de pagamentos criados por esta situação, como os países centrais atuariam 

para favorecer a necessária reciclagem dos recursos que afluíam para os países da 

OPEP? A prática internacional estabelecida para questões dessa natureza, pelo menos 

até 1971, indicaria alguma estratégia de tipo cooperativa, pela qual, inclusive, os EUA 

admitiriam arcar com significativa parte dos custos envolvidos no processo de ajuste. A 

verdade é que, na existência de vontade política, existiam pelo menos duas instituições 

multilaterais que poderiam ser acionadas para amortecer os impactos da elevação dos 

                                                 
44 Peter Gowan parece estar convencido de que a ação da OPEP em aplicar um choque altista nos preços 
do petróleo foi deliberadamente incitada pelos próprios EUA. Diz o autor: “[a]credita-se ainda que o 
aumento brusco e exorbitante dos preços do petróleo em 1973 foi executado pelos países do Golfo como 
parte de uma política anti-Israel e anti-Estado Unidos relacionada com a guerra do Yom Kippur. No 
entanto, como sabemos agora, o aumento dos preços do petróleo resultou da influência dos Estados 
Unidos sobre os países produtores de petróleo e foi providenciado em parte como um exercício de 
política econômica dirigido contra os ‘aliados’ da América na Europa Ocidental e no Japão” (GOWAN, 
2003: 47). É certo que o episódio envolve muito mais aspectos do que a questão árabe-israelense; para 
uma análise mais detalhada do assunto ver (TORRES FILHO, 2004). Não vamos, aqui, desenvolver essa 
questão, com o que trataremos mais das conseqüências financeiras provocadas pelo choque.  
45 TORRES FILHO (2004, pp. 313-21).  
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preços do óleo: o FMI e a rede de segurança de OCDE.46 Contudo, 

vontade política nessa direção era exatamente o que parecia faltar naquela conjuntura, 

principalmente por parte dos EUA. 

Com o fim do smithsonian agreement, o início do regime de câmbio flutuante e 

o aumento das turbulências nos mercados cambiais, havia se iniciado, no âmbito do 

FMI, diversas discussões em torno da questão de se redesenhar o sistema monetário 

internacional, a começar pela substituição do dólar por outro ativo, digamos, sem 

nacionalidade; a opção em pauta era os chamados Special Drawing Rights.47  Para os 

EUA, que participavam das discussões, essa não era uma opção, e o modo como 

impuseram sua moeda aos demais países se deu justamente nas medidas tomadas frente 

à questão da reciclagem dos petrodólares: favorecendo, unilateralmente, a atuação dos 

mercados financeiros privados nesse processo, em detrimento das instituições 

multilaterais. David Spiro sintetiza bem a ação norte-americana:  

 
O FMI teria assumido um papel muito maior tanto na reciclagem como nos 
financiamentos em geral caso os EUA não tivessem evitado que assim 
ocorresse. Outro plano viável seria a rede de segurança da OCDE, o qual o 
governo americano não quis apresentar ao seu congresso. Frente à escolha 
entre a liderança legítima dos regimes multilaterais e a políticas unilaterais 
que só interessavam aos EUA, seus formuladores de políticas optaram pela 
última opção.48  

 

Assim, ao afastar as instituições multilaterais do processo de reciclagem 

financeira, o excesso de recursos em posse dos países exportadores foi aplicado, em sua 

maior parte, nos mercados financeiros privados, isto é, euromercado e Wall Street 

basicamente. O processo foi complementado, ainda, por um brusco aumento, pelo 

governo norte-americano, das taxas de juros de curto prazo dos EUA, fato que reforçou 

o influxo de dólares para Wall Street, elevando a pressão nos balanços de pagamentos 

dos demais países.49 A estes últimos, ao invés de elaborar planos para substituir o dólar 

na economia internacional, restou se concentrarem na realização de amplos esforços de 

ajustes internos (para gerar superávits comerciais, por exemplo) a fim de obterem os 

                                                 
46 SPIRO (1999, pp. 140-6). 
47 GOWAN (2004, p. 46).  
48 SPIRO (1999, pp. 151-2). 
49 De fato, as taxas nominais de juros de curto prazo norte-americanas, no período de 1971 a 75, 
apresentaram a seguinte trajetória (% a.a.): 5,01; 4,67; 8,42; 10,2 e 6,44. Os dados foram retirados do site 
da OCDE, acessado em novembro de 2008. 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

15 de 22 
 

dólares necessários à atenuação das pressões deficitárias em seus 

balanços de pagamentos.50  E o risco de que os próprios agentes privados rejeitassem a 

moeda norte-americana foi resolvido pelo reforço à própria atuação e importância de 

tais agentes no contexto financeiro internacional, bem como pela maior remuneração 

paga pelos títulos públicos norte-americanos. Em outras palavras, os EUA reforçavam 

seu papel de representantes dos interesses privados.51 Outras medidas relacionadas a 

este reforço do papel dos agentes financeiros privados foram as diversas medidas 

liberalizantes levadas a cabo pelos EUA já na década de 1970, como é o caso do fim do 

controle de capitais ligado a suas contas externas, em 1974.52 

 A intenção de Washington, ao lidar, da maneira apresentada acima, com a 

questão da reciclagem dos petrodólares, era, certamente, afetar as economias de seus 

principais aliados-rivais no bloco capitalista. Isto é, impor pressão em seus balanços de 

pagamentos, o que exigiria significativos esforços de ajuste interno, bem como – o que 

é decisivo aqui – a aceitação forçada do dólar, sem lastro e flutuante.53 Tal estratégia 

norte-americana envolveu, como vimos, o fortalecimento dos mercados financeiros 

privados, que tinham exercido um papel secundário durante boa parte da vigência dos 

regimes de Bretton Woods,54 mas que, a partir desse momento, foram catapultados a 

uma posição central nos fluxos e operações financeiras internacionais, processo que 

pode ser denominado de “privatização do sistema financeiro internacional”.55 

Estavam, assim, estabelecidos os pilares básicos do que Peter Gowan denominou 

de “o regime do dólar-Wall Street”.56 Isto é, de um lado, o dólar como a moeda-chave 

do sistema monetário internacional, livre de qualquer restrição à sua emissão e com taxa 

de câmbio flutuante; e, de outro, os mercados financeiros privados – cada vez mais 
                                                 
50 FURTADO (2006, pp. 76-7). 
51 Peter Gowan demonstra como os EUA têm recebido apoio ao seu poder através da defesa dos interesses 
do grande capital, tanto nacional como internacional. Ver (2004, pp. 492-4). 
52 Uma análise historicamente mais minuciosa sobre as medidas liberalizantes aplicadas nos EUA, após o 
colapso de Bretton Woods, pode ser encontrada em CINTRA e CAGNIN (2007). 
53 Deve-se ressaltar, aqui, que, qualitativamente, os custos assumidos, nesse momento, pelos países 
centrais foram distintos daqueles que recaíram sobre os países subdesenvolvidos, que foram os que 
tiveram os maiores problemas de balanços de pagamentos. No caso dos países centrais, estamos falando 
mais em custos políticos, ainda que também estejam – e de fato estão – envolvidos custos econômicos. 
54 Nesse momento, na vigência dos regimes de Bretton Woods, as operações de empréstimos e 
financiamentos eram dominadas por instituições públicas como, por exemplo, Eximbank norte-
americano.  
55 GRIFFITH-JONES e SUNKEL (1990, cap. 6). 
56 A análise original e bem mais completa da conformação história e do padrão de funcionamento do 
“regime do dólar-Wall Street” está em GOWAN (2003, cap. 3).  
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livres em sua circulação transfronteiras –, cujo principal centro 

voltou a ser Wall Street, ou seja, sob o alcance mais direto das políticas e da influência 

do Federal Reserve e do Tesouro norte-americano. Esses dois pilares centrais 

proporcionavam aos tomadores de decisões norte-americanos um poderoso instrumento 

de poder internacional, o que resultou no fortalecimento de uma quarta função 

internacional do dólar (além das três funções básicas e públicas da moeda): instrumento 

de intervenção; função esta não-pública, isto é, exclusiva do governo norte-americano. 

Com efeito, podendo fazer oscilar fortemente, para cima e para baixo, a taxa de câmbio 

do dólar, sem se preocupar com as conseqüências em seu balanço de pagamentos, os 

EUA, na prática, conseguiriam atrelar, com maior eficiência, as políticas 

macroeconômicas de seus aliados-rivais às suas próprias políticas. Até esse ponto, os 

policy makers norte-americanos já tinham uma boa consciência desse potencial. O que 

se revelou uma surpresa, favorável aos EUA, foi a exasperação desse poder pelos 

movimentos do mercado financeiro, conforme a política empregada pelos EUA. Isto é, 

uma oscilação na taxa básica de juros de curto prazo americana poderia desencadear 

violentos movimentos de capitais para dentro ou para fora dos demais países, 

dificultando, sobremaneira, qualquer tentativa de empreender políticas 

macroeconômicas autônomas – monetárias, fiscais, cambiais.57 E quanto mais os países 

abrissem suas economias aos mercados financeiros internacionais, mais estariam 

expostos à ação perversa de volumosos fluxos financeiros altamente voláteis, e, 

portanto, mais submetidos estariam às políticas adotadas pela potência capitalista 

dominante.  

Outro aspecto histórico fundamental desse regime é a propensão a aprofundar 

suas principais e mais perversas características, o que ocorre tanto através da sua 

utilização política pelos EUA como por mecanismos autônomos do próprio regime. Isto 

é, seus dois pilares básicos, o dólar e os mercados financeiros privados (Wall Street, 

principalmente), apresentam uma lógica relativamente autônoma de reforço mútuo. De 

maneira sucinta, o aumento da instabilidade macroeconômica internacional gerada por 

um dólar sem lastro e flutuante faz com que os países, na busca por estabilizar o valor 

externo de suas moedas nacionais, tenham que construir amplas reservas na própria 

moeda norte-americana. Este fato, por sua vez, reforça o papel de Wall Street, que se 
                                                 
57 GOWAN (2004, pp. 54-9). 
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torna, por sua dimensão, liquidez e diversidade de produtos 

financeiros, o principal destino para a aplicação de boa parte das reservas acumuladas. 

Entretanto, as oscilações e instabilidades macroeconômicas não são eliminadas, com o 

que os países se vêem obrigados a interagir com Wall Street não só na condição de 

aplicadores, mas também assumindo passivos em dólares nesses mercados. Estes 

passivos, ou dívidas, a despeito de motivação inicial de estabilização, terminam por 

agravar a própria instabilidade, já que eles mesmos são baseados em termos voláteis, 

isto é, as pouco previsíveis taxas de câmbio e de juros de curto prazo. Em suma, nota-se 

uma lógica em que instabilidade monetária e financeira leva ao reforço tanto do dólar 

como de Wall Street, o que leva a mais instabilidade.  

Frente a esses componentes em boa medida autônomos e intrínsecos do “Regime 

do dólar-Wall Street”, o comportamento dos EUA, na maior parte das vezes, não tem 

sido outro senão o de colaborar para a instabilidade, já que esta o favorece. E tem feito 

isso, de forma interligada e concatenada, por três meios principais: (1) aplicando, 

através da manobra de seus preços macroeconômicos internos, choques econômicos na 

economia mundial; (2) pressionando pela liberalização econômica – principalmente 

financeira – nos diversos países; e (3) favorecendo uma homogeneização ideológica e 

de padrões de consumo. Assim, ao aplicar choques econômicos na economia mundial – 

por exemplo, elevando bruscamente suas taxas de juros de curto prazo –, os EUA geram 

significativos problemas de balanço de pagamentos para os demais países, que se vêem 

obrigados a recorrer aos mercados financeiros privados internacionais e à ajuda de 

Washington. Entretanto, a ajuda norte-americana não vem separada de pressões no 

sentido de reformas econômicas liberalizantes, que terminam por permitir uma maior 

integração dos mercados e agentes internacionais ao ambiente econômico interno desses 

países.  Esta integração, dado o crescente caráter especulativo dos agentes financeiros 

internacionais, se mostra uma armadilha, já que deixa os Estados ainda mais reféns de 

novas oscilações internacionais, imobilizando, por conseguinte, suas políticas 

macroeconômicas internas. Acorrentados a políticas macroeconômicas que visam a 

manutenção da atratividade aos capitais especulativos internacionais – alta 

rentabilidade, isto é, elevadas taxas de juros –, os governos assistem a disseminação, no 

seu plano interno, do rentismo, isto é, no limite, à financeirização sistêmica de suas 

economias. Sistêmica, sim, pois a conjugação de altas taxas de juros básicas com um 
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progressivo processo de desregulamentação econômica faz a prática 

do rentismo e suas conseqüências se difundirem por toda a gama de relações sociais58. 

Assim, todos passam a estar ligados, direta ou indiretamente, à dinâmica financeira: 

grandes fortunas, patrimônio das famílias de renda média e, até mesmo, o capital das 

grandes empresas são aplicados em uma infinidade de produtos financeiros, 

multiplicando-se meramente na esfera financeira. Também as famílias mais pobres, que, 

evidentemente, possuem um baixo acesso aos mercados financeiros, não escapam à sua 

dinâmica, pois estão irremediavelmente ligadas àqueles para os quais este acesso ocorre 

de maneira mais fácil. É bastante intuitivo que, em um contexto como esse, buscar 

tolher esta dinâmica financeira iria contra uma enorme gama de interesses internos, 

reduzindo, em grande medida, a legitimidade interna dos governos para implementarem 

ações desse tipo. Esse contexto, ademais, faz surgir um campo extremamente fértil para 

a aceitação e disseminação social de idéias liberais, as quais, basicamente, convergem 

para um corolário lógico, qual seja, a doutrina que prescreve o encolhimento do Estado.  

 

III - Considerações Finais 

 

 Frente à permanência, até os dias de hoje, dos EUA como a maior potência 

político-econômica mundial, o objetivo mais geral deste trabalho foi apresentar um 

contraponto à visão, bastante difundida, de que a liderança norte-americana, após o final 

de Bretton Woods, tenha adentrado a um período de transição que levaria, em algum 

momento, à sua substituição por outra potência mundial. No entanto, não tivemos, é 

claro, a pretensão de argumentar que visão “declinista”, existente até hoje, não possua 

seus sólidos fundamentos, dos quais, inclusive, sequer tratamos neste trabalho. Nesse 

sentido, foi buscado, apenas, apontar um aspecto que tem se mostrado favorável ao 

poder norte-americano desde os conturbados anos 1970, isto é, o estabelecimento do 

“Regime do Dólar-Wall Street” (RDWS) e alguns de seus desdobramentos nos campos 

monetário e financeiro, bem como no campo das relações políticas tanto internas como 

externas dos diversos Estados.  Com isso, a busca, aqui empreendida, foi por entender 

quais são algumas das bases do poder norte-americano atual, processo que nos levou à 

desarticulação da ordem internacional do pós-guerra, e ao modo como os EUA atuaram 
                                                 
58 Ver BRAGA (2000, cap. 3). 
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no contexto mais geral do colapso de Bretton Woods, bem como no 

contexto mais específico que foi o episódio da reciclagem dos petrodólares, em 1973. 

Os fatos históricos subseqüentes – como foi o caso do choque dos juros em 1979, não 

analisado neste trabalho – demonstraram que os instrumentos de poder ensejados pelo 

RDWS foram completamente entendidos em seu potencial, bem como acolhidos na 

prática política, pelos policy makers norte-americanos, com conseqüências pouco 

favoráveis à estabilidade do ambiente político e econômico das relações internacionais. 

Assim, ao termos dedicado a primeira parte do trabalho ao período da construção e do 

desenvolvimento virtuoso da hegemonia norte-americana no pós-guerra, pudemos 

demonstrar que, nos anos 1970, o que ocorreu foi uma verdadeira metamorfose do 

poder norte-americano. Isto é, de uma liderança complacente, multilateral e benéfica, o 

poder norte-americano passa a ser exercido de modo muito mais unilateral com relação 

aos demais países capitalistas centrais, com efeitos amplamente desestabilizadores, o 

que não significa, necessariamente, como vimos, dizer que houve uma perda de poder, 

mas, sim, uma alteração no modo como este passou a ser expresso. De um ponto de 

vista mais restrito, pudemos notar, ademais, que, na questão da reciclagem dos 

petrodólares (1973) e da sustentação do dólar como a divisa-chave do sistema monetário 

internacional naquele momento, essa expressão unilateral de poder se refletiu na 

estratégia de favorecer a atuação dos mercados financeiros privados, o que, como 

conseqüência, abriu caminho para surgimento do neoliberalismo e do processo de 

financeirização sistêmica das economias, bem como para a criação do RDWS, 

claramente favorável ao governo norte-americano. Os EUA demonstraram, portanto, 

que, em um momento no qual sua liderança era desafiada, detinham a capacidade de 

alterar as bases em que apoiavam sua liderança, renovando sua condição de 

preponderância no jogo político-econômico internacional. Uma discussão que se impõe, 

nesse momento, é analisar qual é o potencial atual dos EUA de, ao lidar com uma 

situação de contestação de sua liderança, colocar em prática novas metamorfoses em 

seu poder. Esta questão, devemos ressaltar, não deve restringir-se somente às condições 

conjunturais ou estruturais concernentes ao campo das relações internacionais, senão 

que deve se basear em uma análise agregada entre os campos das relações 

internacionais e o das relações sócio-políticas internas aos EUA, de onde podem provir 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

20 de 22 
 

importantes restrições às alternativas existentes ao governo norte-

americano para lidar com os possíveis desafios provenientes da esfera internacional.  
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Introdução 
 

O ano era 1989. Misturavam-se as conjunturas de crise econômica e eleição 

presidencial, a segunda na década, após um período de ditadura militar. O plano 

econômico empreendido, em meados daquela década, pelo governo que sobreveio aos 

generais não obtivera êxito: o país encontrava-se com inflação alta, que corroia o poder 

aquisitivo dos salários e da maioria das rendas. Dessas últimas, umas poucas se 

escudavam, adotando o dólar norte-americano como unidade de medida de valor.  Nesse 

contexto, um candidato oposicionista foi eleito sob o crédito de “modernizar” a 

economia, privatizar o setor público e dar fim ao processo inflacionário, através de uma 

política econômica, que reunia ortodoxia fiscal e heterodoxia monetária, sob as bênçãos 

do Fundo Monetário Internacional.  

Assim se fez. As reservas cambiais criadas pela venda das empresas públicas e 

pelos empréstimos do F.M.I. garantiram (a) a manutenção da paridade da moeda 

doméstica com a estrangeira, e (b) a reeleição do governo então vigente, para mais um 

mandato. A palavra de ordem era a “estabilidade monetária”. Visava a manutenção do 

modelo político implantado pelo governo eleito em 1989, garantindo-lhe a continuidade 

em 1994. 

Passe-se ao final da década de 1990, véspera de nova eleição presidencial. 

Novamente, à conjuntura política, perfilava-se uma crise econômica. O programa 
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econômico adotado no início da década mostrava, então, seus efeitos colaterais: (1) a 

adoção do câmbio fixo tornara o país dependente das importações, fazendo retroceder a 

indústria; e (2) as privatizações que diminuiriam o déficit público, grande vilão da 

década anterior, também diminuíram o tamanho do setor público, o número de 

trabalhadores empregados nele, e a capacidade deste empreender a ação do governo na 

economia nacional. O esforço despendido na manutenção da paridade cambial levara 

embora quase toda a pouca receita obtida nas privatizações, deixando as contas públicas 

descobertas. O crescimento do produto apresentava resultados pífios, que refletiam no 

nível de emprego. As palavras que descreviam a situação econômica do país eram 

“recessão” e “desemprego”. O governo encontrava-se envolvido em escândalos, que 

iam de crimes de responsabilidade a crimes comuns. Nesse ambiente, elegeu-se uma 

frente política com uma proposta distinta, com a tarefa de acelerar o crescimento 

econômico e aumentar o nível de empregos. Manteria o nível de preços e salários 

atrelado ao dólar. 

A tentativa do novo governo duraria pouco mais de um ano. Em 2001, o então 

presidente da Argentina, Fernando De La Rúa, abandonava a Casa Rosada sob o 

barulho de “panelazos”, que expressavam a insatisfação popular com as estratégias de 

política econômica adotadas no período.  A Argentina encontrava-se mergulhada numa 

depressão sem precedentes em sua história econômica, da qual nem os quase US$ 40 

bilhões emprestados pelo FMI, no início do mesmo ano, seriam capazes de içá-la. Deu-

se em terras argentinas um default de 240 bilhões de dólares, somadas as dívidas 

externa, interna e das províncias.  Prédios de empresas estrangeiras, bancos, órgãos 

públicos e mesmo os palácios de alguns governos provinciais foram ocupados por uma 

população sublevada contra o regime político. Este atravessara aparentemente o tênue 

limite da paciência popular ao, sob a justificativa de reter a liquidez monetária, cercear o 

acesso dos argentinos aos seus depósitos bancários, desvalorizando o dinheiro 

seqüestrado na cotação decadente do peso. Um volume aproximado de US$ 68 bilhões, 

leoninamente confiscados pelo governo argentino. Era o corralito, aparente “caixa de 

Pandora” da primeira grande tragédia econômica latino-americana do século XXI. Em 

maio de 2002, após três presidentes, e muitos ministros da economia, o Produto Interno 

Bruto argentino acusava recuo de 16,33%. O que teria levado o país, citado alguns anos 
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antes como exemplo de política econômica e de “desenvolvimento sustentável” por 

órgãos como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial4, a tal catástrofe?  

A crise de 2001 na Argentina seria o produto da conjunção de três processos 

histórico-econômicos, dados entre o Pós-guerra e o final do século XX, a saber: (a) a 

falência do modelo de desenvolvimento autônomo a partir da substituição de 

importações, pelo impacto de políticas econômicas contrárias aos interesses nacionais 

argentinos; (b) o atrelamento da política econômica argentina ao chamado “Consenso de 

Washington” ao longo da década de 1980, culminando com o governo Menem, de 

orientação neoliberal. Foi este responsável pelo desmonte do resto de autonomia 

econômica interna do país; e (c) uma crise do capitalismo desde os anos finais do século 

XX, cujos impactos se fizeram sentir de maneira mais intensa naqueles países 

subdesenvolvidos, que empreenderam políticas ultra-liberalizantes em âmbito interno. 

 
Uma Análise da Crise 

 

O colapso de 2001 na Argentina pode ter suas causas imediatas numa crise de 

conjuntura internacional dada no final do século. Mas sua contundência, diferente das 

vistas em crises anteriores em seu impacto sobre a vida material do povo argentino e na 

forte reação popular por ela suscitada, estaria presente também em fatores mais internos 

e/ou perenes. A crise argentina seria produto da conjunção de três processos histórico-

econômicos dados entre o pós-guerra e o final do século XX, a saber: (a) a falência do 

modelo de desenvolvimento autônomo dado a partir da substituição de importações, por 

políticas econômicas contrárias aos interesses nacionais argentinos; (b) o atrelamento da 

política econômica argentina ao chamado “Consenso de Washington”, ao longo da 

década de 1980, culminando com o governo Menem, de orientação neoliberal. Este foi o 

responsável pelo desmonte do resto de autonomia econômica interna do país; e (c) uma 

crise do capital dada desde os anos finais do século XX, cujos impactos se fizeram 

sentir de maneira mais intensa nos países subdesenvolvidos, que empreenderam 

políticas ultraliberalizantes em âmbito interno.  

Nesse sentido, a crise econômica, institucional e social forneceria o desfecho de 

um conjunto de deliberações tomadas pelo governo argentino, a partir de uma relação 

desigual de forças em que as decisões de órgãos vogais da Divisão Internacional do 

Trabalho (D.I.T.), como o Fundo Monetário Internacional (F.M.I.) e o Banco Mundial, 
                                                           
4 Vide relatórios anuais dos dois órgãos: o FMI elogia a “austeridade fiscal argentina” em 1996. O Banco Mundial 
enaltece a “rapidez com que a Argentina promove a sua Reforma do Estado”, no Relatório Anual de 1997. 
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tiveram papel preponderante no fomento e manutenção de condições favoráveis aos 

países dela beneficiários. De maneira mais imediata, esses países constituem o grupo 

favorecido pela ordem econômica estabelecida a partir do final da década de 1980, a 

qual prescreveu aos demais países o conjunto de políticas conhecido como “Consenso 

de Washington”.  

 
Análise Empírica da Crise no Longo Prazo 
 
Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) 

 

Entre 1989 e 2002, a taxa de crescimento do PIB argentino foi positiva em sete 

anos e negativa em outros sete. O pico absoluto foi o ano de 1991, com picos relativos 

de crescimento em 1994 e 1997. O vale absoluto ocorreu no ano de 2002, com vales 

relativos em 1989, 1995 e 1999. 

O plano de Convertibilidade fez-se acompanhar, em seu início, de um 

significativo crescimento do produto, como se verificou nos anos de 1991, 1992, 1993 e 

1994. Após uma retração em 1995, ainda sobrevieram três anos de crescimento, antes da 

recessão que caracterizaria o final da década na economia argentina. A tendência das 

taxas de crescimento do produto observadas no período é decrescente, indicando o curto 

prazo da eficácia da convertibilidade na promoção do crescimento econômico, como 

mostra o gráfico 1.  
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Gráfico 1: Argentina, variação % real do PIB e tendência linear, 1989 – 2002. 
Fonte: INDEC 

 

Observando-se, no gráfico 2, sob uma perspectiva de longo prazo (1944 – 2002), 

notam-se dois grandes “vales” na evolução do PIB argentino: um, dado em meados da 

década de 1950, e outro, mais amplo, dado entre o início da Ditadura militar, em 1976, e 

o início dos anos 1990. As reformas econômicas de Martinez de Hoz, endossadas e 
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reforçadas pelos seus sucessores, têm estreita relação com o decréscimo do ritmo de 

crescimento da economia argentina. Nota-se a inexistência de qualquer reação 

contracíclica que poderia ser empreendida pelo governo – ao contrário do que acontece, 

aliás, no “vale” anterior, da década de 1950, quando as recessões de 1953 e 1965 foram 

compensadas por fases ascensionais do produto. O pico de 1991 (10,6%) tem seu 

entusiasmo justificado pelas baixas taxas de crescimento da economia argentina, desde 

o “processo de reconstrução nacional”, de 1976: o último ano em que o PIB havia 

apresentado crescimento igual ao de 1991, foi 1965 (10,4%).  
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Gráfico 2. Argentina: variação % anual do PIB a preços de 1993 e seu ajuste por média móvel qüinqüenal, 
1944 – 2002 
Fonte: FMI – INDEC. 

 

O ciclo de crescimento econômico ocorrido durante a década da convertibilidade 

apresentou amplitude menor do que as ondas anteriores visíveis no gráfico 2. A 

tendência decenal, presente no gráfico 3, mostra um movimento “longo” da economia 

argentina, dado desde 1959, que vai até o início da década de 1990. A onda de 

crescimento do produto começada em 1992 terminou abruptamente em 2001, com a 

crise.  

Os dois movimentos pertencem a economias distintas não apenas no tempo, mas 

também na estrutura: a onda de crescimento de longo prazo iniciada no final da década 

de 1950, sob o governo de Frondizi, seria arrefecida sob as políticas de Martinez de 

Hoz, durante a Ditadura de 1976, e encerrada sob a capitulação ucerrista aos ditames do 

FMI, durante a década de 1980. A onda seguinte começaria sob a convertibilidade e 

duraria não mais que dois governos e meio.  
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Gráfico 3. Argentina: variação % anual do PIB a preços de 1993 e seu ajuste por média móvel  
decenal, 1944 – 2002 
Fonte: FMI – INDEC. 

 

A depressão de 2001, de fato, constituiu a mais grave crise econômica 

enfrentada pela Argentina, desde o pós-guerra. Em valores de 1993, o retrocesso do 

produto causado pela crise, aproximaria o PIB de 2002 à observação de março de 1993. 

Mais do que uma contingência, a crise argentina foi o ponto de chegada de um 

movimento de retração engendrado desde o último quartel do século XX no país.  

O gráfico 4 mostra a tendência de um quartil de século do PIB argentino. Trata-

se de uma economia que arrefeceu seu crescimento médio, originalmente superior a 3% 

anuais, à quase nulidade, em pouco mais de 25 anos. 
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Gráfico 4. Argentina: variação % anual do PIB a preços de 1993 seu ajuste por média móvel de 25 anos, 
1944 – 2002 
Fonte: FMI – INDEC. 
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A elevação do consumo como parcela do PIB (gráfico 5) mostra uma das razões 

do crescimento econômico da primeira metade da década de 1990 na Argentina, qual 

seja o efeito de um estímulo sobre a demanda efetiva (ainda que sob a forma provável 

de consumo importador). Este chegou a atingir quase 80% do PIB, em 1990, e manteve-

se entre 68 e 69% do PIB por toda a década. A crise de 2002 apresentou uma queda da 

participação do consumo para 60% do PIB. 
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Gráfico 5: Argentina, Consumo (% do Produto Interno Bruto), 1989 – 2002. 
Fonte: INDEC – FMI 

  

Setores 

A tabela 1 mostra a distribuição das atividades produtivas na composição do 

produto, entre 1989 e 2002, na Argentina: 

 
 Em 1989, a agricultura respondia por mais de 8% do produto interno bruto. O 

setor sofreria um declínio sistemático ao longo da década, até responder por 5,1% do 

PIB, em 2002. Após uma pequena elevação, a mineração também sofreria queda, 

terminando o período com uma participação no produto um pouco menor do que em seu 

início. 

Agricultura Mineração Indústria 
Manufatureira Construção Serviços Comércio

1989 8,05% 2,43% 26,11% 5,36% 6,99% 51,06%
1994 7,27% 2,56% 26,57% 6,22% 7,33% 51,04%
1999 5,48% 1,64% 16,38% 5,66% 10,77% 55,01%
2002 5,10% 2,03% 14,99% 4,34% 11,76% 55,10%
Fonte: CEPAL, Anuário Estadístico, vários anos.

TABELA 1: ARGENTINA: SETORES DO PRODUTO (% DO PIB), ANOS
SELECIONADOS

Ano 

Setor
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 Com a paridade unitária do câmbio e a abertura comercial, a indústria 

manufatureira e o setor de construção ganharam uma sobrevida em relação ao 

achatamento que vinham sofrendo desde 1976. Mas, com a crise do modelo econômico 

implantado em 1991, e os reveses do Mercosul no final da década – como a crise 

cambial brasileira de 1998 e o problema da febre aftosa no gado argentino – a tendência 

de redução de suas participações no produto interno bruto seria retomada. Em 1989, 

ambos respondiam por mais de 30% da composição do PIB. Em 2002, seriam menos de 

20%. 

 O setor de serviços praticamente dobraria sua participação, entre 1989 e 2002, 

passando de quase 7% a mais de 11% do PIB. Outra alta que seguiu a tendência da 

década – e do período após 1976 – é a do setor de comércio. Este, tendo passado a 

responder por mais de 50% do PIB, em 1989, ultrapassaria a barreira dos 55% em 1999.  

 Em uma observação decenal, confirmam-se algumas tendências parciais 

observadas anteriormente, a saber: (1) a indústria manufatureira argentina perdeu sua 

importância ao longo dos anos 1990 na composição do produto; (2) o setor de 

construção, após uma breve recuperação na metade da década, foi profundamente 

afetado pelo declínio recessivo, que teve início no último trimestre de 1998.  

Por outro lado, outras tendências aparentes, a princípio, devem ser postas em 

xeque, a saber: (1) apesar de sua queda, os setores primários da economia argentina não 

desapareceram, estabelecendo-se na faixa de 7% a 10% do PIB, mesmo com a crise de 

2001; e (2) o aparente dinamismo dos setores de serviços e comércio, verificado entre o 

final dos anos 1980 e o início da década de 1990 parece ter-se esvaído no final do 

último decênio, incapaz de reagir à recessão e a políticas restritivas de circulação 

monetária, mostrando um aumento da vulnerabilidade estrutural da economia argentina. 

 Para identificar os setores que teriam apresentado relação mais direta com o 

crescimento econômico argentino entre 1989 e 2002, realizaram-se algumas regressões 

lineares das taxas anuais de crescimento do PIB com as taxas anuais de crescimento 

setorial. Os resultados aparecem na tabela 2: 
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 Descartadas as equações 1 e 2, por seu menor poder explicativo – baixo R-

Quadrado e baixa significância do F-estatístico –, além de se desconsiderar o coeficiente 

A da equação 5 – por não obedecer às condições do teste T-estatístico com 99% de 

segurança – podem-se fazer as seguintes inferências: (a) O crescimento dos setores de 

Indústria, Construção, Serviços e Comércio guardou relação estreita com o crescimento 

do produto argentino entre 1989 e 2002; (b) O setor da indústria manufatureira ainda 

manteve a relação mais estreita com o crescimento econômico argentino no período 

(equação 3: maior R-Quadrado). As “reformas estruturais”, impostas pelo FMI durante 

a década de 1990, desconsideraram em absoluto tal fato. Se a indústria argentina perdeu 

sua participação na composição do produto, não perdeu sua preeminente capacidade de 

nele interferir; (c) Apesar de representar quase a mesma parcela que o setor industrial no 

PIB (em 2002), o setor de serviços esteve sempre mais longe de constituir o mais 

dinâmico da economia argentina. Das quatro variáveis consideradas, ele é o que menos 

explica as taxas de crescimento do PIB (equação 5); (d) O setor de comércio – no qual 

contabilmente se inserem os “serviços financeiros e bancários” – apresentou relação 

estreita com o crescimento econômico no período (equação 6, R-Quadrado de 96,18%). 

Nesse setor estão os grandes beneficiários da convertibilidade e das políticas de “Ajuste 

e Reforma”; (e) de maneira geral para os setores considerados, as elasticidades setoriais 

no produto não alcançaram 1%, o que demonstraria o caráter pouco dinâmico da 

economia argentina como um todo, no período. O maior setor da economia argentina, o 

setor de comércio – tem uma elasticidade setorial com o produto de 0,65%, ou seja, 

próxima de zero. 

 Dessa forma, as tendências setoriais anteriormente expostas podem ser 

colocadas à luz dos resultados obtidos da seguinte forma: (1) a indústria argentina e o 

Variável 

Independente A B*Variável 
Independente A B 

1 Agricultura 0,016598 0,016597878 0,66% 4,67E-02 4,72E-01 8,35E-01
2 Mineração 0,020103 -0,0001001 0,02% 1,52E-03 3,94E-01 9,70E-01
3 Indústria 0,019373 0,007116279 98,12% 3,65E+02 7,33E-05 2,69E-07
4 Construção 0,0155 0,004118666 93,37% 9,85E+01 9,81E-03 2,25E-05
5 Serviços -0,02715 0,00932938 86,20% 4,37E+01 2,43E-02 3,01E-04
6 Comércio 0,013889 0,006538697 96,18% 1,76E+02 4,37E-03 3,20E-06
Fonte: elaboração do autor, com dados da CEPAL
OBS: a variável dependente de todas as regressões é a taxa de crescimento anual do PIB 

Valor P dos 
coeficientes

TABELA 2: ARGENTINA, REGRESSÕES LINEARES COM TAXAS ANUAIS DE
CRESCIMENTO SETORIAL, 1989 - 2002

F-EstatísticoEquação R-Quadrado
Coeficientes
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crescimento econômico argentino estiveram muito próximos na década de 1990; (2) a 

perda de importância proporcional da indústria e da construção refletem-se na recessão 

e na queda do produto; (3) os setores de comércio e serviços revelaram-se menos 

dinâmicos do que aparentavam ser, no início dos anos 1990; e (4)  a estrutura setorial da 

economia argentina tornou-se mais vulnerável, ao longo da década em questão.  

 
Investimento e Poupança  
  

O gráfico 6 mostra a proporção dos investimentos líquidos na Argentina, em 

relação ao PIB, entre 1989 e 2002: 

 
 A taxa de investimento líquido da Argentina raramente ultrapassou a barreira de 

20% do PIB, na referida década. Por outro lado, a queda observada em 1999 – 2002 

mostra que a estreita relação entre investimento líquido e crescimento do produto 

estende-se para além do recorte temporal 1993 – 1999.  

 A sensibilidade do PIB argentino às flutuações do investimento evidencia-se 

pela significativa elasticidade encontrada: 42,47%, para o período 1993 – 20015. Entre 

                                                           
5 Equação 7: Argentina, Função-Investimento, 1993 – 2001 (dados anuais). 

Yn = a + b*In , em que 

In = Variação do Investimento no ano n, ano base n-1; 
Yn = Produto Interno Bruto no ano n, trimestre i, em 1000 milhões de pesos. 
Coeficiente a = 0,010514 
Coeficiente b (elasticidade da renda em relação aos investimentos) = 0,424796 
R-Quadrado: 91,87% 
Estatístico F: 79,1179 (F de significação: 4,6E-05). 
Valor-P dos coeficientes:0,140261 / 4,6E-055. 
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Gráfico 6. Argentina, Investimento Líquido como % do PIB, 1989 - 2002. 
Fonte: Fundo Monetário Internacional.
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1999 e 2002 deu-se uma queda acentuada na eficiência dos investimentos (21,4%)6. 

Dessa forma, a queda no investimento explica a queda do produto, e o aspecto da 

dinâmica da crise de 2001. A economia argentina entrou em colapso no final da década 

de 1990 porque perdeu a capacidade de formar estoques de capital produtivo. Segundo a 

tabela 3, em 2002, o total da formação bruta de capital fixo equivaleria a quase dois 

terços da observada em 1993. O equipamento durável e o material de transporte cairiam 

praticamente pela metade no mesmo período. O capital estrangeiro simplesmente não se 

fixara ao ambiente econômico argentino. A estratégia de atração de capitais através da 

simples manipulação dos prêmios financeiros encontra seu limite no momento exato em 

que se deu a liquidação e saída de investimentos na economia argentina.  

 
  A deterioração do ambiente produtivo, observada a partir de 1999, também pode 

ter sido uma razão para a liquidação do investimento líquido em nível doméstico. Há 

uma significativa correlação linear negativa entre a taxa de juros do money market e a 

formação bruta de capital fixo (C = -0,7053, com dados do FMI entre 1993 e 2002), o 

que pode indicar a preferência pelo setor financeiro, que reconhecidamente recebeu 

mais atenção das autoridades econômicas do governo argentino desde meados da 

década de 1970.  

 A composição da poupança informa a manutenção da relação investimento-

poupança em torno da unidade por quase todo o período da convertibilidade. Durante a 

                                                                                                                                                                          
Observações: 9. 
6 Equação 8: Argentina, Função-Investimento, 1999 - 2002 (dados trimestrais). 
 
Yn,i = a + b*In,i , em que 
In,i = Investimento no ano n, trimestre i, em 1000 milhões de pesos; 
Yn,i = Produto Interno Bruto no ano n, trimestre i, em 1000 milhões de pesos; 
Coeficiente a = 162407,2 
Coeficiente b = 2,232656 
R-Quadrado: 70,59% 
Estatístico F: 26,40178 (F de significação: 0,000324). 
Valor-P dos coeficientes: 4,16E-06 / 0,0003246. 
Observações: 13. 
 

Total Nacional Importado Total Nacional Importado Total Nacional Importado
1993 45.069 27.786 17.283 11.119 6.164 11.861 7.223 4.639 5.421 3.896 1.526
1994 51.231 30.530 20.702 11.848 8.854 13.703 7.300 6.403 6.999 4.548 2.451
1995 54.637 32.613 22.024 12.535 9.489 14.140 7.640 6.500 7.883 4.895 2.989
1996 44.565 27.381 17.184 9.802 7.382 12.717 6.995 5.722 4.467 2.807 1.660
1997 53.327 31.927 21.400 11.176 10.225 15.366 7.818 7.548 6.034 3.358 2.676
1998 60.443 36.247 24.196 11.162 13.034 16.474 7.382 9.092 7.722 3.780 3.942
1999 56.019 33.062 22.957 11.272 11.685 15.095 6.552 8.542 7.862 4.719 3.143
2000 51.843 31.280 20.563 9.643 10.920 14.660 6.528 8.133 5.903 3.115 2.787
2001 37.002 24.833 12.168 6.798 5.370 9.446 5.254 4.191 2.722 1.543 1.179
2002 30.388 20.713 9.675 6.993 2.682 7.366 5.709 1.658 2.309 1.285 1.024

Ano 

TABELA  3: ARGENTINA: INVESTIMENTO LÍQUIDO, 1993 - 2002 (milhões de pesos)

Fonte: INDEC 

Equipamento Durável Maquinário e Equipamento Material de Transporte
Total Construção



12 
 

crise, nos anos de 2001 e 2002, a ratio foi alterada em detrimento da taxa de 

acumulação, demonstrando o processo de “descapitalização” e realização de resultados 

a favor da acumulação, sobretudo externa. De toda forma, a poupança doméstica esteve 

sempre entre 13% e 16% do PIB por todo o período anterior à crise (gráfico 7). Em 

2002, a desvalorização cambial levaria a poupança doméstica a mais de 17%, mostrando 

os destinos da política de orientação da economia para o exterior: a acumulação externa 

e a externalização da acumulação interna. 
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Gráfico 7. Argentina: Poupanças Doméstica, Externa e Total (% do PIB), 1990 - 2002 
Fonte: INDEC. 
 
Governo 
 

 A ineficácia da política fiscal e de gastos públicos aparece unida à inocuidade 

efetiva da agenda de “Ajuste e Reforma”, no aspecto do dispêndio governamental. A 

razão consumo do governo/PIB manteve-se entre 11% e 14% por todo o período, como 

aparece no gráfico 8. 
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Gráfico 8. Argentina: Consumo do Governo (% do PIB), 1990 - 2002 
Fonte: INDEC. 
  

Um dos principais pontos da agenda de “Ajuste e Reforma” foi a diminuição do 

déficit público pela redução do consumo do governo. Isso entrava em choque com a 
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própria natureza do crescimento econômico argentino. Os gastos públicos explicam 

89,93% do crescimento do PIB, entre 1993 e 20027. 

O gráfico 9 mostra a pendente do PIB em função dos gastos públicos: 
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Gráfico 9. Argentina, Pendente do Produto Interno Bruto calculada a partir dos gastos públicos (PIBFG) e 
tendência linear, 1990 – 2002, em milhões de pesos correntes. 
Fonte: FMI. 
 

O comportamento foi ligeiramente subtendencial por quase toda a série, com as 

exceções de 1993, 1994 e 2002. A redução dos gastos públicos foi mais profunda em 

1999 e 2000, quando a variável cresceu abaixo de sua tendência linear, o que 

caracterizou a necessidade e a insuficiência do dispêndio governamental na promoção 

do crescimento econômico argentino. A redução efetiva do dispêndio público na 

promoção do crescimento econômico parece ter ocorrido, de fato, após a crise mexicana 

em 1995 (tabela 4). O salto da variável em 2002 deveu-se aos programas de assistência 

social pós-crise, empreendidos já sob o governo Duhalde.  

TABELA 4: ARGENTINA: SUPERÁVIT PRIMÁRIO PÚBLICO, % PIB,1991 – 2001
ANO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
SUPERÁVIT  1,8 -0,5 1,1 -0,1 1,11 0,26 0,53 0,9 1,24 1,04 1,29
Fonte: BCRA 
 
Setor externo 

 

Em 1990, em meio à crise econômica do final dos anos 1980, a Argentina obteve 

um superávit comercial de 8,6 bilhões de dólares. A convertibilidade rapidamente 

                                                           
7 Equação 9: Argentina, Produto Interno Bruto em função do consumo do governo, 1990 - 2002  (dados anuais). 
Yn = a + b*Gn, em que 
Gn =consumo do governo em milhões de pesos no ano n; 
Yn, = Produto Interno Bruto no ano n; 
Coeficiente a = -59503,2 
Coeficiente b = 9,480654 
R-Quadrado: 89,83% 
Estatístico F: 70,6482 (F de significação: 3,05E-05). 
Valor-P dos coeficientes:0,16995/3,05E - 05. 
Observações: 10. 
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transformou esse saldo positivo em um déficit praticamente incontrolável, sem uma 

depressão da demanda interna, nos anos seguintes. Com exceção de três anos (1990, 

1995 e 1998) ocorreu um comportamento inverso entre as taxas de variação percentuais 

do saldo da balança comercial e o produto interno bruto. Isso se explica pelo consumo 

importador.  

Combinado com o aumento da liquidez internacional observada na época (1990 

– 1994), ou seja, uma abundância de dólares nos países periféricos, e diante do 

crescimento insuficiente do setor de bens manufaturados, o estímulo da convertibilidade 

ao consumo importador foi uma das causas do êxito ilusório dos primeiros anos. Foi 

elemento, também, da sobrepressão e desfiguração das políticas econômicas do governo 

argentino, que, para não abandonar a convertibilidade, desfez-se sistematicamente da 

capacidade de gerar estoques de capital. Ia para o caminho final do colapso de 

dezembro de 2001.  

A correlação linear entre o consumo e as importações argentinas no período 

1989 – 2001 esteve próxima da unidade (C = 98,23%), confirmando a hipótese do 

“consumo importador8”, já apontada por Wilson Cano9. No período 1989 – 2001, a 

elasticidade-renda das importações10 chegou próxima de um terço (30,42%). Ou seja, 

naquele período, uma variação unitária nas importações poderia causar algo próximo de 

sua terça parte na composição do produto11. Por outro lado, a mesma regressão, 

realizada para as exportações12, obteve menor poder explicativo, mostrando que o 

crescimento econômico argentino na década dependeu muito mais de seu mercado 

doméstico do que do mercado internacional. A falência de ambos proveio de sua estreita 

relação13.  

                                                           
8 Cálculo realizado a partir de estatísticas do INDEC, com preços de 1993. 
9 CANO, W. Soberania e Política Econômica na América Latina. capítulo 2. 

10 Elasticidade-renda das importações dada por: 
Y
M
∂
∂

=l , em que M = importações argentinas anuais, em pesos de 

1993 e Y = produto interno bruto anual da Argentina, em pesos de 1993. 
11 Equação 10: Argentina, Produto Interno Bruto em função das importações, 1989 - 2002  (dados anuais). 
Yn = a + b*Mn, em que 
Mn =variação % das  Importações no ano n em 1000 milhões de pesos; 
Yn, = variação % do Produto Interno Bruto no ano n; 
Coeficiente a = 0,000123 
Coeficiente b (elasticidade-renda das importações) = 0,304298 
R-Quadrado: 98,41% 
Estatístico F: 371,85 (F de significação: 1,26E – 06). 
Valor-P dos coeficientes: 0,961876/ 1,26E-0611. 
Observações: 14. 
12 O conceito de elasticidade-renda das exportações é o mesmo das importações.  
13 Equação 11: Argentina, Produto Interno Bruto em função das exportações, 1989 - 2002  (dados anuais). 
Yn = a + b*Mn, em que 
Mn =variação % das  exportações no ano n em 1000 milhões de pesos; 
Yn, = variação % do Produto Interno Bruto no ano n; 
Coeficiente a = -0,004 
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 A saída de capitais foi constante na Argentina da década de 1990, Houve volume 

crescente das saídas sob a forma de serviços e rendas a partir de 1997. A conta de 

capital e financeira  mostra um ramo dos beneficiários da convertibilidade. À exceção 

de 2001 – ano em que deflagrou-se a crise – os resultados do setor financeiro com o 

exterior são todos positivos.  Estes realizavam transações com a mercadoria mais 

protegida pelo governo argentino, qual fosse, o dólar. Assim, nos primeiros anos da 

convertibilidade, o setor financeiro pode se satisfazer com a oferta de dólares nos 

mercados “emergentes”. Cabe notar que o comportamento dos saldos da conta capital e 

financeira assemelha-se em muito ao perfil do produto interno bruto no período. 

Outro aspecto que chama a atenção é o volume da fuga de capitais observada em 

2001. Trata-se de um movimento que, em apenas um ano, retirou 12 bilhões de dólares 

da economia argentina, e representou a realização final dos lucros dos rentistas, posto 

que, no final daquele ano, foi decretado o corralito. Segundo o gráfico 10, as reservas 

em dólar mantiveram-se crescentes até o ano da crise (2001). Isso indica tanto o 

crescimento da dívida externa, quanto a tentativa das autoridades econômicas para 

acompanhá-la com reservas, efetuando seu controle. Os desequilíbrios causados pelo 

consumo importador e pela especulação com dólares foram os principais instrumentos 

de pressão sobre as reservas até 1995.  Antes da crise mexicana de 1994 – 1995, as 

reservas argentinas em moeda estrangeira estabeleciam-se entre 4 e 5,5 % do PIB. A 

partir de 1995, a depressão da demanda interna fez com que a especulação com dólares 

passasse à predominar sobre a atuação nas reservas. Com a crise asiática, em 1997, as 

reservas argentinas em moeda estrangeira chegaram a representar 7,5% do PIB. Após a 

crise russa, de 1998, e a crise brasileira de 1999, as autoridades monetárias argentinas 

optaram por deixar as reservas a mais de 9% do PIB. Na crise de 2001, as reservas 

voltariam aos valores absolutos de 1994. A convertibilidade, assim não foi afetada pela 

ausência de formação de reservas em dólares, como argumenta o FMI em sua 

explicação da crise argentina14, e sim o contrário. 

                                                                                                                                                                          
Coeficiente b (elasticidade-renda das exportações) = 0,212 
R-Quadrado: 11,35% 
Estatístico F: 0,768 (F de significação: 0,414). 
Valor-P dos coeficientes: 0,88/0,4113. 
Observações: 14. 
14 Como BIRDSALL, N. (2002). 
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Gráfico 11. Argentina, Reservas em Moeda Estrangeira, em milhões de dólares correntes, 1989 - 2002. 
Fonte: FMI. 
 
Dívida Externa 
 

 Em 1989, a dívida externa argentina somava 65,3 bilhões de dólares. Após o 

Plano Brady, o montante foi a 98 bilhões. A rolagem e substituição de papéis vencidos 

por títulos dolarizados a taxas mais altas e prazos então mais curtos conduziu a dívida 

externa a uma variante da “pirâmide da sorte” financeira, multiplicando juros sobre 

juros. O resultado foi a elevação do montante, em 2001, a 154 bilhões de dólares, 2,358 

vezes o total devido em 1989. A política de convertibilidade, definitivamente, deixou a 

Argentina mais endividada. 

 
Emprego 
 

Mantida entre 6% e 10% da população economicamente ativa na primeira 

metade da década de 1990, a taxa de desemprego passou então a flutuar entre 13% e 

17,5%, durante o período 1995 – 1999. Voltou depois a assumir o comportamento 

explosivo de 1991 – 1994, em patamares maiores, de até 21% da população 

economicamente ativa.  Foi este o efeito de três reformas trabalhistas, associadas à 

abertura externa e à desindustrialização: um quinto da população economicamente ativa 

desempregada. 

 

PIB per Capita e Distribuição de Renda 
 

Pelo gráfico 12, pode-se inferir o resultado das políticas de “Ajuste e Reforma” 

em escopo mais amplo. Os únicos anos, entre 1976 e 2002, em que o PIB per capita 
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superaria o computado em 1975 ($ 7.504 pesos / habitante), seriam 1997, 1998 e 

199915.  
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Gráfico 12. Argentina, PIB per capita, 1974 – 2002 (pesos de 1993). 
Fonte: FMI. 

 

A distribuição de renda, conforme observado no capítulo anterior, pioraria na 

Argentina da convertibilidade: entre 1990 e 2002, os 20% mais pobres perderiam 1% da 

renda nacional. Desta, os 20% mais ricos concentrariam 5%. Observada desde 1980, a 

concentração de renda seria ainda pior: os 20% mais ricos amealhariam por volta de 

10% do rendimento nacional a mais para si, contra uma perda distribuída por todas as 

demais categorias. 

 
Uma Interpretação 

 

A crise argentina de 2001 foi conseqüência das decisões de política econômica 

tomadas desde a década de 1970, com a opção que as autoridades econômicas 

domésticas fizeram por refrear o processo de industrialização via substituição de 

importações e voltar a economia argentina para o mercado externo. Os problemas da 

dívida externa e da deterioração da moeda doméstica, verificados nas décadas seguintes, 

foram efeitos dessa “opção pelo subdesenvolvimento”. Os fundamentos dessa maneira 

de organizar a economia argentina estabeleceram-se ainda na época da Ditadura militar, 

através da política de reestruturação empreendida por Martinez de Hoz.  

Com o fim da Ditadura militar, em 1982, o cenário político argentino dividiu-se 

entre duas aparentes opções que, na verdade, tinham poucas diferenças além de seus 

respectivos projetos de poder. Peronistas e radicais apresentavam-se como forças 

políticas distintas, mas vistos desde o centro da Divisão Internacional do Trabalho, 

                                                           
15 Com 7.778, 7.997 e 7.609 pesos por habitante, respectivamente. Dados do FMI. 
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representavam apenas dois grupos que disputavam a administração da espoliação 

colonial. Para o centro, inclusive, justicialistas e ucerristas não faziam mais do que 

apresentarem-se, com raríssimas exceções, como gestores mais eficientes do projeto 

metropolitano.  Foi o caso de Raúl Alfonsín. 

Menem e Cavallo dariam ao processo já então em curso a potencialização 

necessária. A fixação da moeda doméstica ao dólar estadunidense daria aos usurários – 

domésticos e internacionais – a nostalgia dos tempos da plata dulce  de Martinez de 

Hoz, com a garantia de já quem havia estatizado a dívida externa argentina.  

Nos primeiros anos, a convertibilidade trouxe até certo crescimento econômico. 

Capitais entraram de maneira maciça na economia argentina, suprindo a deficiência 

crônica de investimentos domésticos, que o país apresentava desde meados da década 

de 1970. Mas este crescimento do produto vinha de duas fontes perigosas: 

investimentos de curto prazo e consumo importador. Sustentava-o um colchão enganoso 

de reservas cambiais, obtidas por manipulações com a dívida externa. Essas 

manipulações aumentariam o montante e o serviço do passivo argentino com o exterior. 

No segundo Governo Menem (1995 – 1999), deu-se um decréscimo da 

eficiência da política econômica argentina, observado a partir da recuperação pós-1995. 

O desgaste do modelo da convertibilidade deveu-se à força de fatores externos e 

internos, a saber:  

(a) Fatores externos: as crises cambiais do México (1995), Sudeste Asiático 

(1997), Rússia (1998) e Brasil (janeiro de 1999). Em todas elas, a atitude da Argentina 

em manter a Convertibilidade, mesmo à custa da queima de recursos das privatizações 

adentrados na conta de capital, para manter (e aumentar) o nível de reservas. Deu-se o 

aumento gradativo da taxa de juros e o aumento do endividamento externo, que 

contribuíram para aumentar também a vulnerabilidade externa. 

(b) Fatores Internos: (1) esgotamento do processo de privatizações;(2) 

liquidação do sistema previdenciário. Isso acabaria por reduzir a receita do governo 

mais rapidamente do que as despesas públicas; (3) redução da massa salarial e do nível 

de emprego da economia, o que daria fôlego curto ao consumo importador; (4) renúncia 

dos instrumentos governamentais de política econômica, mecanismos de controle de 

emissão monetária, controle do orçamento público, instrumentos fiscais, cambiais e, 

mesmo, da autonomia no estabelecimento de eventuais metas de desenvolvimento. 

No caso das crises mexicana, asiática e russa, pode-se dizer que as privatizações 

e reformas no sistema financeiro e bancário motivadas por elas resultaram no aumento 
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da abertura deste, de sua concentração e internacionalização. Tal aumentou também a 

exposição da Argentina a ataques especulativos. No caso da crise brasileira, houve a 

deterioração de importante fonte de comércio exterior e de captação de renda da parte 

da economia argentina. A crise brasileira de 1999 deprimiu fortemente a indústria 

argentina de transformação e de bens de consumo. O “consumo importador” da primeira 

fase da Convertibilidade (1991 – 1994) seria completamente inviabilizado pelas três 

crises. 

O “crescimento” dos setores de serviços e comércio, dado durante toda a década 

de 1990, pareceu representar, na verdade, exatamente uma condição oposta, na qual os 

demais setores teriam, de fato, encolhido, na composição da economia. Setores como a 

indústria e a agricultura sofreram queda relativa e absoluta na composição do produto.  

O tratamento da oferta de crédito deu-se no sentido de desestímulo de setores como a 

agricultura e a indústria e estímulo à importação de máquinas e consumo de bens 

estrangeiros. Tiveram por resultado o atraso desses setores; daí a deterioração da 

qualidade do crescimento econômico no período 1989 – 1999. 

A deterioração da balança comercial agravou-se com o Plano de 

Convertibilidade. O impacto sobre o balanço de pagamentos não se manifestaria até 

1995, pela volumosa entrada de capitais estrangeiros através da conta de capital. Com as 

crises externas, e a restrição na liquidez internacional, o consumo importador resultaria 

inviabilizado. Isso, juntamente com os volumosos e cumulativos serviços da dívida 

externa, realizava a sangria dos recursos auferidos com o superávit primário, quando 

causado, fosse pela eliminação da agenda do Estado na economia argentina, fosse 

através de novas privatizações, ou simplesmente novas dívidas.  

Manter a convertibilidade seria um risco cada vez menos coberto pela 

capacidade de a economia argentina cobri-lo, posto que sua estrutura econômica não 

mudaria no sentido de oferecer rendimentos crescentes em escalas. Economizava-se no 

governo, e nas empresas, para reduzir o montante de recursos aplicados, elevando-se 

sua margem. Daí o desemprego e a queda na renda do trabalhador. 

As reformas trabalhistas de 1991 e 1992 foram ineficientes no combate ao 

desemprego, se considerarmos que aquele fosse seu objetivo. Resta assumir que o 

resultado buscado por tais políticas fosse o aumento de produtividade do trabalho e não 

o combate ao desemprego. Isso reforçaria o argumento de que as políticas de “ajuste e 

reforma” representavam concentração de renda pura e simples. 
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Os resultados desse conjunto de políticas podem ser resumidos em: (1) uma 

demanda insuficiente, que conduzia a um crescimento “insustentado” de curto prazo, 

objeto do humor de fluxos de capital externo de procedência e intencionalidade 

duvidosas; (2) uma economia vulnerável a ataques especulativos e (3) concentração 

pura e simples de renda, com aumento da pobreza, do desemprego e piora das condições 

de vida dos trabalhadores. Dessa forma, a política empreendida pelo governo Menem 

(1989 – 1999) e pelo governo De la Rúa orientava-se para um restrito grupo de 

beneficiários, assim composto: (a) o capital externo e (b) os gerenciadores desse capital 

em território doméstico.   

Quando, após a crise mexicana, e entre as crises tailandesa, russa e brasileira, os 

investimentos começaram a rarear e o consumo importador começou a deprimir a 

balança de pagamentos – pedindo por uma desvalorização cambial –, o governo 

argentino optou por manter a paridade através da continuidade da queima de ativos 

públicos no processo de privatizações. Mas os ativos a serem oferecidos nessa “segunda 

rodada” já não eram tão valiosos como os da primeira. O foco dos compromissos 

desejados pelo FMI mudara para uma reforma laboral que reduzisse o custo da mão-de-

obra, através da deterioração das condições dos trabalhadores e a restrição dos atributos 

mínimos de governo da parte das autoridades locais, em benefício do pagamento do 

serviço da dívida. Em troca, o FMI oferecia mais empréstimos, a taxas mais altas – 

afinal, a redução na capacidade de o devedor pagar sua dívida aumenta o prêmio dela, 

de acordo com a lógica da usura. Como se tem tratado de um processo em que a 

burguesia local aufere parte dos resultados da entrada de capitais no país, privadamente, 

enquanto a dívida “estatizada” pressiona para baixo o padrão de vida dos trabalhadores 

e piora as condições de vida de quem depende de mecanismos de redistribuição de 

renda, não constitui uma escolha difícil para o primeiro grupo. Afinal, só é caro para 

quem paga. 

Mas a mudança na “conjuntura internacional” econômica – representada pelas 

condições de liquidez metropolitanas – mudaria no final da década de 1990. Realizado 

um primeiro movimento de oferta creditícia, apresentou-se o momento da “realização de 

resultados”. No final do século XX, até as próprias autoridades argentinas sabiam que a 

convertibilidade do peso teria um fim, e que esse traria a necessidade de, como em 

ocasiões passadas, realizar a tarefa de capitalizar resultados e outorgar perdas.  

Sem ter criado um ambiente econômico propício ao suprimento da demanda 

efetiva, ao aumento da eficiência dos investimentos, tendo liquidado parte de seu parque 
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industrial em benefício da especulação financeira – esta incentivada e protegida, quando 

julgado necessário pelas autoridades do BCRA – restava ao governo argentino postergar 

o máximo possível o momento da derrubada da convertibilidade. Isto passara de 

possível a provável, e daí a inevitável. Após o expurgo das forças políticas que 

controlavam o discurso “progressista” – que ajudara a UCR a voltar ao poder, dez anos 

depois de ter sido solapada por uma crise econômica – o governo De La Rúa optou por 

resolver o problema através de sua simples postergação. Até o momento que em fosse 

impossível fazê-lo.  

As guinadas e reviravoltas políticas de 1999 – 2001 se deram em torno da 

administração de uma crise que se instalou, sem enfrentar a menor previdência ou 

mesmo resistência da parte das autoridades governamentais. Dava-se em um ponto que 

novos choques estruturais na massa salarial ou mesmo novas privatizações – como 

desejava López Murphy – se tornaram inviáveis. Cavallo, em seu retorno, seria apenas o 

carrasco da convertibilidade.  Tentaria, no máximo, o aumento de impostos e a redução 

de gastos públicos. Mas já se tratava de uma medida paliativa, preparatória para algo 

maior. Tal viria no final de 2001: um choque de liquidez, que garantiria os ganhos das 

instituições financeiras, e socializaria suas perdas por toda a sociedade argentina, o 

corralito. 

Assim a bola-de-neve seguiria até seu limite, em dezembro de 2001, quando o 

FMI decidiu que era a hora de a Argentina “quebrar”, deixando unilateralmente de 

subvencionar a convertibilidade. Ante a estratégia de retenção da liquidez monetária – o 

que garantiu os últimos ganhos do sistema financeiro, amplamente favorecido desde a 

época de Martinez de Hoz – o governo enfrentou a ira do povo desempregado, 

empobrecido e saqueado pelo corralito.  

Assim, a crise argentina de 2001 não foi o resultado de um acidente fortuito do 

mercado financeiro internacional. Ela foi decorrência da aplicação de políticas 

econômicas que servem a interesses de classe bem definidos.  

Se os fatores apontados pelo FMI e Banco Mundial como ligados à crise 

argentina fossem procedentes, tal não poderia ter se dado por uma insuficiência, mas 

por sua ampla utilização. Deve-se, assim, ressaltar o papel que esses órgãos tiveram 

como difusores e entusiastas das políticas econômicas empregadas na Argentina até a 

véspera da crise e durante seu desenredo. 
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RESUMO 

 

A Formação do Exército Vermelho: descontinuidades e inércias 

Saymon de Oliveira Justo1 

 

 

O Exército Vermelho não é o resultado lógico e inevitável de um projeto único, pelo 

contrário. Durante toda década de 1920 e boa parte da seguinte, intensos debates 

aconteceram entre os “chefes militares” bolcheviques, sendo que “diversos modelos de 

exército vermelho” coexistiram. Também não é possível concordar inteiramente e sem 

ressalvas com a idéia de “fundação” de um novo exército, posto que em sua formação o 

Exército Vermelho carregou os fortes traços de uma Rússia predominantemente rural, 

pobre e com secular tradição de autoritarismo. O “novo” foi forjado na oficina e com o 

material do “antigo”, sendo o resultado do peculiar encontro entre uma cultura política 

socialista, as imediatas necessidades de defesa e as específicas características de uma 

nação com forte sotaque camponês. Assim, o “novo exército” carregou também o peso 

das inércias do solo onde brotou. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Mestrando pelo Programa de Pós Graduação em História da Unesp/ Franca. E-mail: 
saymonhistoria@yahoo.com.br 
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A Formação do Exército Vermelho: descontinuidades e inércias 

 

Saymon de Oliveira Justo 

 

No Brasil são bastante escassos os trabalhos publicados sobre os anos de 

formação do Exército Vermelho. Tal escassez não se limita apenas a escritos de autores 

brasileiros dedicados ao tema, mas também a traduções de obras estrangeiras. O que 

temos são trabalhos sobre a Revolução Russa e que acabam dedicando certo espaço ao 

exército constituído para defesa do poder soviético. A obra de Edward Carr, El 

Socialismo em um solo país2, é um bom exemplo disso, pois nela o autor dedica um 

capítulo, no terceiro dos seis volumes, as discussões da liderança militar bolchevique3 

sobre as bases do “novo exército”. Isaac Deutscher, conhecido biógrafo de Trotsky, 

também aborda os debates militares que nortearam os fundamentos do Exército 

Vermelho. Em Trotski: O Profeta armado, o autor pinta um quadro dos esforços de 

Trotsky na construção do Exército Vermelho em meio à guerra civil4 e faz um esboço 

sobre as principais questões militares debatidas entre a cúpula do partido. Trotsky é 

considerado tanto por seus pares como por boa parte da historiografia como um dos 

principais, senão o principal, “fundador”, do Exército Vermelho, daí a importância da 

obra de Deutscher5.  

                                                            
2 CARR. E.H. El Socialismo em um solo país: 1924 – 1926. Alianza Editorial. Madrid. 1976. 
3 Por “liderança militar bolchevique” não se entenda um grupo formado em quartéis e com hábitos 
mentais especificamente militares. O termo tem por referência algumas lideranças do partido 
encarregadas do Exército Vermelho, ou seja, militantes políticos antes de tudo. 
4 Na historiografia soviética o fim da Guerra Civil é datado em outubro de 1922, quando o Exército 
Vermelho ocupa Vladivostok. Porém, o último enclave das “forças brancas” só é batido em Junho de 
1923. 
5 A biografia de Trotsky escrita por Isaac Deutscher compõe-se de três livros: Trotski: o profeta armado. 
1879-1921. Trotski: o profeta desarmado. 1921-1929. Trotski: o profeta banido. 1929-1940. No primeiro 
livro da trilogia o autor trata dos debates em torno da formação do Exército Vermelho, assim, o mesmo 
será devidamente alocado na bibliografia final. 
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Se por um lado existem poucos trabalhos específicos 

sobre esses anos de formação, há no Brasil uma grande quantidade de estudos dedicados 

a Segunda Guerra Mundial e dessa forma, com maior ou menor enfoque, algumas 

especificidades do exército soviético acabam sendo apresentadas ao leitor. Porém, esse 

Exército Vermelho que se bateu pela defesa da União Soviética entre 1941 e 1945 

destoava bastante do sonho de alguns lideres bolcheviques da década de 1920. 

Assim, o presente artigo vai abordar alguns debates entre a liderança militar 

bolchevique durante a primeira década da Revolução, pois a partir daí, percebe-se que o 

Exército Vermelho que derrotou a Wehrmacht nas ruas de Stalingrado e que 

posteriormente  despertou terror e esperanças durante a “guerra fria”, não constitui o 

resultado lógico e inevitável de um projeto único, mas sim, o fruto de intensos debates 

onde estavam presentes diversos modelos de “exército vermelho”. 

Tais debates, porém, não podem ser compreendidos encerrados em si 

mesmos e como simples discussões acadêmicas. Ao contrário, só podem ser entendidos 

dentro das condições econômicas, políticas, sociais e culturais da Rússia na década de 

1920. Posto dessa forma, ao se deparar com os diversos modelos de “exército 

vermelho”, o pesquisador nota como a liderança militar bolchevique ansiava por 

construir o “novo”, mas só encontrava por oficina as inércias da “Mãe Rússia6” e uma 

encarniçada guerra civil. Assim, o “recém fundado” Exército Vermelho, se por um lado 

busca a todo custo romper com o passado czarista, por outro é construído em meio e 

com os escombros desse mesmo passado. 

Longe de ser uma mera continuação do antigo exército imperial russo, o 

Exército Vermelho carrega o fardo das inércias do solo onde foi forjado. Assim, 

constitui o objetivo desse artigo mostrar como toda uma cultura política socialista, em 

meio às necessidades imediatas da guerra civil e florescendo num ambiente rural com 

secular tradição autoritária, originou uma força militar que de certa forma rompia com o 

passado, porém, não totalmente. Para tanto, apresenta-se aqui algumas discussões que 

                                                            
6 O termo, bastante usado no período, tem por referência o passado secular da Rússia sob o governo dos 
czares. Os bolcheviques muitas vezes o usavam de forma pejorativa para referirem-se ao nacionalismo 
russo.  
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mobilizaram a liderança militar bolchevique em toda década de 

1920 e em boa parte da seguinte. 

 

 

Oficiais e comissários 

   Pouco após a chegada dos bolcheviques ao poder em outubro de 1917, 

tropas russas hostis ao novo governo (exército branco) apoiadas por forças estrangeiras 

(franceses, ingleses, alemães...) iniciam uma sangrenta guerra civil com objetivo de 

derrubar a nova ordem. Várias frentes de combate são abertas e o novo exército tem que 

ser formado em meio às duras condições da guerra. 

Os bolcheviques, portanto, não contavam com quadros suficientes e nem 

experimentados para formarem a oficialidade do jovem exército. As necessidades 

prementes da guerra civil não dariam tempo para a formação eficiente desse “pessoal de 

mando” 7 e assim, esses oficiais tiveram que ser recrutados nas fileiras do antigo 

exército imperial. 

Trotsky, então Comissário do Povo para Guerra, em discurso proferido na 

Sessão do Comitê Central Executivo em 18 de abril de 1918, afirmava: 

La clase obrera y las masas trabajadoras campesinas no promovieron, y no 
pueden promover inmediatamente de su próprio seno nuevos jefes militares, 
nuevos dirigentes técnicos. Ya lo previeron todos los teóricos del socialismo 
científico. El prolertariado se vê obligado a tomar a su servcio aquellos que 
sirvieron a otras clases. Lo cual concierne también, plenamente, a los 
especialistas militares. 8 

 

Durante boa parte de sua existência o partido bolchevique hostilizou 

abertamente a alta oficialidade do exército imperial, que seria o instrumento da classe 

dominante para subjugar operários e camponeses.  Os bolcheviques tinham suas formas 

de atuação no exército czarista e assim, durante a Primeira Guerra Mundial, 
                                                            
7 O termo, usado por vários autores e por chefes militares do período, refere-se a oficiais de diversos 
níveis para comandar a tropa. Assim, nesse artigo, o termo “oficiais” pode ser substituído por “pessoal de 
mando” ou “especialistas militares”, sempre com o mesmo sentido. 
8 TROTSKI. Leon. Escritos Militares. Tomo 1. Ruedo Ibérico Editions. Paris. 1976. p. 103. 
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propagavam entre os soldados a idéia de que aquela guerra uma 

guerra imperialista e que da mesma forma que os soldados deveriam se rebelar contra 

ela, também deviam fazê-lo contra seus oficiais. A relação entre oficiais e soldados era 

colocada na perspectiva da luta de classes. A hostilidade da tropa em relação aos 

oficiais, contudo, não era fruto apenas da propaganda, mas muito mais dos maus tratos e 

das sofridas condições de vida do soldado russo agravadas pela guerra. 

Após a revolução de fevereiro9 a relação entre oficiais e soldados se degrada 

ainda mais. Isso poder ser percebido em uma ordem do Soviet de Petrogrado10 em março de 

1917: 

  O Soviet de deputados operários e soldados decide: 

1. Em todas as companhias, nos batalhões, regimentos, parques, baterias, 
esquadrões e administrações militares de toda espécie, e a bordo dos navios 
da esquadra de guerra, será escolhido imediatamente, por meio de eleição, 
um comitê de representantes entre os soldados rasos das unidades militares 
acima citadas. 
6. (...) Principalmente o “sentido” à passagem de um superior e a saudação      
militar obrigatória são abolidos, fora de serviço. 
7. São também abolidas as fórmulas devidas aos oficiais: Vossa Excelência, 
Vossa Nobreza etc.; elas são substituídas por: senhor, general senhor coronel 
etc.11  
 

Quando chegam ao poder e precisam usar os serviços desses oficiais, os 

chefes militares bolcheviques enfrentam forte resistência, tanto dentro como fora do 

partido. O fato é que no início de 1919 o Exército Vermelho contava com mais de 

200.000 oficiais do antigo regime12. O debate sobre esse tema toma grande vulto no 

partido durante a guerra civil e Trotsky, um dos defensores da utilização desses oficiais, 

sofre pesadas críticas por sua posição. Essa verdadeira aversão aos “antigos oficiais” 

fica evidente nas palavras de Zinoviev13, que mesmo a favor da utilização dos chamados 

                                                            
9 Em fevereiro de 1917 uma revolução derruba o czar Nicolau II e instaura um governo de coalizão 
parlamentar. Esse governo mantém a Rússia na guerra ao lado de sues aliados. 
10 Os Soviets eram órgãos de representação de soldados camponeses e operários. Foram criados já em 
1905 e após fevereiro de 1917 passam a ter grande poder. 
11 FERRO. Marc. A Revolução Russa de 1917. Editora Perspectiva. São Paulo. 1988. p. 107. 
12 GARTHOFF. Raymond. Doutrina Militar Soviética. Volume 1. Biblioteca do Exército Editora. Rio 
de Janeiro. 1957. p. 55. 
13 Zinoviev foi um dos mais destacados líderes bolcheviques. Companheiro de Lênin desde o exílio, 
participou do governo soviético juntamente com Trotsky, Stalin e Kamenev. Foi presidente da 
Internacional Comunista e morre acusado de traição pelo governo Stalin. 
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“especialistas militares”, declarava que era preciso “espreme-los 

como limão e depois deita-los fora”14.  

Mesmo com toda oposição o jovem Exército Vermelho foi construído com 

esses “especialistas militares” formados nos quartéis tricolores do czarismo. Seria 

ingenuidade pensar que esses oficiais constituíram uma massa amorfa submetida ao 

partido. Seus métodos, idéias e práticas advindas das academias imperiais, sem dúvida 

tiveram influência na construção do “novo exército”. O Exército Vermelho carregou em 

seu seio essa permanência do antigo regime. Isso fica evidente quando Raymond 

Garthoff15 mostra que o Regulamento de Campanha do Exército, de 1929, tinha 

como 79% dos seus autores oficiais czaristas. Isso porque o Manual de 1914, 

obviamente escrito pelos oficiais do antigo exército, permaneceu válido até 1929. Dessa 

forma, como pensar apenas em rupturas quando o “novo” foi constituído com boa parte 

do material do “antigo”? 

Por outro lado, nesse mesmo debate sobre a utilização dos antigos oficiais, 

percebe-se a inovação e ruptura promovida pelos bolcheviques. Além da hostilidade 

natural de soldados e membros do partido em relação aos especialistas militares, havia 

ainda o medo bastante justificado da traição, ou seja, desses oficiais se infiltrarem no 

exército apenas para miná-lo por dentro, trair. Para conciliar a necessidade desses 

especialistas com a preocupação em relação á traições, foram criados os “comissários 

políticos”. 

Tais comissários eram militantes do Partido Bolchevique colocados no 

exército e que tinham por objetivo fiscalizar as decisões dos oficiais, garantirem a 

lealdade desses ao regime, sendo também responsáveis pela educação política e pelo 

moral da tropa.  

Criou-se assim um duplo poder no comando do exército e apesar de bem 

definidas as funções de uns e outros, a relação entre comissários políticos e oficiais 

muitas vezes foi conflituosa. Cabiam ao especialista as decisões puramente militares e 

                                                            
14  Em: DEUTSCHER. Isaac. Trotski. O profeta armado. 1879-1921. Civilização brasileira. Rio de 
Janeiro. 2005. p. 493. 
15 GARTHOFF. Raymond. Op. cit. p.59. 
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ao comissário as considerações políticas e a garantia da lealdade dos 

primeiros. Em um discurso proferido em 1918 Trotsky dizia: 

 

De ahí esa dualidad del aparato de mando, compuesto de especialistas 
militares y comisarios políticos , com la precisión de que estos últimos, 
como es sabido, tienen orden rigurosa de no inmiscuirse em las ordenes 
operacionales, de no retardalas ni anularlas. Mediante su firma, el comisario 
garantiza solamente, a los soldados y obreros, que la orden dada responde a 
una necessidad militar e no a una mala jugada contrarrevolucionaria. Es todo 
lo que dice el comisario al contrafirmar tal o tal orden operacional. La 
responsabilidad de su acierto recae enteramente sobre el dirigente militar.16 

As atribuições de especialistas militares e comissários políticos e a 

preponderância de uns e outros sofreram mudanças ao longo do tempo. Sobre isso, vale 

a pena atentar ao que diz Raymond Garthoff: 

Este problema continuou a empolgar os líderes soviéticos. Em 1925, os 
comissários militares foram subordinados aos comandantes; foram 
recuperados ao tempo dos expurgos de 1937; após o fiasco contra a 
Finlândia, foram novamente reduzidos ao estado de subordinação em agosto 
de 1940; foram restaurados a um pé de igualdade em seguida as derrotas 
decorrentes da invasão de julho de 1941; e foram de novo reduzidos por 
ocasião da batalha pela posse de Stalingrado, em novembro de 1942. 17 

 

O que fica evidente nessa “dualidade de poder” é o êxito do partido em 

controlar sua força militar. Os bolcheviques estavam presentes em todas as esferas do 

Exército Vermelho e assim, conseguiram construir realmente um “novo exército” com 

boa parte do material do “antigo”. 

 

As Milícias 

Um exército permanente, formado em quartéis, rigidamente hierarquizado, 

com nomeação de sua oficialidade “de cima para baixo”, enfim, um exército aos moldes 

tradicionais, não era bem o sonho boa parte dos bolcheviques quando tomaram o poder 

em outubro de 1917. Ao contrário, o exército permanente sempre foi visto por boa parte 

da tradição socialista, e entre ela os bolcheviques, como instrumento de opressão sobre 

                                                            
16 TROTSKI. Leon. Op. cit. p. 105. 
17 GARTHOFF. Op. cit. p. 50. 
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os trabalhadores. Além disso, possibilitaria sempre o surgimento de 

uma “casta militar” acima do “povo”. 

De acordo com o próprio programa do Partido Operário Social Democrata 

Russo18, do qual saíram os bolcheviques, um exército de milícias seria mais compatível com o 

socialismo, principalmente por estar sob o controle direto dos trabalhadores e coincidir com as 

unidades produtivas. Conforme as próprias palavras de Lênin: 

 

 

“Em todos os lugares e em todos os países, o exército permanente não serve 
tanto contra o inimigo externo como contra o inimigo interno (...). 
Arranquemos o mal pela raiz. Desmantelemos totalmente o exército 
permanente. Que o exército se funda com o povo armado, que os soldados 
levem ao povo seus conhecimentos militares, que desapareçam os quartéis e 
dêem lugar a uma escola militar livre. Nenhuma força no mundo ousará 
atentar contra a Rússia livre se o povo amado, que liquidou a casta militar, 
que transformou todos os soldados em cidadãos e todos cidadãos capazes de 
usar armas em soldados, for o baluarte dessa liberdade.”19  

 

 Tão logo tomam o poder, porém, os bolcheviques têm que enfrentar uma 

guerra civil e dessa forma, as necessidades imediatas de defesa não possibilitam tempo 

para se criar um exército de milícias eficiente e suficientemente forte para garantir a 

defesa da república. Por decreto de 12 de janeiro de 1918 é criado o Exército Vermelho, 

uma força militar permanente e totalmente submetida ao controle dos bolcheviques. Em 

fins da década de 1920, contudo, a vitória vermelha na guerra civil já parecia bastante 

certa e o debate sobre a questão das milícias ganha corpo no partido.  

Através desse debate percebe-se bem a tensão entre a cultura política 

socialista, as necessidades prementes de defesa e todo legado cultural, político e 

econômico da “Mãe Rússia” com forte sotaque mujique20 e secular tradição autoritária.  

Havia entre os bolcheviques tanto os partidários da imediata 

desmobilização do exército permanente em favor das milícias quanto os defensores do 

                                                            
18 O Partido Operário Social Democrata Russo foi fundado em 1898 sob a bandeira do marxismo. Em 
1903 o partido se divide em dois grupos: bolcheviques e mencheviques. As duas frações formalmente 
constituem um mesmo partido e só rompem definitivamente com a revolução de outubro. 
19 MARX, K; ENGELS, F; LÊNIN, V. Escritos Militares. Global Editora. São Paulo. 1981 P. 200. 
20 Camponês pobre. 
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abandono, mesmo que temporário, das milícias e a manutenção do 

exército como força permanente. Smilga21 argumentava que em conseqüência do 

pequeno número de proletários da Rússia seria inviável deixar a defesa territorial a 

mercê de milícias formadas por uma esmagadora maioria camponesa. 

“El sistema de milícias, cuya característica principal corresponde a su base 
territorial, encuentra un obstáculo insuperable(...) Si consideramos el 
pequeño número de proletários existente en Rusía, no podemos garantizar la 
dirección proletária(...)”22 

 

Já Trotsky não militava em nenhum desses extremos, pois se por princípio 

era favorável ao sistema de milícias, tinha também em grande consideração as 

necessidades imediatas de defesa e assim, defendia que as milícias deveriam ser 

implantadas de forma gradual, levando-se em conta a situação internacional e não 

desmobilizando de imediato e nem totalmente o Exército Vermelho permanente. Por 

algum temo seria até necessária a coexistência dessas duas formas de defesa, a miliciana 

e a permanente, sendo que conforme o regime caminhasse para o comunismo aquelas 

gradativamente ganhariam força e espaço. 

Para Trotsky não seria possível, no momento, a formação de “milícias 

populares”, uma vez que a sociedade ainda estava dividida em classes, mas essas 

deveriam ser formadas por operários e camponeses pobres, ou seja, teriam um nítido 

caráter de classe e só seriam representativas da totalidade da população na medida em 

que o Estado e as classes desaparecessem sob o comunismo. 

Porém, o chefe do Exército Vermelho defendia o imediato início da 

formação das milícias, pois além de terem a vantagem de colocar o exército sob o 

controle direto da população (operários e camponeses pobres), Trotsky ressaltava 

também as vantagens econômicas das “formações territoriais” 23, uma vez que em tal 

sistema operários e camponeses não abandonariam suas unidades produtiva, pois a 

instrução militar se daria junto das mesmas e paralelamente ao trabalho. Não seria 

preciso um enorme “exército de trabalhadores” para sustentar uma força militar 

                                                            
21 Líder bolchevique no Exército Vermelho. 
22 CARR.E.H. op. cit. p. 380. 
23 “Milícias”, “formações territoriais” e “batalhões territoriais” são termos empregados com o mesmo 
sentido nas fontes estudadas e no presente artigo. 
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permanente. Já em 1936, após ser expulso da União Soviética e com 

o fim das milícias, Trotsky mostra que “A União Soviética paga caro por sua defesa, 

por ser demasiado pobre para ter um exército territorial que se tornaria mais barato. 
24” 

Com a implantação da NEP25 e o conseqüente “apaziguamento” do campo, 

em 1923 são formados os primeiros “batalhões territoriais” e por essa época passam a 

representar 17% do efetivo militar do exército. Ao final da guerra civil parte 

considerável do Exército Vermelho foi desmobilizada e o percentual de milícias cresce 

gradativamente, tanto que em 1926 aproximadamente 65% do exército estava 

organizado sob a forma de milícias. Nove anos mais tarde, em 1935 , esse número sobe 

a 74%. 

Conforme Pierre Fortin, o sistema de milícias não era por natureza 

ineficiente, porém, o autor ressalta a inação do homem russo em relação à instrução 

militar, pois cumpriam o período de treinamento e voltavam a “suas casas decididos a 

não seguir a instrução post - militar” 26. 

Se em meados da década de 1920 uma nova guerra parecia distante e 

conforme diz Fortin27 isso provocou certo relaxamento em relação à formação das 

milícias, em 1936 o contexto era diferente e a conflagração já ganhava contornos no 

horizonte europeu. Sob esse pretexto as milícias são formalmente abolidas pelo governo 

soviético. Assim, após ter cerca de 74% de sua defesa sob a forma de unidades 

territoriais, em meados da década de 1930 o Exército Vermelho passa a ser constituído 

integralmente por unidades permanentes, organizadas em quartéis, ou seja bem aos 

moldes tradicionais e bastante distante do antigo programa do partido e do ideal 

socialista. 

A abolição do sistema de milícias é convencionalmente explicada pela 

eminência da Segunda Guerra Mundial e pela ineficiência que as formações territoriais 

                                                            
24 TROTSKY. León. A Revolução Traída. Centauro Editora. São Paulo. 2008. p. 218. 
25 Nova Política Econômica. Seu objetivo geral era recuperar a economia russa e para isso o governo 
permitiu o restabelecimento de pequenas propriedades privadas. Para incentivar os camponeses a 
produzirem, a NEP promovia certa liberdade de preços e comércio. 
26FORTIN. Pierre. A Sociedade Soviética. Edição Cosmos. Lisboa. 1968. 
27 Ibid. 
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teriam em relação à defesa do território. Esse foi o argumento usado 

pelo governo soviético e provavelmente tinha sua lógica no contexto da exacerbação 

dos ânimos na Europa. Porém, Trotsky chama a atenção para um outro aspecto que não 

deve ser negligenciado: 

É mais provável ainda que a burocracia tenha escolhido o momento 
oportuno de terminar com esse sistema por motivos ditados em larga medida 
pela política. As divisões territoriais estão, por definição, sob a dependência 
direta da população e esta é, sob o ponto de vista socialista, a grande 
vantagem das milícias; é também o seu inconveniente do ponto de vista do 
Kremlin. 28  

 

A argumentação de Trotsky ganha força quando o abandono do sistema de 

milícias é colocado no contexto de outras “reformas” no exército e na perspectiva dos 

rumos tomados pelo estado soviético. 

Conforme Constantine Pleshakov, em 1937 os expurgos no Exército 

Vermelho “chegaram a extremos inimagináveis” 29. Cerca de 35 mil oficiais teriam sido 

executados. “O Grande Expurgo não eliminou somente a elite, mas também milhões de 

soldados rasos soviéticos” 30. Essa matança de boa parte de sua oficialidade e de 

milhões de soldados pode parecer totalmente irracional com a perspectiva de um 

conflito eminente, porém, ao olhar para alguns aspectos da política interna a 

racionalidade logo aparece. 

Os expurgos e o abandono do sistema de milícias só fazem sentido quando 

relacionados com a burocratização e com o autoritarismo do Estado e do Partido. Em 

1936 os últimos vestígios de oposição política organizada estão sendo eliminados, toda 

pretensa oposição no exército é presa e (ou) assassinada. Como então manter as milícias 

uma vez que essas estavam sob o controle de operários e camponeses? Como diz 

Trotsky, “o exército não passa de um elemento da sociedade e sofre de todas as 

                                                            
28 TROTSKY. León. A Revolução Traída. Centauro Editora. São Paulo. 2008. p. 220. 
29 PLESHAKOV. Constantine. A loucura de Stalin: Os trágicos dez dias iniciais da Segunda Guerra 
Mundial no front oriental. Editora Difel. Rio de Janeiro. 2008. P. 45. 
30 Ibid. p. 46. 
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doenças desta” 31, assim, não pode “ser mais democrático que o 

regime que o sustenta”32. 

Para Trotsky, então, o fim das milícias está mais ligado ao caráter autoritário 

e burocrático da União Soviética do que a impossibilidade de defesa sob essas 

formações territoriais. 

Aprofundando um pouco mais a explicação e ainda na perspectiva de 

Trotsky, tanto a burocratização do regime quanto o autoritarismo estão 

indissociavelmente ligados ao “aborto” da revolução mundial e as contradições 

advindas de se construir o socialismo em um país predominantemente agrário, pobre e 

de fortes tradições autoritárias. 

Assim, na formação do Exército Vermelho, novamente percebe-se as 

continuidades e permanências decorrentes do encontro de uma cultura política socialista 

com as especificidades do “solo russo” e com a hostilidade dos países capitalistas. 

 

Considerações Finais 

Estudar esses debates sobre os anos de formação do Exército Vermelho não 

é um simples exercício de erudição ou mera curiosidade do pesquisador, ao contrário. 

Bem ou mal os bolcheviques conseguiram construir e sustentar uma alternativa ao 

desenvolvimento capitalista e tiveram êxito ao “destruir” a estrutura do antigo exército 

imperial russo, forjando em seu lugar uma força militar capaz de garantir o novo regime 

tanto contra inimigos internos como contra os externos. Assim, compreender os dilemas 

enfrentados pelos bolcheviques na construção do Exército Vermelho pode propiciar um 

melhor entendimento sobre as particularidades da relação entre poder civil e militar na 

própria América Latina.  

As forças armadas, e no caso particular desse trabalho o exército, podem 

ser tanto um elemento de estabilidade quanto de instabilidade, assim, o poder político 

tem uma relação bastante estreita com o militar. São inúmeros os exemplos na América 
                                                            
31 TROTSKY. León. A Revolução Traída. Centauro Editora. São Paulo. 2008. P. 221. 
32 Ibid. p. 223. 
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Latina de tensão e rupturas entre militares e poder civil. A chamada 

“via chilena”33 chegou ao fim em 1973 quando as forças comandadas pelo general 

Pinochet marcharam contra o palácio de La Moneda e derrubaram o “governo Allende”. 

No Brasil as reformas propostas por João Goulart culminaram em duas décadas de 

ditadura militar. 

Enfim, olhar para a “longínqua” União Soviética das décadas de 1920/30 e 

entender um pouco melhor a construção do Exército Vermelho pode remeter a questões 

muito presentes, uma vez que na América Latina a contestação ao modelo de 

desenvolvimento capitalista ainda é bastante viva e a permanência dos militares nos 

quartéis é sempre incerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
33 “Via Chilena” é como se denomina a tentativa do Chile, na década de 1970, de construir o socialismo 
pelas tradicionais vias democráticas. 
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O açúcar e os adoçantes entre a fome e a obesidade: elementos 
para uma história econômica da alimentação sob o 
Capitalismo 

Antonio Oswaldo Storel Júnior1 

 

Este artigo procura ressaltar as determinações econômicas que conformaram a 

alimentação moderna como alimentação densa em energia voltada à reprodução 

cotidiana da força de trabalho sob as relações de produção capitalistas.  Trata 

principalmente da evolução do mercado de adoçantes e do açúcar em particular 

evidenciando suas conexões com as transformações operadas pelo Capital nas relações 

de produção, nos meios de produção e nos meios de subsistência, entre esses, a 

alimentação. São apresentados alguns elementos fundamentais que podem explicar, do 

ponto de vista da Economia Política, porque o açúcar : 1. deixou de ser uma mercadoria 

rara de alto valor destinado ao consumo de ricos e nobres – uma especiaria – e se tornou 

um alimento básico proletário, fonte de caloria barata de amplo consumo no contexto do 

período final da hegemonia britânica (1870-1914); e 2. deixou de ser uma mercadoria 

principalmente destinada ao consumidor final e se tornou matéria-prima, insumo-chave, 

da indústria alimentar no contexto da hegemonia americana no pós-II Grande Guerra 

(1947-1973) passando a ser substituído por adoçantes alternativos, biotecnológicos e 

sintéticos não-calóricos.  

 

1.O regime alimentar da manufatura: a subsunção formal do trabalho ao 

Capital e a (esquecida) transformação dos meios de alimentação 

A relativa ausência de pesquisas sobre as determinações econômicas que 

conformaram a alimentação sob as relações capitalistas de produção remonta às 

interpretações posteriores da teoria apresentada por Marx do papel da técnica nas 

relações de produção capitalistas, mais especificamente, na discussão sobre a passagem 
                                                            
1 Engenheiro Agrônomo, doutorando em Economia Aplicada pelo Instituto de Economia da UNICAMP e 
bolsista da CAPES. 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

2 de 20 
 

do sistema da cooperação simples, da manufatura ao sistema da 

maquinaria na grande indústria, ou seja, na conseqüente passagem da subsunção formal 

do trabalho ao capital para a subsunção real do trabalho ao capital, discussão que está na 

base dos conceitos que viriam a se agrupar posteriormente sob a rubrica “Fordismo”. 

Assim, seguindo a exposição de MARX: 
 

 “É um produto da divisão do trabalho na manufatura o fato de que as potencias 
intelectuais do processo material da produção se contraponham ao trabalho como 
propriedade alheia e poder que o domina. Este processo de dissociação começa na 
cooperação simples, em que o capitalista representa em face dos trabalhadores 
individuais a unidade e a vontade do corpo social de trabalho. O processo 
desenvolve-se na manufatura, que mutila o trabalhador, convertendo-o em 
trabalhador parcial. Ele se completa na grande indústria, que separa do trabalho a 
ciência como potência autônoma de produção e a força a servir ao capital”(MARX, 
1983, p.283-284). 

Esse processo, no qual o “trabalho morto” materializado no capital constante, 

nas máquinas, passa a ser o sujeito dotado de auto-atividade em busca de sua 

valorização e domina e se contrapõe ao “trabalho vivo” materializado no capital 

variável trabalhador que vende sua força de trabalho e vai se tornando objeto genérico e 

descartável , desprovido de valor, revolucionou na manufatura a materialidade da 

própria força de trabalho reduzindo-a a trabalho parcial e na grande indústria 

revolucionou a materialidade dos meios de trabalho dotando-os de racionalidade 

científica na busca de valorização do capital. 

Embora (MARX, 1983) nesse ponto fale explicitamente em revolução dos meios 

de produção e também dos meios de subsistência, as ciências sociais sempre destacaram 

as transformações que o advento da grande indústria no Capitalismo promoveu nos 

meios de trabalho, mas o mesmo destaque não foi dispensado às transformações que 

esse mesmo advento promoveu nos meios de subsistência do trabalhador, entre esses, 

especialmente, a alimentação. 

Isto é, segundo (MARX, 1983) o Capital é o elemento auto-ativo definidor da 

materialidade dos meios de trabalho e também da materialidade dos meios de 

subsistência, enfim da materialidade da própria força de trabalho. No entanto, pouca 

atenção tem sido dada ao problema de como o Capital define a materialidade da 

alimentação humana, como estabelece os limites precisos do que pode ou não pode ser 
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produzido e consumido segundo suas próprias auto-determinações 

de busca imanente pela valorização do valor. 

Desse modo, considerando periodizações amplas na história do desenvolvimento 

capitalista, entende-se que a um determinado padrão tecnológico de produção deve 

corresponder um determinado padrão de alimentação, que não é apenas um reflexo da 

estrutura de regulação social da força de trabalho, mas que também tem sua própria 

materialidade determinada por esse mesmo padrão tecnológico de produção. 

Assim, seguindo (MARX, 1983) e aproveitando o caminho aberto pelos estudos 

de (FRIEDMANN;MCMICHAEL, 1989) sobre os regimes alimentares, do ponto de 

vista das determinações próprias do modo de produção, podemos identificar dois 

grandes regimes alimentares na história do Capitalismo, o regime alimentar da 

manufatura, correspondendo às transformações decorrentes da Primeira Revolução 

Industrial e ao período do final da hegemonia britânica (1870-1914) e o regime 

alimentar da grande indústria, correspondendo às transformações decorrentes da 

Segunda Revolução Industrial e ao período da hegemonia americana no pós-II Grande 

Guerra (1947-1973). 

A diferença essencial entre todas as sociedades pré-capitalistas e as capitalistas 

está em que, somente no Capitalismo, a forma dominante de apropriação do excedente 

está baseada na expropriação dos produtores diretos, cujo trabalho excedente é 

apropriado exclusivamente por meios puramente econômicos. Como em todas as 

sociedades pré-capitalistas, esses produtores (os camponeses) tinham acesso direto aos 

meios de sua própria reprodução. No Capitalismo o mercado tem uma função distinta e 

sem precedente: tanto o proprietário do Capital como o trabalhador expropriado de seus 

meios de produção dependem do mercado para as condições mais básicas de sua 

reprodução. O surgimento do mercado como um determinante essencial da reprodução 

social pressupôs a sua penetração na produção do ingrediente básico mais necessário, o 

alimento (WOOD, 1998). 

A construção do mercado de trabalho só foi possível com a destruição da 

sociedade orgânica, tal destruição foi necessária para “extrair” dela o “trabalho livre”, 

ou seja, foi necessário a implantação – planejada e artificial – da ameaça “natural” da 

fome, para que os trabalhadores aceitassem as novas condições da venda de sua força de 

trabalho. 
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“A fim de acostumar o homem primitivo [ou o camponês] ao 
aguilhão da fome, o capitalista pode decidir cortar as árvores 
de fruta-pão, impor uma taxação sobre a cabana do nativo, enfim, criar uma escassez 
artificial de alimentos e, assim, forçá-lo a permutar sua força de trabalho. Em todos 
os casos o efeito é similar ao dos “cercamentos” da época Tudor com sua esteira de 
hordas errantes”(POLANYI, 1980) 

Ao expropriar os camponeses de seus meios de produção e subsistência, 

transformando-os em assalariados disponíveis à relação com o Capital como vendedores 

de força de trabalho, foi preciso criar novos meios de produção e também novos meios 

de subsistência. 

Mais do que a privatização e o cercamento das terras comunais, “enclosure” 

significou, mais precisamente, a extinção (com ou sem o cercamento das terras) dos 

direitos de uso baseados nos costumes dos quais muitas pessoas dependiam para tirar 

seu sustento. A revolução técnica e social na produção dos meios de subsistência 

precedeu a existência de massas de trabalhadores sem acesso aos meios de sua própria 

reprodução. Tanto os arrendatários como os produtores diretos proprietários, assim 

como os apropriadores de seu excedente, foram arrastados a uma forte dependência do 

mercado. E a dependência do mercado foi a causa e não o resultado da proletarização 

em massa. A dinâmica específica do Capitalismo já estava instalada na agricultura 

inglesa antes da proletarização da força de trabalho. A agricultura na Inglaterra, já no 

início da Época Moderna, era produtiva o bastante para sustentar um número 

excepcional de pessoas não mais engajadas na produção agrícola (WOOD, 1998). 

O regime alimentar da manufatura implicou a constituição de uma alimentação 

específica e adequada à reprodução da força de trabalho no processo de valorização do 

Capital. A socialização do trabalho, que agora estava submetido aos objetivos da 

valorização do Capital e cuja valorização social de seus produtos estava condicionada à 

confirmação a posteriori pelo mecanismo do mercado, foi acompanhada da socialização 

da alimentação que também virou mercadoria a ser produzida visando realizar um valor 

de uso alimentar e também, essencialmente, valorizar o Capital passando a ser adquirida 

pelo dispêndio de dinheiro no mercado.  

Nesse regime, o salário que o capitalista paga ao trabalhador deve ser suficiente 

apenas para que o trabalhador possa voltar no dia seguinte e estar novamente disponível 

para o uso como força de trabalho, isto é, deve cobrir apenas o custo da reprodução 

cotidiana desta força de trabalho. O que é bastante diferente de garantir a reprodução 
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social global dos trabalhadores. O custo de uma alimentação 

saudável, assim como do tratamento de doenças crônicas que incapacitem o trabalhador 

para ofertar sua força de trabalho, devem ser cobertos pelo próprio trabalhador, pelo 

Estado, por entidades de assistência, etc., mas não podem ser cobertos pelo salário pago 

pelo capitalista.  

Por força da igualdade aparente da relação contratual do Capital, o trabalhador 

assalariado vende sua “força de trabalho”, seu “tempo de trabalho”, como numa 

contraposição de dois proprietários que trocam coisas iguais, um vende a força de 

trabalho que o outro compra com o salário (dinheiro), desse modo, é de 

responsabilidade do próprio trabalhador “a conservação e reprodução do produto que 

está vendendo” sua força de trabalho. 

Em outras palavras, o objetivo da mercadoria alimentação sob o comando das 

relações de produção capitalistas não é, nem pode ser, de maneira nenhuma satisfazer 

necessidades humanas, que teriam que inevitavelmente considerar aspectos de saúde e 

cultura no espectro de todo o ciclo de vida dos seres humanos, isto é, teriam que 

considerar o custo global da reprodução social da força de trabalho e não apenas sua 

reprodução cotidiana individual. 

Desse modo, a alimentação humana “subsumida formalmente” ao Capital deve 

atender determinados pré-requisitos: 1.deve fornecer a energia necessária para 

“restaurar” o dispêndio cotidiano da mão-de-obra; 2.deve ser segura o suficiente para 

assegurar a disciplina no trabalho (não deve provocar surtos ou desânimo); 3.deve 

atender critérios básicos do costume social alimentar, o suficiente para o trabalhador 

expropriado (“livre”) aceite vender sua força de trabalho; 4.deve ser atrativa como 

mercadoria, já precisa ser adquirida pelo trabalhador no mercado com o seu salário; 

5.deve ser produzida na quantidade suficiente para manter também um exército de 

reserva de modo a garantir a insegurança fundamental no emprego. 

Evidentemente, mesmo o custo dessa alimentação forjada segundo as 

necessidades do Capital não é pago integralmente pelo capitalista. Apesar de precisar de 

um suprimento social de força de trabalho que implica um custo global de reprodução 

desta, o capitalista só pode pagar pelo preço do trabalho individual, que permite a 

manutenção do trabalhador no período de tempo de uso da mercadoria força de trabalho. 

O sustento da criança, do velho, do doente, enfim de todas as necessidades sociais do 
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capitalista que estão fora do “preço do trabalho” deverão ser 

assumidas por indispensáveis instituições não-capitalistas, isto é, o Estado, instituições 

públicas ou outras (DE BRUNHOFF, 1985). 

O atendimento das necessidades alimentares sob o Capitalismo tomou, assim, a 

forma de uma transformação da antiga dieta do camponês, onde emergiram os 

carboidratos (trigo, açúcar) e gorduras (leite, manteiga), com consumo ocasional de 

frutas, verduras e legumes e raramente carne. As bebidas alcoólicas (vinho, cerveja, 

destilados) depressivas foram substituídas por bebidas estimulantes (café, chá), isto é, 

uma alimentação barata, densa em energia acompanhada de drogas estimulantes. 

A construção da alimentação humana sob o Capital não pode prescindir da 

dimensão simbólica do ato alimentar, sob pena de romper as diretrizes fundamentais da 

reprodução cotidiana da força de trabalho e da ordem social capitalista. Mesmo sob o 

Capitalismo, os seres humanos não se alimentam de ração, pelo contrário, muitas vezes 

a alimentação foi utilizada pela ordem social burguesa como meio suplementar de 

cooptação e convencimento.  

Em relação ao açúcar (MINTZ, 1985) afirma que o Capitalismo, ao tornar 

disponível ao proletariado o consumo de açúcar, um produto antes usado apenas por 

ricos e nobres, também “adoçou a boca” dos proletários em outro sentido. Na verdade, 

(SHALLINS, 1996), aprofunda a proposição de (MINTZ, 1985) ao afirmar que o 

Capitalismo enquanto tal, enquanto relação social a um só tempo econômica e cultural 

não teria “funcionado” sem o auxilio de uma série de novas substâncias adoçantes, 

estimulantes, relaxantes, excitantes e portadoras de signos de redenção prazerosa das 

dores necessárias, de riqueza e status social que facilitaram a aceitação pelo trabalhador 

da naturalidade contratual da venda de sua força de trabalho pelo preço do salário. 

Dessa forma, foi preciso criar um Sistema Agroalimentar mundial, capaz de 

produzir alimentos em grandes quantidades e a baixos custos, para garantir a reprodução 

cotidiana da força de trabalho, não como resultado do exercício da liberdade do gasto do 

assalariado em determinadas preferências alimentares, mas como determinação do 

Capital. 

 

2.O primeiro regime alimentar (Primeira Revolução Industrial, final da 

hegemonia britânica, 1870-1914) 
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Do mesmo modo que falamos em regime alimentar da 

manufatura a partir das determinações econômicas próprias do modo de produção 

capitalista e de uma determinada fase do padrão tecnológico da produção (Primeira 

Revolução Industrial), é possível falar complementarmente também, a partir da 

montagem de um Sistema Mundial conseqüência da expansão das relações de produção 

capitalistas, do conceito de primeiro regime alimentar proposto por 

(FRIEDMANN;MCMICHAEL, 1989) com base na teoria regulacionista  que procura 

ressaltar as relações sistêmicas entre as dietas alimentares e os fenômenos econômicos e 

políticos, no nível global, que resultaram na formação dos Estados Nacionais no século 

XIX e na expansão mundial das relações capitalistas, com a conseqüente construção de 

um Sistema Agroalimentar mundial. 

O primeiro regime alimentar esteve centrado nas importações de trigo e carne 

pela Europa dos estados coloniais entre 1870 e 1914 (FRIEDMANN;MCMICHAEL, 

1989). A Inglaterra impôs às demais nações européias o livre-comércio, rompendo com 

o “exclusivo metropolitano” – que obrigava as colônias a venderem apenas às suas 

metrópoles – como forma de evitar o aumento dos seus próprios preços de salários e 

matérias primas, já que a agricultura européia não acompanhava o crescimento da 

demanda de produtos agrícolas provocada pelo seu acelerado processo de 

industrialização. Ao mesmo tempo em que baixava seus custos, a Inglaterra ampliava o 

mercado para seus produtos industrializados, exportando para os estados coloniais: 

trabalho, capital e bens manufaturados, especialmente para a construção de ferrovias.  
 

“Nós concebemos a formação dos Estados-nação no século dezenove como um 
processo sistêmico, no qual os estados coloniais jogaram um papel chave. 
Exportando produtos agrícolas temperados competitivos com a agricultura européia, 
os estados coloniais independentes: (i) abasteceram o crescente proletariado europeu 
com gêneros alimentares básicos, e (ii) tornaram-se a base de um novo tipo de 
comércio dentro de uma nova ordem inter-nacional, paralelamente à relação colonial 
por meio da qual as metrópoles administravam diretamente as exportações da 
agricultura tropical” (FRIEDMANN;MCMICHAEL, 1989, p.94, tradução do autor) 

A antiga complementaridade colonial, entre produtos tropicais exóticos e bens 

manufaturados, foi se transformando. Ela deu lugar a uma verdadeira divisão inter-

nacional do trabalho com um novo comércio mundial de produtos temperados e 

manufaturados, produzidos por Estados-nação independentes, ex-colônias, por exemplo, 

os Estados Unidos, que replicavam os métodos da agricultura e da indústria européia, 
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com técnicas e custos mais baixos, apropriados para o abastecimento 

de grande escala da crescente classe trabalhadora européia. 

Os produtos coloniais passaram assim a competir com similares produzidos pelo 

trabalho assalariado, na Europa e fora dela, e a enfrentar a competição via substituição 

de produtos tropicais por temperados, como ocorreu, por exemplo, no caso do açúcar de 

cana substituído pelo açúcar de beterraba na França. A expansão das relações 

capitalistas pelo mundo a partir da primeira revolução industrial foi, assim, 

acompanhada da expansão da dieta européia baseada no trigo, na carne e no leite. 

 

3.O açúcar “mitigador da fome”: alimento energético para a reprodução 

cotidiana da força de trabalho 

A demanda crescente pelo açúcar na Europa levou os portugueses a enfrentarem 

os desafios técnicos e organizacionais que a produção em larga escala de açúcar 

colocava. A cana quando madura tem que ser cortada rapidamente depois de queimada e 

moída mais rapidamente ainda depois de cortada, exigindo uma coordenação precisa 

entre o campo e a fábrica. Antecipando características do processo de industrialização 

que apenas se iniciava na Europa, o sistema de plantation, estabelecia métodos 

racionais, especialização e divisão de tarefas na produção do açúcar, uma disciplina 

quase militar para a força de trabalho viabilizada com mão-de-obra escrava, levando 

Steven C. Topik a afirmar que os engenhos de açúcar foram as primeiras fábricas 

modernas (TOPIK, 1998). Foi essa resposta inovadora dos portugueses que se tornou a 

base da produção do Novo Mundo. O açúcar da plantation viabilizou as primeiras fases 

da colonização do Brasil, sustentando os portugueses frente às disputas com os outros 

estados europeus.  

Os holandeses copiaram o modelo português, inclusive a técnica do 

branqueamento do açúcar, transplantando-o para as Antilhas e espalhando o sucesso da 

plantation pelo Novo Mundo (CANABRAVA, 1981). Seguramente mais de 10 milhões 

de africanos foram trazidos para plantações nas Américas nos mais de quatro séculos 

em que vigorou a escravidão (MINTZ, 1999) 

É importante lembrar, no entanto, de que o consumo de açúcar aumentava na 

Europa não só quantitativamente, mas espalhava-se por todas as camadas sociais, 

tornando-se crescentemente um produto de massa, de consumo popular. 
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Sidney MINTZ destaca o fato, geralmente pouco entendido, 

de que a contribuição das plantations coloniais para a constituição dos modernos 

estados nacionais e para o sucesso do Capitalismo não foi apenas econômica, mas 

também nutricional (MINTZ, 1999). Não se tratou apenas da oferta de açúcar, tabaco, 

café, chocolate e chá – mercadorias exóticas para satisfazer ávidos consumidores de 

novidades, estabelecendo um novo e promissor comércio – mas principalmente de 

oferecer drogas estimulantes (WEINBERG;BEALER, 2001) e fontes calóricas baratas 

para a nova dieta de um crescente proletariado europeu, libertando a acumulação de 

capital de custos elevados de reprodução da força de trabalho. 

A queda do preço e, portanto, da antiga associação entre açúcar e poder, foi 

acompanhada de uma crescente oferta à frente de uma demanda popular também 

crescente. “Coma como um rei!” poderia ter sido o slogan do novo produto que se 

tornaria importante na dieta proletária de toda Europa. 

É interessante notar que, particularmente na Inglaterra, a precocidade nas 

transformações sociais e econômicas que fizeram emergir o Capitalismo industrial, 

correspondeu ao desenvolvimento de um acentuado gosto pelo açúcar. Bolos e biscoitos 

doces passaram a ser o complemento ideal do chá da tarde. Em 1700-1709, os ingleses 

consumiram 2 kg de açúcar por habitante por ano, passando para 6,7 kg em 1792, 9 kg 

em 1800-1809, atingindo cifras próximas do consumo atual no final do século XIX: 40 

kg por habitante por ano (LEMPS, 1998).  

O triunfo do açúcar de cana foi paradoxalmente coroado com a “invenção” do 

açúcar de beterraba, quimicamente indistinguível do açúcar de cana, que valeu a 

Benjamin Delessert a medalha da Legião de Honra conferida pelo próprio Napoleão, 

pois permitiu à França a superação da escassez causada pelo bloqueio britânico. Como 

decorrência, permitiu também a ampliação do consumo popular de açúcar pela Europa. 

A Alemanha, a França, a Áustria-Hungria e a Rússia impuseram-se como 

grandes produtores e consumidores de açúcar de beterraba. Em 1900 com a demanda 

explodindo, a produção total de açúcar comercializada na Europa chegou a 8.350.000 

toneladas, dessa produção 5.489.000 toneladas provinham do açúcar de beterraba 

(LEMPS, 1998). 

O sucesso do açúcar no primeiro regime alimentar esteve articulado ao centro 

das grandes transformações que resultaram do Capitalismo originário da Primeira 
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Revolução Industrial, e o transformaram precocemente numa 

commodity mundial, padronizada e produzida em unidades de grande escala, voltada 

tanto a fornecer calorias baratas como a adoçar o paladar das grandes massas de 

proletários europeus garantindo a reprodução cotidiana da força de trabalho. 

 

4.O regime alimentar da grande indústria: a subsunção real do trabalho ao 

Capital e a revolução da base técnica material dos meios de alimentação 

O regime alimentar da grande indústria por sua vez, implicou a revolução da 

base técnica da produção alimentar de forma a libertar o processo de valorização do 

Capital dos limites impostos pela auto-atividade do trabalhador, utilizando o saber 

científico para materializar na maquinaria, no sistema de máquinas, a presença do 

capitalista, que agora domina sem restrições o ritmo e a forma do trabalho, 

transformando o trabalhador em mero objeto acessório da máquina desprovido de auto-

atividade. 

A imposição do ritmo da produção pela máquina objetivando concretamente o 

comando e racionalidade do Capital, da valorização do valor, alterou profundamente as 

formas sociais da alimentação sob o Capitalismo: 1. a alimentação saiu dos domicílios e 

passou a se dar em espaços socializados e institucionalizados, refeitórios, restaurantes, 

etc. passando de um alimento local e perecível (alimento “vivo”) a um alimento global e 

durável (alimento “morto”); 2. a base técnica da produção agrícola se industrializou, 

criando um Sistema Agroalimentar constituído de indústrias de insumos, sementes e 

máquinas, unidades agrícolas e agroindustriais e a grande indústria de processamento 

alimentar; 3. depois de reduzir o produto agrícola a mero insumo industrial, a grande 

indústria promove crescentemente a substituição do produto agrícola por componentes 

não-agrícolas; 4. em virtude da incorporação de conhecimento científico como norma da 

transformação da base técnica da produção ocorreu também uma diferenciação social do 

proletariado, havendo necessidade da criação de uma camada intermediária de 

trabalhadores voltados exclusivamente para o trabalho intelectual. 

Esse último ponto, o processo de diferenciação da força de trabalho, demandou 

também uma diferenciação nos meios de subsistência voltados aos trabalhadores. Para 

essa camada de trabalhadores voltados para a incorporação do progresso técnico a 

serviço da valorização do Capital foi necessário produzir uma alimentação que 
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permitisse a reprodução cotidiana deste tipo diferenciado de força de 

trabalho, isto é, foi necessário transformar a alimentação de modo a oferecer uma 

alimentação “prática” e “saudável”, onde os adoçantes naturais (açúcar) e gorduras 

naturais (gordura animal) se tornaram os vilões das novas doenças crônicas não 

transmissíveis e a indústria alimentar pode oferecer alimentos light e diet mais caros. 

Como essa transformação da base alimentar não reduziu, antes pelo contrário, os 

problemas de obesidade, diabetes e hipertensão arterial, foi necessária a criação de 

nichos de consumo de alimentos densos em nutrientes, em vez daqueles densos em 

energia (destinados ao proletariado comum), isto é, com maior quantidade de carnes, 

frutas, verduras e legumes, assim como responder a uma maior necessidade de 

recuperação da confiança do consumidor na qualidade e segurança sanitária do alimento 

(alimentos étnicos/tradicionais e orgânicos). 

 

5.O segundo regime alimentar (Segunda Revolução Industrial, hegemonia 

americana no pós-II Grande Guerra, 1947-1973) 

O segundo regime alimentar envolve o conjunto de relações de produção e 

consumo que estiveram enraizadas numa forte proteção estatal e na organização da 

economia mundial sob a hegemonia dos Estados Unidos no pós-II Grande Guerra. 

O final do processo de descolonização e a extensão dos Estados nacionais para a 

África e Ásia acabou por destruir a base política para a antiga especialização colonial, 

agora sob blocos comerciais mundiais fortemente protegidos, centrados nas metrópoles. 

A integração da periferia ao segundo regime alimentar se fez então como mercado 

consumidor, através de crescentes importações de trigo, principalmente dos Estados 

Unidos e pelo declínio dos mercados para exportações tropicais, devido à substituição 

das importações nos países capitalistas avançados, notadamente do açúcar e dos óleos 

vegetais. 

Os capitais agro-industriais promoveram uma fantástica reestruturação dos 

setores agrícolas em todas as economias nacionais do mundo. A agricultura se tornou 

muito mais integrada com a indústria, a montante como consumidora de químicos e 

máquinas, e a jusante com os produtos agrícolas se transformando de bens para uso de 

consumidores finais, para bens intermediários na produção de alimentos processados 
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“duráveis”. Nos países capitalistas avançados, foi o complexo 

integrado de produção de carnes que melhor exemplificou este processo. 

O modelo “fordista” – que se baseia em produtos homogêneos, padronizados, 

para mercados de massa e em tecnologias que aumentam a produtividade e reduzem os 

custos de produção – está sendo, atualmente, amplamente questionado por 

transformações técnico-econômicas e inovações organizacionais baseadas na 

flexibilidade, na segmentação de mercados, e no uso intensivo de tecnologias de 

informação, que estão permitindo contornar a saturação dos mercados de massa e a 

tendência persistentemente baixista nos preços por meio de uma maior 

"individualização" do produto. Isto está provocando uma mudança de ênfase: da 

quantidade para a qualidade. 

Fazendo um esforço de síntese, poderemos caracterizar a fase atual como uma 

transição para um possível terceiro regime alimentar de contornos ainda indefinidos, 

mas em que a globalização financeira estendeu-se ao âmbito da produção, tornando os 

capitais do Sistema Agroalimentar mais livres das regulações dos Estados nacionais 

para incluir ou excluir localidades, matérias-primas e mão-de-obra, de acordo com sua 

conveniência.  

Certos traços do período fordista se aprofundam, tais como a concentração e 

centralização de capitais, uma maior integração vertical na produção e a intensificação 

da utilização de tecnologias que, no entanto, estão agora voltadas à produção em massa, 

não de produtos homogêneos, mas de produtos diferenciados para nichos específicos. 

Produtos estes, que podem inclusive ser gerados em unidades menores ou quase 

artesanais, mas que respondem a padrões de qualidade definidos por grandes atores que 

comandam os elos do processamento industrial e da distribuição, através de marcas 

multinacionais. 

 

6.Os adoçantes alternativos “mitigadores da obesidade”: o processo de 

substituição do açúcar natural pelos adoçantes biotecnológicos e sintéticos 

É possível, grosso modo, classificar os adoçantes usados pela humanidade 

traçando um continuum “natural-sintético” onde o mel, o adoçante mais antigo, figuraria 

no pólo mais dependente de condições naturais para sua produção sendo também o 

menos transformado. Seguindo no continuum, teríamos o açúcar de cana, produto 
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natural, mas que requer várias transformações para sua extração e 

produção, o açúcar de beterraba que além de requerer transformações incorporou muitos 

avanços da química em seu processo de produção, o steviosídeo e o rebaudiosídeo-A 

extraídos da planta Stevia rebaudiana que exigem complexos processos de purificação, 

os adoçantes à base de amido de milho que requereram sofisticadas soluções 

biotecnológicas para se chegar à produção de isoglucose, os chamados polióis que são 

transformações químicas da sacarose como o sorbitol e o xilitol, e finalmente os 

adoçantes puramente sintéticos derivados de cadeias de carbono (petróleo) como a 

sacarina, o ciclamato e o aspartame, que seriam virtualmente independentes de 

condições naturais para sua produção. 

Para (SZMRECSÁNYI, 1989) o desenvolvimento e a performance dos 

adoçantes alternativos substitutos do açúcar não pode ser explicado apenas pela 

concorrência de setores rivais baseados em determinadas matérias-primas agrícolas, 

como por exemplo, agroindústria canavieira versus agroindústria da beterraba ou do 

milho, nem pela concorrência de setores que atuam exclusivamente nos mercados de 

adoçantes. 

Na verdade, a magnitude dos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento 

necessários para apoiar a incorporação bem sucedida dessas inovações no processo 

produtivo só pode ser bancada por blocos de capitais com acesso a grandes montantes 

de crédito e que atuam em mercados muito mais amplos, menos homogêneos e sem 

vinculação fixa e necessária com quaisquer setores específicos. 

Esses grandes blocos de capitais de empresas transnacionais empreendem 

estratégias de crescimento que priorizam aumentar rapidamente a oferta de um conjunto 

de produtos complementares ou intersubstituíveis (como o açúcar, o HFCS, a sacarina, 

o ciclamato e o aspartame) em vez de fazer crescer a sua produção e, sobretudo, a 

demanda do mercado, dentro de apenas um determinado ramo de atividades 

(SZMRECSÁNYI, 1989).  

Segundo (SZMRECSÁNYI, 1993) não constitui nenhuma coincidência o fato de 

que os setores que dominam a grande indústria alimentar sejam empresas transnacionais 

que atuam em inúmeros ramos de produção diferentes, como químico e farmacêutico, 

além de outros. Também não é resultado de acasos fortuitos a “descoberta” de novas 

tecnologias, processos ou produtos que podem substituir os adoçantes naturais 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

14 de 20 
 

tradicionais. Pois, o desenvolvimento tecnológico que envolve não 

só o conhecimento científico, mas o know-how (ou savoir-faire), tende a preceder o 

progresso técnico, sem necessariamente se incorporar ao processo produtivo. A 

defasagem cronológica entre esses dois momentos pode ser devida a vários fatores e 

serve para explicar a lenta difusão das biotecnologias no setor agrícola, não obstante as 

suas grandes potencialidades econômicas. Essa defasagem cronológica, no entanto, 

tende a ir reduzindo-se, como se pode comprovar no caso dos adoçantes artificiais 

intensos sintéticos.  
“Oito décadas se passaram entre a “descoberta” do açúcar de beterraba e a da 
sacarina, menos de seis foram necessárias para o rápido crescimento dos ciclamatos 
– o segundo adoçante artificial – e menos que três para a do aspartame, atualmente 
um dos mais famosos entre eles (SZMRECSÁNYI; ALVAREZ 1999).” 

Em trabalhos publicados no final da década de 1980, (SZMRECSÁNYI, 1989) e 

(WILKINSON, 1989) formularam uma hipótese “forte” para o futuro do mercado de 

açúcar: como decorrência das inovações no Sistema Agroalimentar e questões como o 

aumento das preocupações relacionadas à saúde, haveria uma tendência para a crescente 

substituição do açúcar por adoçantes alternativos biotecnológicos ou sintéticos, 

conseqüentemente resultando na “expulsão” do açúcar do mercado de adoçantes. 

Segundo (WILKINSON, 1989) o desenvolvimento dos adoçantes naturais 

“biotecnológicos” a base de amido, como o HFCS (xarope de milho alto em frutose na 

sigla em inglês, também chamado isoglucose) e dos puramente químicos sintéticos 

(como a sacarina, o ciclamato e o aspartame) representam “o paradigma do 

substitucionismo”. Para o mesmo autor “o açúcar é o grande perdedor do novo sistema 

alimentar” e está sofrendo um claro processo de expulsão do mercado com sua 

substituição por outros adoçantes alternativos. 

O “substitucionismo” é definido como o processo onde a produção industrial de 

alimentos vai, não apenas aumentando crescentemente o valor agregado pela atividade 

industrial ao produto agrícola, mas, de forma permanente apesar de descontínua, depois 

de reduzir o alimento a um mero insumo industrial, promove cada vez mais a 

substituição desse produto agrícola por componentes não-agrícolas (GOODMAN;SORJ 

et al., 1990). 

Assim, se as transformações estruturais que estão ocorrendo no Sistema 

Agroalimentar, com o predomínio dos grandes capitais da indústria alimentar, 
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determinam um ritmo cada vez mais acelerado de incorporação de 

inovações no sentido da substituição do produto açúcar, conforme a hipótese 

“substitucionista”, é preciso reconhecer que a construção de uma “curva do ciclo de 

vida do produto açúcar” que busque correspondência na realidade dos fatos não pode 

ser determinada levando-se em conta apenas e isoladamente as inovações no mercado 

de adoçantes, mas que essas ocorrem em conjunto com outras grandes inovações que 

afetam a economia capitalista como um todo, em especial as que geram mudanças nos 

padrões técnico-produtivos e sociais e que configuram o que 

(FRIEDMANN;MCMICHAEL, 1989) denominaram de Regimes Alimentares. 

O mercado de açúcar continua ainda a ser um dos mais importantes mercados de 

insumos alimentares. Fatores resultantes da reestruturação e das políticas de ajuste nos 

anos 90 nos países produtores de açúcar da periferia, como o Brasil, resultaram em 

enormes aumentos da produção de açúcar indicando que ainda existe espaço, nestes 

países, para o aumento da produtividade e diminuição dos custos de produção pela 

utilização de tecnologias 

O crescimento da renda dos países asiáticos foi acompanhado pelo crescimento 

do consumo de açúcar, com exceção da China, havendo esperanças que o mesmo 

fenômeno se repita para a África, coincidindo com a quebra da produção de açúcar de 

beterraba da Ucrânia e com a saída de Cuba do mercado internacional de açúcar. Aliada 

a esses fatores veio a busca de lugar seguro para o “pouso” dos capitais flutuantes no 

mercado financeiro internacional após o “crash” de 2008 que provocaram as fortes 

altas especulativas no mercado de commodities garantindo conjunturalmente, após anos 

de seguidas baixas, uma dinâmica favorável nos anos mais recentes para os preços do 

açúcar.  

No entanto, uma queda no consumo de açúcar está começando a evidenciar-se, 

particularmente para os países desenvolvidos. Os países pobres ainda mantêm um 

grande potencial de crescimento do consumo do açúcar em virtude das atuais restrições 

de renda de suas populações. Embora a América Latina já tenha um elevado nível de 

consumo de açúcar per capita, o aumento do consumo nos países asiáticos está 

mantendo os níveis atuais do consumo mundial de açúcar, havendo, ainda, expectativas 

que o fenômeno se repita para a África. A participação do açúcar de cana no mercado 

mundial de açúcar, também cresceu dos 55 a 60% desde antes da segunda guerra para os 
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72% em 1998 em função do colapso da produção de açúcar de 

beterraba da antiga União Soviética, projetando uma participação de 80% nos próximos 

20 anos (GENESTOUX, 2000; GUDOSHNIKOV, 2001).  

A última década do século XX foi marcada por crises de superprodução, níveis 

de estoques acumulados elevados e tendências baixistas persistentes nos preços do 

açúcar. Os preços baixos e os aumentos de produtividade, que tem sido conquistados 

pelos países produtores, não tem conseguido ampliar o mercado nos países 

importadores, já que a maioria desses tem políticas fortemente protecionistas para suas 

produções domésticas de açúcar ou substitutos, com esses mercados domésticos 

sofrendo pouca influência das oscilações no mercado mundial de açúcar. 

Mesmo na Ásia, onde o crescimento do consumo de açúcar tem acompanhado o 

crescimento da renda da população na maioria dos países da região, o mesmo não se dá 

com a China, o mercado de maior interesse para qualquer produtor de açúcar do mundo. 

Na China com o crescimento da renda da população não é o consumo de açúcar que está 

crescendo, mas o consumo de adoçantes intensos sintéticos, levantando a hipótese de 

que os chineses ainda mantém preferências culturais pelos paladares mais amargos. Um 

dos problemas de mercado dos adoçantes intensos sintéticos nos mercados do ocidente, 

o gosto residual amargo, não encontraria obstáculos no gosto do consumidor chinês 

(HANNAH, 2001; BARON, 2002). A Ásia é, também, a região onde a participação de 

mercado dos edulcorantes sintéticos tem crescido às maiores taxas do mundo 

(SZMRECSÁNYI;ALVAREZ, 1999; BARON, 2002). 

O mercado doméstico nos Estados Unidos, por exemplo, diminuiu em um terço 

seu consumo per capta de açúcar entre 1970 e 1983. No início dos anos 90 os adoçantes 

derivados do amido de milho, incluindo a isoglucose, já atingiam 40% do mercado 

consumidor, contra 36% do açúcar (de cana e beterraba) e 24% dos edulcorantes 

sintéticos.  

É crescente, no mundo todo, tanto a parcela de mercado dos adoçantes derivados 

de amido de milho, como dos adoçantes sintéticos durante os anos 1980 e 1996. Neste 

período, enquanto o açúcar caiu de 88% para 81%, os adoçantes sintéticos subiram de 

3% para 7% e os adoçantes derivados de amido de milho de 8% para 12% 

(SZMRECSÁNYI;ALVAREZ, 1999). 
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Em 1985 a participação dos adoçantes intensos mais os 

derivados de amido de milho no mercado mundial de adoçantes já era de 19%. Estima-

se que em 2005 a participação dos adoçantes (exceto açúcar) deverá estar em 30% e 

acima de 40% por volta de 2020 Mas pode chegar a 51% ou 52%, quando significará 

que não há nenhuma perspectiva de expansão para o mercado de açúcar além de 2010 

ou 2020 (GENESTOUX, 2000). 

A produção de adoçantes derivados do milho e de adoçantes sintéticos em geral 

envolve um grau muito maior de concentração de capitais que a produção açucareira a 

partir da cana ou da beterraba. As etapas da produção tanto da isoglucose como dos 

adoçantes sintéticos são constituídas por operações contínuas e automatizadas, efetuadas 

por equipamentos dotados de alta densidade de capital e sob supervisão de pessoal 

técnico altamente especializado. Contudo, o vulto dos investimentos é amplamente 

compensado pelos altos níveis de produtividade alcançados, pela uniformidade, 

funcionalidade e economicidade dos produtos obtidos. 

Assim, a produção açucareira enfrenta atualmente a competição de uma indústria 

muito mais concentrada em capital, capaz de financiar vultosos investimentos em 

pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, lobby político e marketing para 

superar os obstáculos à expansão do mercado para os seus produtos. 

 

7.O início do fim do açúcar: possíveis caminhos da substituição do açúcar 

natural pelos adoçantes sintéticos e biotecnológicos 

O extravazamento da expansão da produção industrial para a periferia nos anos 

recentes por meio do out-sourcing e do acúmulo de reservas em alguns grandes países, 

como os do bloco dos BRIC’s, que permitiram a retomada do investimento – com o 

conseqüente ingresso de grandes parcelas dos pobres desses países no mercado de 

consumo dos alimentos industrializados – ampliou o domínio da indústria na 

alimentação moderna. Numa primeira fase, esse processo poderá expandir a demanda de 

açúcar como bem intermediário e reforçar seu papel tradicional de alimento energético, 

caloria barata de amplo consumo. 

No entanto, à medida que os problemas de saúde dos países desenvolvidos 

causados pela alimentação moderna, tais como a epidemia de obesidade e outras 

doenças crônicas, se espalhem para os países em desenvolvimento, e dependendo da 
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renda das massas de pobres nos países em desenvolvimento e das 

políticas sanitárias adotadas, o potencial de demanda dos adoçantes não-calóricos, 

poderá estimular a indústria de adoçantes alternativos, devido a sua maior densidade, 

concentração e centralização de capitais, a resolver os atuais gargalos tecnológicos que 

dificultam a emergência do “substituto perfeito” do açúcar.  

Os interesses dos produtores de açúcar de cana e dos governos de seus países, 

inclusive dos produtores de açúcar de beterraba e HFSC dos países desenvolvidos, 

poderão encontrar crescentes dificuldades de conter a disputa com a grande indústria 

alimentar, podendo esta competição se expressar também em termos de preços mais 

baixos dos adoçantes alternativos competitivos com os do açúcar. 

Numa primeira fase, em que poderá ser observado um aumento da demanda de 

açúcar, o ritmo dos investimentos em tecnologia e na reestruturação produtiva da 

agroindústria canavieira nos países semi-industrializados da periferia, como o Brasil, 

pode retardar o processo substitucionista baixando ainda mais os preços do açúcar no 

mercado internacional. No entanto, este processo apresentará cada vez mais limites e a 

tendência poderá ser a transição dessas agroindústrias para outros mercados e trajetórias 

tecnológicas, podendo inclusive esta transição ser estimulada pelo potencial dos 

agrocombustíveis. 
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O Papel dos EUA e da URSS na Reconstrução do Estado 
Alemão na República de Weimar* 

Flávio Schluckebier Nogueira1 

 

Introdução 

Para se entender o termo “reconstrução de um Estado”, é preciso, 

inicialmente, fazer um comentário sobre o poder econômico e militar. Um Estado que 

conta com grande poder econômico, pode utilizar essa força para alcançar dominação 

ou controle, obtendo assim prestigio, que é o respeito ao qual se paga o poder e 

influência, que é a capacidade de afetar as decisões de outros Estados. O poder militar 

dá ao Estado força, que é o uso de meios físicos para se afetar decisões de outros 

Estados. Assim, tendo em mão esses dois poderes, um Estado pode alcançar uma 

posição dominante, sendo capaz de afetar as decisões de um numero significativo de 

outros Estados sem que os mesmos tenham tais condições (KINDLEBERGER, 1970: 

56). 

Tanto o poder econômico quanto o militar, são avaliados de maneira 

relativa, isto é: só temos como medir o poder através da comparação com outro poder. 

Desse modo, de acordo com a interpretação Estado-Cêntrica da Economia Política 

Internacional, os Estados estão atentos não somente aos ganhos absolutos que 

obtiveram, como também ao tamanho dos seus ganhos em relação aos outros (GILPIN, 

2001: 78). Os Estados estão particularmente interessados na distribuição dos ganhos que 

afetam o bem-estar nacional, a riqueza nacional e o poder militar. 

O Estado Alemão, após a derrota na Primeira Guerra Mundial, se encontra 

abalado no que diz respeito ao seu poder econômica e militar, não tendo assim nenhuma 

                                                            
* O autor agradece os comentários do Professor Daniel de Pinho Barreiros.  As falhas que possam 
persistir são de exclusiva responsabilidade do autor. 
1  Flávio Schluckebier Nogueira é economista formado pela UFRJ, onde atualmente faz mestrado na área 
de Economia Política Internacional. E-mail: <flaviospsn@uol.com.br> 
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condição de assumir a posição de dominante como havia sido 

pretendida na Primeira Guerra Mundial. Assim, quando mencionamos a palavra 

“reconstrução”, não mencionamos apenas a reconstrução dos bens materiais destruídos 

pela guerra e sim a reconstrução dos fatores citados acima. 

O Tratado de Versalhes impôs restrições ao Estado Alemão fazendo com 

que o mesmo tivesse grandes perdas relativas comparado às demais potências européias 

vencedoras. Enfrentando tais dificuldades, seria difícil para a Alemanha reverter sozinha 

tal quadro. É por esse motivo que analisaremos a hipótese de que os EUA, através do 

seu fluxo de capital e a URSS, através da cooperação militar germano-soviética, tiveram 

papéis importantes na reconstrução do Estado Alemão durante a República de Weimar. 

As Diferentes Concepções de Paz 

A Alemanha, ao final da Primeira Guerra Mundial, foi considerada a grande 

responsável pelo conflito. Por esse motivo, foi estipulado pelos governos aliados, 

conforme o comunicado do Presidente norte-americano Woodrow Wilson, ao Governo 

Alemão em 5 de novembro de 1918 que “...a Alemanha pagará compensações por 

todos os prejuízos sofridos pela população civil das nações aliadas e à sua propriedade 

em virtude da agressão alemã por terra, por mar e pelo ar.” Essa frase (e suas devidas 

interpretações)2, constituiu a origem do Tratado de Versalhes. 

Ao aceitar discutir o armistício, o governo alemão acreditava que o acordo 

de paz seria baseado nos Quatorze Pontos de Wilson3 (JOLL, 1990: 275) e em outros 

importantes discursos pronunciados pelo presidente americano. Assim, conforme a 

afirmativa do governo alemão em 12 de outubro de 1918, “seu objetivo ao entrar em  

negociações seria apenas concordar com os detalhes práticos da aplicação desses 

termos.” Contudo havia muitos interesses distintos ao se discutir o tratado de paz. 

                                                            
2 Keynes em seu livro As Conseqüências Econômicas da Paz diz: “... poucas frases na história deram 
tanto trabalho aos advogados e aos sofistas.” (KEYNES, 2001: 78). 
3 No dia 8 de janeiro de 1918 o Presidente americano Woodrow Wilson enviou uma mensagem ao 
congresso americano onde sumariou sua plataforma para paz no que ficou conhecido como Os Quatorze 
Pontos de Wilson (KEYNES, 2001: 38). 
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O objetivo americano era conceber uma paz justa e, a 

partir do Tratado de Versalhes, criar uma nova ordem mundial baseada na Liga das 

Nações4 (JOLL, 1990:274). O pensamento inglês estava alinhado com o americano. 

Após uma posição inicial mais dura, motivada por um sentimento de vingança, 

prevaleceu à razão, uma vez que eles perceberam que a recuperação do Estado Alemão 

era importante para o comércio britânico e, conseqüentemente, para a sua própria 

recuperação (JOLL, 1990: 275).  Desse modo, também defenderam uma concepção de 

paz justa e não punitiva. 

 A França, no entanto, representada pelo seu primeiro ministro Georges 

Clemenceau, defendia uma proposta distinta, onde o mais importante era obter um 

acordo de paz que garantisse a própria segurança. Esse propósito seria alcançado 

mantendo a Alemanha a mais fraca possível, tanto do ponto de vista militar como do 

econômico e territorial (JOLL, 1990: 274). 

Ao se observar os diferentes pensamentos no que diz respeito à paz com 

Alemanha, nota-se claramente como as concepções de ganho influenciam nas decisões 

dos Estados. Enquanto a Inglaterra e os EUA estavam claramente interessados nos 

ganhos relacionados ao comércio com a Alemanha, a partir de sua recuperação, sem se 

preocupar com a possível ameaça que poderia advir, a França se opunha a tal idéia, por 

temer pela própria segurança. Convém lembrar que a recuperação da Alemanha 

beneficiaria também a economia francesa, entretanto, a França se encontrava mais 

interessada no ganho relativo obtido por ser mais poderosa que Alemanha. 

As idéias citadas parágrafos acima foram discutidas a partir da interpretação 

da frase do Presidente Wilson mencionada no inicio desta seção. Os resultados dessa 

negociação serão mostrados a seguir. 

 As Resoluções do Tratado de Versalhes 

O território alemão Pós-Tratado de Versalhes é bem diferente daquele 

apresentado no inicio da guerra. A Alemanha perdeu 13,1 por cento do seu território que 

                                                            
4 A criação da Liga das Nações constitui o décimo quarto ponto de Wilson (KEYNES, 2001: 41). 
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correspondiam a 14,6% da superfície cultivável, 74,5% dos minerais 

de ferro, 68,1% das reservas de zinco e 26% da produção de carvão (STOLPER, 1942: 

123; HARDACH, 1977: 191). 

Adicionalmente, cedeu aos aliados todos os navios da sua marinha mercante 

com mais de 1.600 toneladas brutas e metade dos navios entre 1.000 e 1.600 toneladas 

(STOLPER, 1940: 124), 5.000 locomotivas, 150.000 vagões e 5.000 caminhões e ainda 

foi reservado aos Aliados o direito de confiscar toda classe de propriedade privada dos 

alemães localizadas nos território dos países ou nos territórios cedidos (STOLPER 

1942: 124). 

As reparações em dinheiro foram quantificadas em 1921 (Resoluções de 

Paris), e estabeleceram o pagamento de 2.000 milhões de marcos ouro anuais durante os 

primeiros dois anos, 3.000 milhões anuais nos três anos seguintes, 5.000 milhões anuais 

nos outros três e, desse ponto em diante, 6.000 milhões anuais por trinta e um anos. 

Adicionalmente, deveria ser pago, anualmente, por quarenta anos, o montante 

equivalente a 26 por cento do produto das exportações alemães (STOLPER, 1942: 127). 

O exército alemão foi restringindo a apenas 100 mil homens com no 

máximo 4.000 oficiais, 102.000 rifles e carabinas, 1.134 metralhadoras leves e 792 

pesadas. A marinha ficou restrita a 15 mil homens, (com no máximo 1.500 oficiais), 6 

encouraçados, 6 cruzadores ligeiros e 12 contratorpedeiros (IRIYE, 1993: 74). Ademais, 

proibiu-se a artilharia pesada, tanques, submarinos e força aérea. 

O resultado dessas medidas foi o enfraquecimento do Estado Alemão sob os 

pontos de vista militar, territorial e econômico. Sendo assim, segundo Keynes (2001) 

“... pouco se esqueceu que pudesse empobrecer a Alemanha no presente ou obstruir o 

seu futuro desenvolvimento.” (pp 75). É nesse contexto que se inicia República de 

Weimar. 

A República de Weimar 

De acordo com Stolper (1942), a República de Weimar pode ser dividida em 

três períodos bem definidos: o primeiro, de novembro de 1918 a novembro de 1923, foi 

marcado pela desordem econômica e inflação elevada; o segundo, de 1923 a 1929, pode 
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ser entendido como uma época de crescimento onde a economia 

alemã parecia ter se reorganizado; e, finalmente, o terceiro período, que se estendeu de 

1929 até 1932, representando a crise industrial, agrícola e bancária. 

Fase Inflacionaria 1918-1923 

A hiperinflação alemã pode ser explicada de acordo com Helfferich (apud 

LAIDLER e STADLER, 1998), à luz da Balança de Pagamentos. A balança de 

pagamentos alemã desfavorável (como resultado das dificuldades de se obter crédito, 

necessidade de se importar produtos agrícolas e minerais somado ao pagamento de 

reparações em espécie) foi a causa da depreciação da taxa de câmbio do marco. Este 

fato resultou em aumento de preços e salários, e conseqüentemente em escassez de 

moeda em circulação. O Banco Central Alemão, para evitar uma quebra nas relações 

econômicas, passou a emitir moeda a fim de aumentar o meio circulante e facilitar as 

transações com o nível de preços elevado.  

A Hiperinflação não foi o único problema enfrentado pelo governo alemão 

nessa época. Em janeiro de 1923, a França, declara que a Alemanha se encontrava em 

falta para com as reparações e ocupa a região do Ruhr, o grande centro da produção de 

ferro e carvão da Alemanha, a fim de obter de forma direta as reparações. (HARDACH, 

1977: 193). 

O somatório dos problemas enfrentados pela jovem república alemã, fez 

com que, no fim do período inflacionário em novembro de 1923, o marco valesse um 

trilionésimo de seu valor de antes da guerra. 

Estabilização e Crescimento 1923-1929 

A inflação elevada tornou a situação do marco insustentável. Era preciso frear os 

mecanismos que geravam a inflação. Para isso uma nova moeda (Rentemark)5 foi criada 

em 15 de novembro de 1923 (HARDACH, 1977: 194). 

A grande questão ao se criar uma moeda nova é de como realizar a transição de 

uma moeda instável para uma estável. Segundo Stolper (1942), havia uma série de 

                                                            
5  Para maiores informações sobre a criação do Rentemark ver Stolper (1942) e Hardach (1977) 
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obstáculos a serem enfrentados: estabelecimento do nível de 

confiança da nova moeda; obtenção de empréstimos no exterior para estabilização das 

reservas e; trégua nas lutas sobre as reparações e um relaxamento no pagamento das 

mesmas. 

Os problemas relacionados ao pagamento das reparações e do crédito para a 

estabilização monetária foram resolvidos pelo Plano Dawes6 que: i) reduziu as 

anuidades das reparações a quantidades aparentemente suportáveis; ii) reconheceu que a 

Alemanha necessitava de um intervalo de tempo para se recuperar e iii) injetou capital 

na forma de um grande empréstimo à Alemanha no valor aproximado de 200 milhões 

de dólares. (STOLPER, 1942; 153). 

As ações constituintes do Plano Dawes estabeleceram as condições 

favoráveis para um período de recuperação sem igual em alcance e intensidade. Esse 

período será mais bem analisado quando tratarmos da importância do capital americano 

para a fase de prosperidade da República de Weimar. 

A Crise e o Fim da República de Weimar 1929-1932 

Em 1929 o período denominado “Anos Dourados” da República de Weimar 

chega ao fim (HARDACH, 1977: 196). A crise de 29 interrompeu a entrada de capital 

para o Estado Alemão, provocando uma queda do preço das ações industriais 

juntamente com uma queda nos preços das mercadorias (LANDES, 1994: 382) e causou 

uma queda no preço dos produtos agrícolas. A combinação desses fatores afetou de 

maneira significativa o cenário político, culminando no fim da República de Weimar. 

Grande parte do capital que ingressou na Alemanha no período de 

crescimento era de curto prazo. Uma vez nos bancos alemães, esse capital passou a 

financiar empréstimos a longo prazo. Com a quebra da bolsa de Nova Yorque em 

setembro de 1929, o fluxo de capital se inverteu, ou seja os recursos passam a deixar a 

Alemanha. Praticamente a metade do capital disponível nos grandes bancos alemães era 

                                                            
6 A Comissão de Reparação designou dois comitês para estudar o problema a respeito das reparações e 
propor uma nova ordem no seu pagamento. O mais importante desses comitês teve como diretor Charles 
Dawes. Esse comitê apresentou um novo plano para as reparações, conhecido como o Plano Dawes, que 
foi aceito pela Comissão de Reparações e em seguida pelo governo alemão sendo posto em pratica em 
setembro de 1924 (STOLPER, 1942: 152). 
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oriunda de empréstimos externos e essa fuga de capitais gerou uma 

crise bancaria (PETZINA, 1969: 62). 

A conseqüência da crise foi uma contração brutal do crédito, sentida em 

todos os ramos da economia, ademais de uma rápida queda do preço das ações 

industriais juntamente com uma queda nos preços das mercadorias (LANDES, 1994: 

382). Esses fatores resultaram na queda nos investimentos industriais conforme os 

dados da tabela 1. A queda no investimento fez com que o nível de desemprego na 

Alemanha aumentasse significativamente. De 1929 a 1930, o numero oficial de 

desempregados havia passado de 2 milhões para quase 4,5 milhões. Nos dois anos 

subseqüentes o desemprego atingiu a espantosa barreira de 6 milhões que  representava, 

no entanto, uma expressão abrandada da realidade (LANDES,1994: 383). 

Tabela 1 - Alemanha: Investimentos Industriais das Grandes Sociedades Anônimas Em 

1924-31a (Em Milhões De Reichmarks) 

 Novas Instalações Reposições Total 

1924 193 513 706 

1925 574 574 1148 

1926 301 647 948 

1927 535 721 1256 

1928 711 789 1500 

1929 327 841 1168 

1930 116 791 907 

1931 21 501 522 

a. Sendo todas elas empresas com capital acionário superior a um milhão de RM, somadas 

a companhias menores cujas ações eram negociadas em bolsa de valores. Estas representavam no fim de 

1931, aproximadamente 90% do total do capital acionário de todas as empresas alemãs. 

Fonte: (LANDES, 1994: 382) 

O aumento no índice de desemprego fez com que o lucro dos comerciantes e 

artesãos, que dependiam diretamente do poder de compra da população, se reduzisse 

cada vez mais. Além deste fator, os fazendeiros mal conseguiam garantir a própria 
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subsistência, com a redução continuada dos preços dos produtos 

agrícolas. (PETZINA, 1969: 70). 

Assim, em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler torna-se Chanceler 

(LANDES, 1994: 414). Adolf Hitler possuía uma base consistente junto aos 

trabalhadores, representando ao mesmo tempo uma garantia contra o marxismo, fazendo 

com que a burguesia e os junkers financiassem sua ascensão (PETZINA, 1969: 71). A 

nomeação de Adolf Hitler como Chanceler representou o fim da República de Weimar e 

o inicio de uma nova fase para o Estado Alemão. 

O Efeito do Capital Americano 

A tabela 2 mostra a evolução da cotação do dólar frente ao marco, dando 

uma boa idéia da magnitude da hiperinflação alemã. Para acabar com esse processo era 

necessário inicialmente, que houvesse uma revisão nos montantes a serem pagos pelas 

reparações de guerra e, em seguida, aporte de capital para criação e estabilização da 

nova moeda. Esse capital possui origem norte-americana. 

Tabela 2 – Cotações do Dólar (US$1,00) 

  Marcos  

Julho  1914 4,2  

Janeiro 1919 8,9 (I) 

Julho  1919 14,0  

Janeiro 1920 64,8  

Julho  1920 39,5  

Janeiro 1921 64,9  

Julho  1921 76,7  

Janeiro 1922 191,8  

Julho  1922 493,2  

Janeiro 1923 17.972,0  

Julho  1923 353.412,0  

Agosto 1923 4.620.455,0  

Setembro 1923 98.860.000,0  

Outubro 1923 25.260.208.000,0  

Novembro 1923 4.200.000.000.000,0  

(I) Calculo em termos de cotações suíças.  

Fonte: (STOLPER, 1942: 137) 
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O empréstimo concedido através do Plano Dawes 

permitiu a obtenção, pelo Reichsbank, das quantidades de ouro necessárias para a 

estabilização do novo marco (STOLPER, 1942:149). Contudo, o período inflacionário 

de 1920-23 declinou as fortunas privadas alemãs, não permitindo que os bancos alemães 

conseguissem equilibrar suas perdas com capital nacional. Assim o capital oferecido 

pelos EUA foi o caminho mais fácil para se obter esse equilíbrio, sendo fundamental 

para a rápida recuperação econômica alemã nesse período (PETIZINA, 1969: 61).  

O capital americano flui na direção da Alemanha devido à mesma ter 

mantido a taxa de juros em patamares elevados. Tal atitude foi tomada para tranqüilizar 

os cidadãos que estavam aflitos com a lembrança da hiperinflação (EICHENGREEN, 

2000: 101). A entrada do referido capital e o fim da inflação fez com que a economia 

alemã apresentasse um crescimento relativamente estável, permitindo que a renda 

nacional aumentasse 25% entre 1925 e 1928 (PETIZINA, 1969: 59) e tornando os 

níveis de produção e bem-estar em geral, em 1928-9, iguais ou superiores aos de 1913 

(HARDACH, 1977: 195). 

Ocorreu um enorme programa de renovação urbana e as cidades competiam 

entre si na expansão de moradias, playgrounds, piscinas, escolas e hospitais. Junto a 

este processo os cabos de energia elétrica se espalhavam pelo campo alemão (BRAGA, 

2000: 206). Nesse período de crescimento, a Alemanha consegue recuperar as suas 

forças empreendedoras reafirmando-se em 1929 como possuidora da mais moderna 

frota mercante, das ferrovias mais rápidas e de um adequado sistema de estradas 

(BRAGA, 2000:205). 

Os empréstimos americanos, também foram os responsáveis pelo o processo 

de “racionalização” A racionalização enfatizou a cartelização das propriedades, a gestão 

do capital fixo e das ciências e a coordenação entre as indústrias e o Estado. O resultado 

desse processo foi um maior nível de progresso técnico, com construções de novas 

plantas e aumento dos estoques, além de uma intensificação significativa na 

produtividade e na lucratividade, fazendo com que entre 1924 e 1927 a produtividade 

industrial crescesse quase 40 por cento (ABRAHAM, 1980: 88). 
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No período de 1925 até 1929, muito nacionalistas se 

queixaram da “escravidão” que a Alemanha estava tendo do crédito internacional. 

(JOLL, 1990: 289). Tal queixa, acabou se confirmando, no verão de 1928, ocorreu um 

surto de prosperidade interna nos EUA e o conseqüente aumento relativo das taxas de 

juros do FED, reduzindo drasticamente a saída de capital dos EUA. O final desse surto 

acabou culminando no “crash de Wall Street” de outubro de 1929, provocando nova 

redução dos empréstimos americanos (KENNEDY, 1989: 274) e, conseqüentemente, 

gerando o fim do período de prosperidade da República de Weimar. 

Cooperação Militar Germano-Soviética 

O Tratado de Versalhes impactou de forma significativa as relações alemãs 

com a Rússia. O Conde alemão Brockdorff-Rantzau, um dos políticos mais talentosos 

da República de Weimar, opunha-se, antes de Versalhes, a qualquer alinhamento 

unilateral com o Ocidente, contra a Rússia, ou com a Rússia, contra o Ocidente. Após as 

duras condições do referido Tratado, Brockdorff abandona sua oposição contra a 

aproximação russo-alemã. Apesar de estar consciente dos perigos do Bolchevismo, 

acreditava se tratar de um mal menor do que as conseqüências do indigno Tratado, 

imposto pelos inimigos vingativos e rapaces, sobre a Alemanha e suas gerações futuras 

(GATZKE, 1958: 569-570). 

Do lado soviético, Lenin também percebia as conexões entre Rússia e 

Alemanha, e de como as conseqüências geradas pelo Tratado de Versalhes levavam a 

uma aproximação maior entre os dois Estados, conforme podemos observar em parte de 

seu discurso abaixo: 

Nossa existência depende a existência de uma radical divergência entre os poderes 

imperialistas de um lado e, por outro lado, que a vitória da Entente e a paz de 

Versalhes tornasse impossível para a esmagadora maioria da nação alemã viver. A 

paz de Versalhes criou uma posição tal que a Alemanha não pode sonhar com um 

espaço para respirar, não pode sonhar em não ser saqueada, de não ser privada dos 

meios de vida, de sua população não ser condenado à fome e inanição. A Alemanha 

não pode sonhar com isso e, naturalmente, seu único meio de salvar a si mesma é 

por uma aliança com a Rússia soviética, mais branco que eles estão direcionando 

seus olhares. Eles atacam loucamente a Rússia soviética, eles odeiam os 
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bolcheviques, eles atiram em seus comunistas como uma 

verdadeira e genuína Guarda Branca. O governo burguês 

alemão odeia loucamente os bolcheviques, mas os interesses de sua posição 

internacional o impulsionam em direção à paz com a Rússia soviética contra os seus 

próprios desejos7 

A aproximação da Reichswehr com o Exército Vermelho começou a partir 

da crença do General alemão Hans von Seeckt, que o sucesso militar da Alemanha 

dependia da sua colaboração com a Rússia. Adicionalmente, o General advertia sobre a 

necessidade de se admitir o fato que a Polônia estava tentando obter as terras 

disponíveis na fronteira leste alemã e dispunha da proteção da França, de maneira que o 

perigo para a Alemanha era eminente (SMITH, 1956: 125). 

Apesar dos estudos que indicam que contatos a respeito da colaboração 

militar ocorreram em 1919 e no começo de 1920 (SMITH, 1956: 126), a primeira 

negociação concreta relativa à colaboração militar germano-soviético ocorreu na 

primavera de 1921, quando foram iniciadas as negociações entres os membros da 

Reichswehr e representantes russos. O propósito dessas negociações foi alcançar um 

acordo no qual a Alemanha proveria ajuda financeira e técnica para a construção da 

indústria bélica russa e, em troca, obteria da Rússia suprimentos necessários de munição 

de artilharia, cuja produção lhe era proibida pelas cláusulas do Tratado de Versalhes 

(GATZKE, 1958: 567-68). 

As negociações do Estado Alemão com a Rússia Soviética não se limitaram 

ao campo militar. Havia, em paralelo, negociações políticas e econômicas reveladas ao 

mundo através do Tratado de Rapallo assinado em 16 de abril de 1922 (GATZKE, 

1958: 568). De acordo com os Artigos I e II do referido tratado, todas as demandas 

mutuas existentes entre as duas nações foram anuladas; pelo Artigo III, as relações 

diplomáticas foram restabelecidas de forma plena;  o Artigo IV introduziu a cláusula de 

nação mais favorecida em relação ao comércio entre os dois Estados;  e no Artigo V o 

governo alemão declara sua disponibilidade para estimular as relações comerciais entre 

a indústria alemã e a Rússia Soviética (MUELLER, 1976: 109). 

                                                            
7 (LENIN apud KOCHAN, 1950: 116). 
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No que se refere ao Tratado de Rapallo existe toda uma 

discussão a respeito da existência ou não de cláusulas militares secretas. Gatzke 

argumenta que as negociações militares foram conduzidas de forma independente pela 

Reichswerhr e eram totalmente desconectadas do Tratado. Mueller, entretanto, possui 

uma visão diferente a respeito desse tema e acredita que o Tratado de Rapallo se 

encontra intimamente relacionado a objetivos políticos e militares secretos (MUELLER, 

1976: 109). 

Se o Tratado de Rapallo, possuía ou não acordos militares não cabem ao 

presente trabalho analisar. Podemos sim ter como certo que, o Tratado ajudou a estreitar 

as relações entre a Alemanha e a Rússia Soviética e de forma direta ou indireta contribui 

para a realização de tais acordos. 

A cooperação militar secreta entre o Exército Vermelho e a Reichswehr 

tornou possível para o lado soviético a dispor de armamento moderno; para o lado 

alemão, esquivar-se do Tratado de Versalhes; e, para ambos, uma eficiente preparação 

militar (MORGAN, 1963: 253). No que se refere ao perigo polonês, a eficiência do 

acordo é apontada por Otto Gessler, que atribui o não envolvimento da Polônia na 

invasão ao Ruhr como conseqüência direta do acordo germano-soviético (MUELLER, 

1976: 112). 

Até 1924, essa colaboração militar consistia quase exclusivamente na 

produção industrial para uso militar, com a Alemanha fornecendo ajuda financeira e 

técnica e, em alguns casos, estabelecendo firmas alemãs em território Soviético 

(GATZKE, 1958: 578). No inicio de 1924 a Alemanha iniciou um novo ciclo de 

atividades na União Soviética, consistindo não tanto na produção de armamentos, mas 

também com os testes dos materiais de guerra e com o treinamento de militares alemães 

no uso de armas proibidas pelos termos de Versalhes. Posteriormente, a Reichswehr 

estabeleceu, em caráter experimental três estações de treinamento na União Soviética: 

em Lipetsk, para operações aéreas; em Saratov, para uso de gás; e em Kazan para 

operações com tanques. Vale ressaltar que esse novo ciclo não significou o fim da 

colaboração militar no campo industrial (GATZKE, 1958:578).  
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Não se poder precisar quando se deu o fim das relações 

militares germano-soviéticas, tudo leva a crer que a cooperação continuou após o fim da 

República de Weimar. O pacto de não agressão nazi-soviético, assinado em 23 de 

agosto de 1939, representa um indício dessa continuidade. 

Conclusão 

Conforme mencionado na introdução deste trabalho, quando foi proposto 

analisar a reconstrução do Estado Alemão na República de Weimar, o termo 

“reconstrução” estava particularmente relacionado ao poder econômico e militar. Esses 

dois poderes, devido ao modo como cada um é capaz de afetar a decisões de outros 

Estados, são fundamentais para se obter uma posição de destaque dentro do cenário 

internacional. 

As reparações impostas pelo Tratado de Versalhes geraram um problema no 

balanço de pagamentos do Estado Alemão, gerando a hiperinflação. Nesse ponto inicia 

a atuação dos EUA que com o seu capital promoveu a estabilização monetária e a fase 

de prosperidade da República de Weimar.  

Embora o período de prosperidade tenha sido curto, não se pode subestimar 

a importância do mesmo. Durante o referido período, o Estado Alemão logrou grande 

crescimento em sua infra-estrutura e aumento da capacidade produtiva e tecnológica de 

sua indústria. Sem tais fatores, seria impossível voltar a ter poder econômico e 

competitividade no comércio internacional. Esses fatores, durante a crise, se 

encontraram subutilizados, entretanto, não estiveram em nenhum momento 

indisponíveis, podendo ser plenamente utilizados ao final da crise. Assim concluímos 

que os EUA tiveram papel fundamental na reconstrução do poder econômico alemão. 

Sem seu capital, não teria ocorrido estabilização monetária e, muito menos, crescimento 

econômico, sendo impossível para a Alemanha restabelecer seu poder econômico. 

Quanto à reconstrução do poder militar, foi visto que o Tratado de Versalhes 

reduziu drasticamente o poder bélico alemão. Nessas condições, caso a Alemanha o 

respeitasse, estaria totalmente a mercê de uma possível invasão por parte da França (que 

ocorreu em 1923, na região do Ruhr) ou da Polônia. A Reichswehr, no que diz respeito 
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à cooperação militar germano-soviética, conseguiu obter armamento 

e treinamento os quais lhe era proibido pelas cláusulas do Tratado de Versalhes.  

Assim, podemos verificar a importância dos EUA e da URSS, na 

reconstrução do Estado Alemão durante a República de Weimar. Vimos que a 

República de Weimar, que no início era um Estado sem força econômica, prestigio, 

influência e poder militar, acabou, através do capital americano e da cooperação militar 

com a URSS, conseguindo iniciar a reconstrução de tais fatores, voltando a ocupar uma 

posição relevante dentro do cenário internacional. 
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Uma história da técnica e da industrialização em setores químicos – 

séculos XIX e XX. 

                                                                           Walter Luiz C de M Pereira 
    

Apresentação 

          O texto que ora se expõe é um fragmento modificado de um capítulo da tese de 

doutorado “Cabo das tormentas, vagas da modernidade: uma história da Companhia 

Nacional de Álcalis - Cabo Frio, Arraial do Cabo (1943-1964)”, defendida no 

PPGH/UFF. 

          Esse fragmento é essencialmente uma análise da história do grupo Solvay, a partir 

do livro escrito por Jacques Bolle, intermediado por algumas poucas obras que 

privilegiam questões sobre o processo de industrialização no setor químico internacional.  

Trata-se de um trabalho inicial que tende a evoluir para uma construção mais densa, com 

apropriações de outras leituras e fontes que permitam ampliar a análise sobre o tema.  

Assim, é possível chegar a conclusões que possam contribuir para entender o lugar da 

inovação técnica na acumulação capitalista.  

 

Técnica e inovação 

          Ernest Solvay, fundador das indústrias que tinham o seu nome, reuniu na 

Conferência de Solvay, em 1911, em Bruxelas, na Bélgica, um grande número de 

cientistas.  Solvay talvez fosse um dos primeiros grandes empresários a incentivar a 

pesquisa, porém, com claras intenções de impulsionar as descobertas científicas que 

pudessem representar ganhos em escala industrial, para que suas empresas ampliassem a 

oferta de produtos químicos na Europa e no resto do mundo.   Em outubro daquele ano, 

Solvay conseguiu reunir no Grande Hotel Metrópole, em Bruxelas.  Albert Einstein, Max 

Planck, Henri Poincaré, Marie Curie, entre outros.1 

                                                 
1 ISAACSON, Walter. Einstein: sua vida, seu universo. São Paulo, Companhia das Letras, 2007 p. 184.  
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            A industrialização, desde o século XIX, estava profundamente ligada ao 

desenvolvimento da técnica e das ciências, impulsionando o capitalismo e a competição 

internacional na disputa pela concentração econômica e pelo controle do mercado.  O 

domínio sobre certos processos produtivos, o avanço da industrialização associado a 

capitais financeiros possibilitou a formação de grandes monopólios, trustes e cartéis.  

Nesse sentido, podemos suspeitar dos interesses do grupo Solvay em reunir eminentes 

pensadores das ciências naturais, no início do século XX, sob impulso do capital 

monopolista e do Imperialismo.  Esses interesses podem estar associados como um 

projeto de controle e cartelização de determinados setores da economia.  

            A química era uma ciência que se encontrava em um patamar muito mais 

adiantado de desenvolvimento do que as outras ciências sobre a vida.  A química foi 

produto do estágio que a alquimia percorreu entre a magia e a ciência; entre o irracional e 

o racional, uma das ciências propulsoras da expansão da industrialização, 

desenvolvimento econômico e do capitalismo.  Segundo Eric Hobsbawm, os químicos 

representavam mais da metade dos professores engajados nas ciências naturais.  As 

inovações da química como ciência moderna remontam aos últimos trinta anos do século 

XVIII, em uma excitante fonte de idéias e descobertas.  Pensadores e cientistas não 

estavam somente orgulhosos de suas ciências, mas preparados para subordinar todas as 

outras formas de atividade intelectual a elas.2 

            Para David Landes, assim como a indústria mecânica e a engenharia, a indústria 

química foi negligenciada nos livros de história social sobre a Revolução Industrial pela 

complexidade do seu desenvolvimento e pelo conhecimento técnico que o historiador 

raramente possui.  Para Landes, os motivos que contribuíram para esse descaso foram: o 

caráter não revolucionário desse desenvolvimento: a organização da mão de obra 

permaneceu inalterada, com aumento de produtividade menor, e o atendimento à 

necessidade de outros ramos fabris, assumindo um caráter secundário.  Entretanto, o 

processamento de produtos industrializados exigia grandes volumes de substâncias 

                                                 
2 HOBSBAWM, Eric. A era do capital. São Paulo, Paz e Terra, 1977 p. 349/415. 
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químicas – alcalóides, ácidos e tinturas.  A indústria têxtil, por exemplo, era um dos 

setores que mais dependiam dos produtos químicos como a soda cáustica.   

 
“A transformação da indústria têxtil, cujas necessidades de detergentes, alvejantes e mordentes 
aumentavam no mesmo ritmo da produção, teria sido impossível sem uma transformação 
correspondente da tecnologia química.... A solução foi encontrada com um progresso simultâneo 
em diversas direções: substituição de fontes animais pelas vegetais, a substituição de matérias 
primas orgânicas por inorgânicas; pela utilização de subprodutos a partir de reações que 
geravam compostos; e pelo aperfeiçoamento de instrumentos e equipamentos da indústria”.3  

 

            Os álcalis sódicos eram indispensáveis para a fabricação não só de tecidos, mas de 

adubos químicos, borracha sintética, celulose, couros, detergente, refratários, 

siderúrgicos, vidro, alumínio, plástico, sabão, etc. Um dos álcalis mais importantes era o 

hidróxido de sódio, chamado popularmente de soda cáustica, obtido da cinza de vegetais, 

matéria prima consumida em larga escala pela Inglaterra.  No século XVIII, o álcali de 

sódio ou álcalis sódicos era obtido principalmente na Espanha e nas Ilhas Canárias e de 

algas marinhas secas do oeste da Escócia e da Irlanda.  Durante as guerras napoleônicas, 

o Bloqueio Continental imposto à Inglaterra, obteve como resposta, a substituição da 

barrilha vegetal por um similar a partir de um mineral abundante, o sal.  Superado o 

primeiro obstáculo, a indústria química alcalina estabeleceu-se com maior vigor, 

ampliando as possibilidades técnicas pela utilização do complexo sal – soda, primeiro 

pelo processo Leblanc4 e, posteriormente, com a aplicação do processo Solvay.  Essas 

duas tecnologias dominavam a produção química de álcalis sódicos até a segunda metade 

do século XIX.  

            A indústria química deveria ser a mais multiforme de todas as indústrias por 

atender a uma série de complexos industriais.   Em todo o mundo, a demanda por álcalis 

sódicos aumentou à medida que aumentava a produção de têxteis, de artigos de higiene e 

de limpeza, além de vidros.  Entre 1852 e 1878, a produção inglesa de álcalis triplicou 

                                                 
3 LANDES, David S. Prometeu desacorrentado – transformação tecnológica e desenvolvimento industrial 
na Europa Ocidental, de 1750 até os dias de hoje. Rio de Janeiro, Elsevier, 2005 – pp. 103.  
4 A técnica elaborada por Leblanc consistia na transformação do sal em pasta de sal (sulfato de sódio) por 
meio do ácido sulfúrico e o conseqüente aquecimento da pasta de sal com uma mistura com carvão mineral, 
para produzir soda cáustica e resíduos. 
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para atender a demanda interna de pó alvejante nas fábricas de tecidos para tornar 

maiores as exportações direcionadas à França, aos Estados Unidos e ao Zolverein.  Em 

1862, mais ou menos dez mil trabalhadores estavam empregados na fabricação de álcalis 

pelo processo Leblanc, na Inglaterra.5  A Inglaterra concentrava sua produção em três 

principais centros, todos na área de Glasgow, próximas não só às fontes de matérias 

primas para a produção de álcalis, mas também do centro industrial têxtil inglês.  A 

região de Mersey disponibilizava o sal para a produção de alcalis, por uma rede de vias 

navegáveis, estabelecendo conexões com as outras áreas de produção química.  O maior 

centro de fabricação de produtos químicos era a bacia do rio Tyne.  Enfim, o Nordeste da 

Inglaterra passou a responder em meados do século, por metade da produção da indústria 

química, ocupando expressivo contingente da força de trabalho ocupada em todo o reino.  

Consolidava-se assim, a fabricação em larga escala de produtos da indústria química, a 

partir da aplicação de novas tecnologias.       
“os produtores ingleses que, sem dúvida tinham conhecimento do processo de Leblanc no fim do 
século  XVIII, demoraram a adotá-lo; a fabricação em larga escala só começou em 1823.  Os 
estudiosos costumam atribuir essa demora aos efeitos do imposto sobre o sal; mais importante do 
que isso, provavelmente, era o acesso contínuo da Inglaterra às fontes vegetais tradicionais ... que 
relutavam em substituí-lo pelo produto sintético..  .  Em contraste, a França que ficou desprovida 
da barrilha espanhola durante as guerras napoleônicas, iniciara a fabricação comercial em 1808 
e, após uma década, produzia 10 mil a 15 mil toneladas da soda de Leblanc por ano.  Uma vez 
superada a resistência inicial, a produção britânica de álcali sintético teve um aumento 
espetacular.. para quase 140 mil toneladas em 1852.”6        

 

            No fim do século XVIII, a França era a maior consumidora de soda vegetal e 

importava este produto da Espanha.  Às importações da Espanha juntavam-se as sodas 

grosseiras processadas internamente pela calcinação das algas.  Pelas praias da Bretanha, 

milhares de trabalhadores ainda tratavam as bodelhas7, um tipo de atividade que só 

extinguiu-se em fins do século XIX.  

            Jacques Bolle indica que desde meados do século XVIII, já se tinha conhecimento 

do fato de que a soda e o sal marinho possuíam uma base comum.  A demonstração de 

Duhamel Dumonceau passou a orientar todas as investigações científicas relacionadas a 
                                                 
5 LANDES, David. Prometeu Desacorrentado. Op. Cit. pp.280/291 
6 Idem.  
7 variedade de alga.  
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novas possibilidades de ampliar a produção de alcalis sódicos.  Dessa forma, a Academia 

das Ciências de Paris, dada a necessidade da França dispor de soda em abundância para 

atender ao seu desenvolvimento industrial, criou um prêmio de 2.400 libras destinado a 

quem encontrasse o processo mais simples e econômico de decompor, em grande 

quantidade, os sais do mar, extraindo o álcali que lhes servia de base, no seu estado puro, 

liberto de toda combinação ácida ou neutra, sem que o valor desse álcali mineral 

excedesse o preço que se tirava das melhoras sodas estrangeiras.8 

            Nicolas Leblanc respondeu aos apelos da Academia e juntamente com seu mestre 

da Escola de Cirurgia de Paris, Jean Dorcet, membro do College de France começou 

empreender pesquisas voltadas para a aplicação industrial do processo químico.  Dorcet 

que já havia fabricado sabões, conseguido extrair a gelatina dos ossos (tutano), passara a 

estudar a possibilidade de extrair a soda do sal marinho.  Leblanc que já havia renunciado 

a medicina passou a dedicar-se integralmente à química, tentando obter do Duque de 

Orleans recursos necessários para a criação de uma fábrica de soda.  Dorcet corroborava 

as experiências de Leblanc, o que ajudou a convencer o nobre francês a destinar 200.000 

libras para o estabelecimento de uma manufatura em Franciade de Saint-Denis.  David 

Landes argumenta que a técnica elaborada por Nicolas Leblanc era vista como uma 

ofensa aos químicos, aos fabricantes e à população, não só pelo desperdício de derivados, 

como o mau cheiro que o produto exalava, chamado pelos habitantes de Lancashire, na 

Inglaterra, de galligu.9  

            A despeito do governo revolucionário francês ter concedido a patente do invento a 

Lellanc, não sem antes recomendar que o inventor devesse resguardar os interesses de 

Estado, permanecendo sob segredo sua fórmula, a França não reservaria ao setor privado 

o monopólio pela fabricação da soda artificial.  Logo depois da condenação e do 

enforcamento do Duque de Orleans, a França do Terror, seqüestrou todos os seus bens, 

incluindo a fábrica de soda dirigida por Leblanc.  Em 1794, a Comissão de Salvação 

Pública anularia pura e simplesmente as patentes e entregaria ao domínio público todo o 
                                                 
8 BOLLE, Jacques.  Solvay – a invenção, o homem e a empresa industrial (1863 – 1963).  Bruxelas, 
Edições Weissenbruch, 1963. 
9 LANDES, David .  Prometeu Desacorrentado. Op. Cit. pp. 280/291.  
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processo de fabricação da soda.  Todos os processos industriais e todo o comércio 

deveriam estar sob a égide da liberdade econômica.  Neste sentido, caberia à Revolução 

“inutilizar todos os esforços dos tiranos e organizar as invenções, os benefícios do solo e 

da indústria no interesse geral”.  Assim, decidiu-se que todos os cidadãos, possuidores 

ou não de patentes, fossem obrigados a comunicar à Comissão, “as respectivas condições 

de fabricação, quanto e desde quando.”10 

          Há que se pensar, portanto, na fragilidade em desarticular os sentidos do 

liberalismo, fragmentando-o nas suas tipologias política e econômica, diante de tais 

experiências consolidadas pela Revolução Francesa.  Não haveria oposição entre os dois, 

segundo Pierre Rosanvalon, porque, a princípio há um tronco comum entre eles, que 

permite falar em liberalismo no singular, pela não oposição entre a filosofia de proteção 

dos direitos do indivíduo que vincula o liberalismo político, e a constatação feita pelo 

liberalismo econômico do caráter organizador das leis e das forças econômicas que 

regulam o mercado.  Rosanvallon parece referendar o credo liberal ao afirmar que, 
“O indivíduo só ganha a sua liberdade e se emancipa dos poderes pessoais, ao dividir a sua fé 
entre essas duas instâncias impessoais.  Nos dois papéis, não obedece as ordens de ninguém: as 
indicações do mercado não são desejadas por ninguém, mas sim o resultado das ações de cada 
um e de todos; as leis do Estado são leis gerais, que  não dizem respeito ao consentimento das 
pessoas, e, de resto, graças á representatividade, cada um e todos são seus autores.  Pelo Estado, 
o indivíduo interdita os outros de o governarem, impedindo-o de ser livre; no mercado ele 
encontra seus motivos para agir, para escolher o que fazer.".     

 

            Por fim, Leblanc foi expulso da fábrica, que foi vendida, bem como os produtos 

fabricados e as matérias primas armazenadas.  Sem a fábrica, sem a patente e sem 

dinheiro, Leblanc ainda insistiu junto ao governo francês.  Mais tarde, em março de 1799, 

o Ministro do Interior, François de Neufchâteau, concedeu-lhe três mil francos, a título de 

recompensa nacional, quantia que sequer conseguira receber integralmente.  Algum 

tempo depois, Leblanc voltou a insistir enviando aos membros do Diretório uma longa 

correspondência, na qual pedia a reintegração da fábrica.  Quinette, Ministro do Interior, 

respondeu-lhe em novembro de 1799: 

                                                 
10 BOLLE, Jacques.  Solvay: a invenção, o homem e a empresa industrial (1863/1963). Bruxelas, Edições 
Weissenbrurch, 1963, p. 27. 
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“Paris, 14 do Brumário, ano VIII da República Francesa una e indivisível. 
Cidadão, o Diretório executivo devolveu-me a petição que lhe enviastes em 17 do Vindinário 
último, relativa às vossas pretensões quanto a uma manufatura de soda instalada em Franciade e 
da qual sois co-proprietário com a Nação, herdeira de Phillipe de Orleans, condenado.  Vós pedis 
.....restituição da fábrica, indenizações, etc..  As necessidades da guerra e a situação embaraçosa 
em que se encontra nesse momento o tesouro público são as únicas causas que se opõem ao 
pagamento que vos é devido... Eu exprimi ao Ministro das Finanças quanto seria útil às artes o 
restabelecimento de uma fábrica destinada a libertar a República do tributo anual que ela paga à 
indústria estrangeira pela aquisição da soda ... Desejo, cidadão, que as minhas observações ao 
Ministro das Finanças o convençam de necessidade que há em confiar ao vosso zelo e ao vosso 
amor pelas artes e a Fábrica de Franciade”.11  

 

            Sem os fundos, sem as máquinas e sem a fábrica, Leblanc via o seu processo de 

fabricação da soda distribuir lucros entre os industriais que a exploravam utilizando sua 

patente.  Mesmo que lhe devolvessem a fábrica e a patente, Leblanc não via como 

prosseguir sem a restituição do seu capital.  Posteriormente, reintegrado de sua 

propriedade, Leblanc, mesmo perdendo sua patente para o domínio público, retomou a 

produção em sua fábrica, sem capitais, sem matérias primas, recorrendo a empréstimos 

com juros exorbitantes.  Em julho de 1801, escreveu à filha falando do seu esforço apesar 

da “rapacidade dos capitalistas”.  A fábrica voltou a funcionar, mas os lucros eram 

devorados pelos empréstimos.  Toda a Europa produzia alcalis pelo processo Leblanc, 

que alimentava as manufaturas de sabão, as vidrarias, as tinturarias, as lavanderias.  

Leblanc, dessa forma, passaria a ser um simples fabricante de álcalis sódicos, dominado 

por dificuldades financeiras, sujeito a uma concorrência cada vez maior.  A trajetória de 

Nicolas Leblanc nos remete às observações feitas por Paul Mantoux sobre as primeiras 

manufaturas da Revolução Industrial na Inglaterra, onde as primeiras empresas estavam 

ligadas a donos de patentes, artesãos, por exemplo, que para tentar tocar seu negócio com 

seu invento, por vezes tornava-se dependente da criação ou recriação de novas máquinas 

ou patentes, para se capitalizarem através da comercialização dessas patentes.12   

            Sem ser correspondido e não mais suportando dar continuidade ao seu intento, 

Nicolas Leblanc suicidou-se em 16 de janeiro de 1806.  Oitenta anos mais tarde, a soda 

produzida pelo processo Leblanc, chegou a um total de quinhentas mil toneladas.  Uma 

                                                 
11 Citado por BOLLE, Jacques. Solvay – a invenção, o homem e a empresa industrial. Op. Cit. p. 30   
12 MATOUX, Paul.  A Revolução Industrial na Inglaterra.  
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estátua de bronze, erguida para homenageá-lo, foi colocada no pátio principal do 

Conservatório de Artes e Ofícios de Paris, graças a subscrições particulares, a mais 

importante, vinda do belga Ernest Solvay.  No mesmo ano, uma das principais indústrias 

desse empresário, a Compagnie de Saint-Gobain, inauguraria sua primeira fábrica de 

alcalis seguida de plena expansão.  O processo Leblanc estava tão generalizado na França 

e na Bélgica que a produção industrial abastecia suficientemente os dois países, 

respaldando a proteção tarifária ao produto.   

          Segundo Jacques Bolle, tivesse a França mantida em sigilo a invenção de Leblanc, 

poderia suprir a própria Inglaterra da sua avidez em ter álcalis sódicos para tocar sua 

indústria textil.  A dinâmica indústria inglesa de algodão exigia muita soda e muito cloro, 

tornando-se dependente da produção dessas soluções químicas para alvejar o algodão.  A 

necessidade inglesa orientou um rápido desenvolvimento interno do processo Leblanc.13  

Os desdobramentos científicos da produção da soda permitiram a criação de um conjunto 

industrial que fabricava produtos e subprodutos destinados a diversas indústrias.  Uma 

reação em cadeia, a partir das descobertas de Leblanc, possibilitou cada vez mais a 

expansão industrial na Europa, em especial a Bélgica, que deteve uma boa parte do 

controle na fabricação de produtos químicos.  É aí que aparece o processo Solvay. 

             

O grupo Solvay e a Bélgica. 

            Ernst Solvay nasceu no pequeno vilarejo belga de Rebecq14 e herdou de seu pai, 

refinador de sal, o interesse pela indústria química.  Foi em uma fábrica de gás, 

propriedade de um tio seu, que Solvay realizou seus primeiros experimentos na 

fabricação de soda.  Em dezembro de 1863, com apenas 25 anos de idade, Solvay fundou, 

com capitais externos, a empresa que leva seu nome e que continua a ser até hoje, um dos 

gigantes da indústria química mundial.  Depois de idas e vindas, em meados da década de 

1880, o álcali produzido por Solvay, podia ser vendido a um preço cerca de 20% mais 
                                                 
13 Idem p.38/39. 
14 Vila Rebeque seria o primeiro nome dado à vila operária da Companhia Nacional de Álcalis – CNA, em 
Arraial do Cabo.  Sobre a Vila Operária da CNA, consultar CALDERIN, Darlene Andrade.  A vila operária 
da Companhia Nacional de Álcalis (1957-2000).  Trabalho de Conclusão de Curso em História, 
apresentado na Universidade Veiga de Almeida, campus Cabo Frio, 2008, orientada pelo autor. 
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barato do que o produzido pelo processo Leblanc.  A nova técnica de Solvay espalhou-se 

rapidamente pelo continente, com exceção da Inglaterra que ainda permanecia atrelada ao 

processo Leblanc, e contribui para colocar a Bélgica em posição de destaque na produção 

de álcalis sódicos.15            

            As transformações econômicas na Europa continental foram extraordinárias a 

partir de meados do século XIX, em especial em países menores como a Bélgica.  As 

exportações de ferro na Bélgica, por exemplo, mais do que duplicaram.  Homens 

movidos pelo lucro combinavam o capital barato com o rápido aumento de preços, ao 

mesmo tempo em que a alta taxa de emprego e a presteza em conceder aumentos salariais 

temporários, sob pressão, reduziam o descontentamento das classes trabalhadoras.  Por 

outro lado, a profunda e a grande confiança no liberalismo econômico faziam dos 

argumentos econômicos, imperativos de leis naturais.  A Bélgica, ao lado da Inglaterra, 

força motriz do capitalismo, eram os únicos em que a indústria tinha se desenvolvido de 

forma intensiva e ambos permaneciam com as mais altas taxas de industrialização per 

capta.  A Bélgica era uma economia pequena, mas relativamente importante: em 1873 

ainda produzia uma vez e meia mais ferro que sua vizinha França.  Entre os setores de 

tecnologia mais revolucionária, uma deles era a indústria química.16   

            A contribuição belga à industrialização da Europa passou pela experiência de 

artesãos e técnicos qualificados.  A Bélgica, por exemplo, foi o primeiro país continental 

a adotar o combustível mineral (carvão), nos depósitos de hulha.  Em 1907, o país 

produzia a metade da energia a vapor do que se produzia na França.  A rede ferroviária 

belga, desde 1873, tinha 3758 km.  Os bancos de investimentos belgas foram pioneiros da 

Europa, como a Societé Générale e o Banco da Bélgica, que investiam em larga escala na 

indústria pesada.  Dessa maneira, a Bélgica teria uma das primeiras fundições instaladas 

no continente.  Além disso, a indústria química favorecia-se dos recursos naturais.  Desde 

1840, o país já produzia álcalis sódicos pelo processo Leblanc e, em 1870, o processo 

                                                 
15 LANDES, David. Prometeu desacorrentado.  Op. Cit. pp. 280/291.   
16 HOBSBAWM, Eric. A era do capital. Op.cit. – p. 53/77..  
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Solvay estava começando a impor-se.  Dez anos depois, a Bélgica passaria a ser 

exportadora desses produtos.17  

            Para Jacques Bolle, as cento e trinta fábricas de soda pelo processo Leblanc, 

existentes na Inglaterra, seriam um desafio para Solvay.  Solvay revolucionou o processo 

de industrialização dos álcalis, com a fabricação industrial da barrilha por meio do sal 

marinho e registrou sua patente em 15 de abril de 1861, no Ministério do Interior da 

Bélgica.  No entanto, as lacunas causadas pela lentidão na circulação de informações 

nesses tempos, causaram-lhe uma surpresa ao descobrir que o processo patenteado por 

ele já era conhecido e utilizado em outros países.  Mesmo assim, Ernst e Alfred Solvay 

fundaram, em 1863, com capital de 136 mil francos, a Société Solvay & Cie, de regime 

familiar, apresentando sua novidade na Exposição Universal de Paris, em 1867, vitrine 

do progresso e da civilização, do desenvolvimento industrial do século XIX, como as 

outras grandes exposições universais, na tentativa de consagrar o capitalismo.  O que 

animava Ernst Solvay era um projeto de expansão mundial.  Novas unidades industriais 

foram rapidamente instaladas: primeiro em Dombasle, perto de Nancy, na França e, a 

partir de 1872, unidades inglesas, austríacas, alemãs e russas.  A Inglaterra, a partir de 

1920, com o fechamento das portas das indústrias que utilizavam o processo Leblanc, 

passou a ser uma das bases de expansão do desenvolvimento do grupo Solvay.  Ludwig 

Mond, a frente de um grupo de empresários que utilizam o processo Leblanc, foi 

encontrar-se com Ernst Solvay na Bélgica.  As expectativas de Mond eram de que 

aplicado o processo Solvay, a Inglaterra aumentaria sua produção de 40 mil para 100 mil 

toneladas de produtos alcalinos.18  Ernst Solvay encarnava de forma emblemática sua 

paixão pelo capitalismo vinculado a idéia de progresso.  Ainda hoje, o complexo Solvay 

mantém como conceito chave do seu conglomerado, o slogan:  “A passion for 

Progress”19  

            Hobsbawm esclarece como o drama do progresso revela-se como palavra chave, 

uma metáfora inevitável para a época, no entanto, representava também, uma realidade 
                                                 
17 LANDES, David S. Prometeu Desacorrentado.  Op. Cit.  pp. 147/225. 
18 BOLLE, Jacques. Solvay – a invenção, o homem e a empresa industrial.  Op. cit 
19 consulta ao sítio www.solvay.com – 06.02.2008. 
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dramática para milhões de pobres, para o Novo Mundo e para outros povos do mundo 

fora do capitalismo.  Para o historiador britânico, o avanço do capitalismo industrial, em 

escala mundial, forneceu alternativas políticas em países avançados, da ordem social que 

ele representou, das idéias e dos credos – razão/ciência, progresso/liberalismo – ao que 

tudo contribuiu para o triunfo da burguesia.  A burguesia escorou-se na sua riqueza, na 

sua indispensabilidade e no destino histórico que fazia delas as bases do Estado no século 

XIX: “o liberalismo permaneceu no poder porque representava a única política 

econômica que se acreditava fazer sentido para o desenvolvimento, assim como se 

aceitava quase que universalmente, ser o representante da ciência, da razão, da história 

e do progresso”.20   

          Nessa mesma linha, Pior Sztompka argumenta que a idéia de progresso, na sua 

concepção original, está firmemente ancorada em um modelo de transformação dirigida, 

como por exemplo, o desenvolvimentismo.  O conceito de progresso só faz algum sentido 

quando associado à idéia de transformação e de mudança, noção de um tempo 

irreversível, linear, fazendo a ponte entre o passado, o presente e o futuro, em um 

resultado de somatório positivo.  Nesse processo cumulativo, nenhum estágio se repete, 

cada estágio consecutivo é sempre melhor do que o precedente.  Nesse sentido, tudo é 

inevitável, necessário e natural.   No século XIX e, principalmente, no século XX, 

industrialização, urbanização e modernização foram tratadas como sinônimos de 

progresso.21           

            Revelando uma visão utópica sobre o futuro do capitalismo e o progresso, Ernst 

Solvay, declarava que: 
As indústrias, como os homens, envelhecem ... e muitas vezes apenas se festeja a sua decadência. 
É preciso que tal não nos aconteça... O que fazer para conseguirmos? Simplesmente unir melhor e 
ainda mais fortemente o que já unido existe em todos os países; estender essa unificação a mais 
um importante círculo de operações; uniformizar mais e melhor regras que cada um adotou; 
conservar e cimentar os princípios de trabalho, e de ação que nos guiaram até hoje; em suma: 
formar uma poderosa e larga aliança de tal modo íntima que proporcione as vantagens de uma 
sociedade universal sem, no entanto, apresentar os seus inconvenientes e dificuldades.  E pelo 
contributo permanente de um grande número de inteligências norteadas em conjunto para 

                                                 
20HOBSBAWN, Eric. A era do capital. Op.cit.  – p. 147/170.  
21 SZTOMPKA, Piotr. A sociologia da mudança social. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1998 – p. 
57-66.  
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determinados objetivos comuns que se pode, realmente, e durante muitos anos, diminuir os riscos 
de um empreendimento como o nosso; é a única maneira possível de lhe assegurar 
indefinidamente a vida. ... O futuro, estamos convencidos, encontra-se sobretudo nas grandes 
associações, nas grandes comunidades de interesses; esse é o preço a que, essencialmente, 
podemos assegurá-lo.  Desde que concentramos os nossos esforços nessa direção, apresentaram-
se significativos exemplos, comprovativos da tendência geral para um compromisso nesse sentido; 
o mundo industrial parece evoluir.” 22  

 
            O discurso de Solvay é posterior a Grande Depressão do período 1873/1896.  A 

preocupação com o futuro face à crise do capitalismo internacional que se estabeleceu 

naquele período dava a tônica na narrativa do industrial, na tentativa de buscar um tempo 

mais notável ao liberalismo.  As lideranças do capital de meados do século XIX 

pensavam em um mundo futuro único, um mundo refeito à imagem da burguesia.  Poucos 

como enxergava Hobsbawm, desejavam um retorno ao passado.23 

            As plataformas de Ernst Solvay não se sustentavam apenas em desejos e retóricas 

sobre o progresso, mas, como superar as contradições do capitalismo, sem sair da mesma 

ordem.  O jubileu de ouro de suas empresas estaria marcado por mudanças profundas do 

cenário europeu, destruído pela guerra e pela perda das unidades industriais na Rússia, 

depois da Revolução de 1917 e, mais tarde, pela perda das plantas fabris dos países do 

leste europeu no contexto da guerra fria.  Além das minas de potássio, de sal, de carvão e 

de lignite, a Sociedade Solvay possuía na Romênia, na Tchecoslováquia, na Polônia, na 

Iuguslávia e na República Democrática da Alemanha, sete fábricas de alcalis, três 

fábricas eletrolíticas e duas fábricas de cimento.  De um só golpe, depois da II Guerra 

Mundial, o grupo ficou amputado desse conjunto industrial importante.  

            Ernst Solvay era um capitalista experimentado, ágil com as mudanças que 

ocorriam na Europa e não descuidava de suas empresas, sempre muito atento às relações 

entre o capital e o trabalho, apresentando-se como um empresário arrojado, sem ser 

vulgar, um liberal com posições avançadas, longe de ser um simpatizante da cauda 

socialista.  Seu papel desempenhado na Casa de Educação Operária o credenciava, 

segundo Jacques Bolle, como uma personalidade de “tendências esquerdistas”.  Todavia, 

sua condição de senador liberal o colocava diante de contradições com posições políticas 
                                                 
22 BOLLE, Jacques.  Solvay. Op. Cit. p.80 
23 HOBSBAWM, Eric. A era do capital.  Op.cit. – pp. 147/170.  
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mais radicais.  Solvay estava em boa companhia como estrela da constelação liberal na 

Bélgica.  O Grupo Liberal da Câmara Belga tinha 83% de seus membros burgueses: 16% 

eram homens de negócio; 16% proprietários; 15% rentistas.  Os restantes eram 

administradores profissionais e profissionais liberais (advogados e uns poucos 

médicos).24       O industrial belga não assistiu impassível às greves gerais no país e nem 

mesmo a Comuna de Paris.  Uma onda de paralisações e agitações da classe trabalhadora 

invadiu a Bélgica a partir de 1868.   

            Alguns setores da burguesia ao se defrontarem com o movimento trabalhista 

buscaram transigir, limitadamente, com alguns setores organizados da classe 

trabalhadora.  Algumas reformas eram propostas e aprovadas para conter a expansão do 

movimento dos trabalhadores como força política independente e ainda mais 

revolucionária.25  Sob esse aspecto, reflexões sobre as idéias liberais e a organização do 

movimento operário na Europa, no século XIX, são pertinentes.  Para grande parte da 

burguesia européia, a democracia seria o prelúdio para o socialismo, não se admitindo, 

muitas vezes, a participação política pelo sufrágio universal: um governo representativo 

corresponderia a abrir forças para grupos à esquerda.  Por outro lado, havia também os 

democratas radicais que argumentavam o fato de que o liberalismo, a democracia radical 

e as demandas por representação, não podiam ser vistas separadas.  A Bélgica, por 

exemplo, tinha, em 1860, 60 mil eleitores para uma população de 4,7 milhões de 

habitantes, o que confirmava a repulsa pela democracia por parte das classes políticas 

dirigentes.  Podemos deduzir que mesmo que houvesse algum grupo, como o liderado por 

Solvay, que defendesse uma opção mais democrática de representação política, os grupos 

mais conservadores conseguiam atrair os setores liberais para si, convencendo-os de que, 

ao admitirem determinadas propostas sociais e políticas mais avançadas, poderiam fazer 

acordar o monstro da revolução, em uma Europa em que a classe trabalhadora ganhava 

força:  
“ o primeiro e mais perigoso grupo a estabelecer sua identidade separada e definir seu papel na 
política foi o novo proletariado, cujo número fora multiplicado por vinte anos de industrialização. 

                                                 
24 BOLLE, Jacques.  Solvay.  Op. Cit.  pp. 321/347. 
25 HOBSBAWM, Eric. A era do capital. Op. Cit. pp.147/170. 
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...o movimento trabalhista não tinha sido tão destruído e decapitado pelo fracasso das revoluções 
de 1848 e pela sua subseqüente década de expansão econômica. ...os sindicatos e as greves eram 
legalmente proibidos em quase toda a Europa, embora as sociedades de amizades (Sociedades de 
Ajuda Mútua) e as cooperativas fossem consideradas aceitáveis....a Internacional estava 
associada, por outro lado, ao aparecimento do trabalhismo em um razoável número de países, sob 
a forma de um maciço movimento industrial e sindical, que a Internacional ajudou 
sistematicamente a formar, pelo menos a  partir de 1863”.26    

 
            Ernst Solvay afirmava-se como um industrial de vanguarda ao perceber a 

complexidade das relações de produção, para além dos muros da fábrica, ao apostar em 

projetos institucionais de controle social.  Esses projetos exprimiam-se, em especial, com 

relação à educação operária e às fundações científicas.  Em 1850, a Bélgica tinha um dos 

maiores índices de urbanização na Europa, no entanto, era considerada uma das nações 

mais deseducadas do continente, em que somente 66% da população sabiam ler e 

escrever.  A necessidade de animar o trabalhador para o impulso de novas tecnologias 

estava associada a um conjunto regulador da classe trabalhadora como a disciplina, a 

lealdade e a satisfação.  Para a burguesia, o que fazia os trabalhadores trabalharem era a 

possibilidade de deixar de ser trabalhador para entrar no universo burguês.  Para isso, 

também, era necessário ensiná-los e educá-los, para ter contato com novas técnicas.  De 

fato, era evidente que permaneceriam trabalhadores.  Esse tipo de ”paternalismo” 

logicamente criava vínculos de dependência, um tipo de aproximação e consentimento ao 

qual a burguesia se permitia, é lógico impondo seus limites.  Entretanto, poucos 

empregadores tinham a intenção de pagar aos trabalhadores mais do que precisavam: era 

desnecessário, indesejável e perigoso aumentar salários, além de um determinado limite.  

Como bem salientou Hobsbawm, desigualdade de vida e expectativas são dois aspectos 

inerentes ao sistema.27             

             O empresário belga demonstrara, assim, o seu interesse pelo comportamento 

social da mesma forma que Henry Ford em sua empresa, nos Estados Unidos, ao fundar 

na Bélgica, um Instituto de Sociologia, para a realização de estudos relacionados às 

condições da classe trabalhadora.  Um fator que dominava a vida dos trabalhadores do 

século XIX era a insegurança, o preço a pagar pelo progresso e pela liberdade, em uma 
                                                 
26 Idem. – pp. 147/170. 
27 Idem – pp. 291/319. 
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intolerável e contínua expansão econômica.  Para o trabalhador perto da miséria, essa 

insegurança era constante e real.  A burguesia tornava-se mais restrita e inflexível aos que 

vinham de baixo.  No entanto, os trabalhadores tinham consciência de que o liberalismo 

por si só não lhe daria os direitos nem lhes supriria as necessidades.  Obviamente, a 

perspectiva de uma instituição voltada para análises sociológicas, constituída por um 

empresário do século XIX, tinha o seu caráter original, mas, com certeza, não se revelaria 

numa instância em que se pudessem colocar em discussão as forças transformadoras da 

classe trabalhadora.  O Instituto de Sociologia, embora representasse uma ciência que 

despontava naquele período, tinha como paradigma um modelo sustentado pelas ciências 

naturais, voltado para uma dimensão dos interesses liberais e da ciência “positiva”.  

Nesse sentido, é possível sustentar que os pensadores burgueses estavam muito mais 

preocupados com as questões sociais e políticas do que econômicas, como afirmaria 

Hobsbawm, pelo temor da revolução social.   Para esse autor, a contribuição do 

positivismo como a chave mestra do universo que o século XIX possuía, criava leis que 

defendiam a superioridade de uma classe sobre a outra ou de uma raça sobre a outra, com 

base na idéia de que as classes superiores eram um tipo mais elevado de humanidade.  

Assim, o mundo liberal seria o melhor dos mundos possíveis.28 

           Solvay era um obstinado por estudar o homem, observá-lo sob todos os aspectos, 

não apenas em sua intimidade, mas no seu comportamento em grupo.  Para tanto, ao 

fundar, em 1894, o Instituto de Ciências Sociais, embrião do Instituto de Sociologia,  

Solvay procurava alguém que pudesse integralmente dedicar-se ao Instituto.  O primeiro 

item do regulamento que definia as condições de admissão dos investigadores era a 

garantia absoluta de independência científica.  O Instituto de Ciências Sociais foi, talvez, 

uma das primeiras instituições a dedicar-se a investigação sociológica pura.  Para Jacques 

Bolle, o Museu Social de Paris e o Soziales Museum de Frankfurt teriam características 

muito diferentes.  No entendimento dele, o pensamento sociológico de Solvay remetia-se 

a psicologia da reação, tal como a concebe o behaviorismo, formulando um conceito da 

psicologia como ciência prática, ao propor leis pelas quais se possa prever a reação do 

                                                 
28 Ídem – pp. 349/415.  
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indivíduo através do estímulo, ou designar o estímulo conhecendo a reação.  Para o grupo 

Solvay, os estímulos ao serem processados pelos trabalhadores, garantiam uma reação 

que pudesse significar ganhos de produtividade, mais trabalho e mais acumulação.  Uma 

pequena brochura, publicada pelo Instituto de Sociologia para festejar o vigésimo quinto 

aniversário de sua fundação tecia elogios a organização científica do trabalho: 
“À medida que o tempo avança e nos proporciona o necessário recuo, as idéias de Solvay 

submetem-se ao destino de todas as teorias originais.  Certos elementos desprendem-se ou caem; 

outros, pelo contrário, confirmados pelos acontecimentos ou pelo contributo de novas idéias, 

desenvolvem-se e crescem. .... A política produtivista está mais do que nunca, na ordem do dia; 

entre idéias da moda, sob os nomes da organização científica do trabalho e da racionalização da 

indústria e da economia nacional". 29                      
             

          Mesmo que Ernst Solvay fosse um empresário e líder político progressista, o 

parlamento belga, em fins do século XIX, continuava a negar a existência de uma questão 

social no país.  A condição do operário era bastante miserável: baixos salários, 

desemprego e condição social familiar desesperadora.  A sorte dos desempregados 

dependia inteiramente da beneficência.  Os trabalhadores não tinham organização, não 

havia convenções coletivas, e muito menos qualquer comissão paritária.  Os sindicatos 

eram organizações que favoreciam minorias, embora pudessem ocasionalmente mobilizar 

as massas.  As associações funcionavam como sociedades democráticas voluntárias para 

melhorias e para a defesa social, uma fórmula mágica do liberalismo que serviria de 

fermento para o desenvolvimento dos movimentos trabalhistas.  Além disso, existiam as 

sociedades de ajuda mútua, as ordens fraternas de beneficência, clubes de esporte e 

ginástica e mesmo associações religiosas voluntárias num extremo e associações políticas 

e de trabalho no outro.30 

            No entanto, o credo liberal refutava o esforço dos trabalhadores em aumentar sua 

organização coletiva.  Os meios dirigentes desprezavam o descontentamento acumulado 

da classe trabalhadora, que lutava por maior participação na vida política, como nas 

                                                 
29 SOLVAY, Ernst, apud BOLLE, Jacques.  Solvay. Op. Cit.  pp. 166\167. 
30 HOBSBAWM, Eric. A era do capital.  Op. cit. – pp. 291/319 
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manifestações em prol do sufrágio universal, apoiadas por Solvay.  As tensões sociais, 

entretanto, traziam certas reflexões mais radicais para Ernst Solvay, ao apresentar 

discordâncias em relação às classes dirigentes do país, de que uma reforma social ou 

política poderia aumentar o fermento revolucionário.  Sua opinião como uma das 

principais lideranças dos setores capitalistas belgas, expressava-se dessa forma, em 1892:  

 
“o que, no movimento atual, me impressiona é precisamente a sua fatalidade.  A bem ou a mal, 
temos de nos submeter; é uma engrenagem à qual ninguém escapará, e nenhum país... É 
demasiado tarde de escalar a passo todas as transições.  E quanto à capacidade política de cada 
um, onde estão os instrumentos que permitam avaliá-la?  Ninguém mais do que eu teria desejado 
que a instrução se tivesse antecipadamente divulgado; mas, já que, sob esse aspecto, estamos em 
atraso e que urge recuperar o tempo perdido, nada melhor do que uma chicotada: é o sufrágio 
universal que a dará! ...Os bons espíritos começam a compreender, e compreenderão cada vez 
melhor, que, para elevar o nível médio da sociedade, devem preocupar-se mais em fazer subir os 
que estão demasiado baixo e em elevar os que já estão demasiado alto.  No estado atual das 
coisas, a desigualdade é uma barbaridade. ...Quanto aos homens de marcha-atrás por ofício e 
situação e a essa por demais numerosa categoria de homens do statu quo, que buscam na 
sonolência, na sua estreiteza de vistas, no seu egoísmo de favorecidos ou no seu medo da 
novidade, a força defensiva que opõe à mais justas reivindicações, não posso impedir-me de os 
lamentar...  De algo nos devemos nos aproximar gradualmente, mas sem desfalecimentos, por que 
a lei fatal do progresso assim o quer: a igualdade no ponto de partida.  A abolição da escravatura 
não foi completa, pois não tem alcance sobre o nascimento; o homem civilizado nasce ainda 
nobre ou plebeu, senhor ou vassalo, na opulência ou na miséria.  Somente depois se torna livre, e 
é esta vexatória e colossal desigualdade de começo, junto da qual a igualdade que se segue não 
passa de ridícula, o que pouco a pouco se atenuará até desaparecer, quando a humanidade 
chegar ao termo do seu desenvolvimento”.31 

            Jacques Bolle cola o discurso de Solvay ao dos economistas e dos teóricos do 

liberalismo na Bélgica desse período: combatiam o protecionismo, e, lutavam pela 

liberdade política, quer dizer, contra todo o dispositivo jurídico e administrativo que 

restringisse a participação política da classe trabalhadora.  O apóstolo do liberalismo 

econômico no país era Molinari, articulista da Ecomiste Belge.  O laissez-faire lhe 

parecia puro como o cristal.  Pensava que as funções do governo poderiam ser abolidas 

quase que completamente: a economia, o culto, os correios, os transportes, tudo deveria 

ser abandonado pelo Estado à iniciativa privada.  Todo esse pendor liberal retraía-se 

perante certas posições a favor da instrução obrigatória e da interdição do trabalho das 

crianças.  Molinari denunciava certos abusos e chegara a afirmar que o pai não pode ser 

                                                 
31 BOLLE, Jacques.  Solvay. Op. Cit.  pp.108/109 
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autorizado a explorar os filhos, antes deveria sustentá-los e instruí-los.  Segundo 

Molinari, 
“Os que desejam encontrar argumentos práticos contra o monopólio político da burguesia, tal 
como está organizado na Bélgica, só tem a lançar os olhos pela história da nossa legislação 
industrial e comercial.  Convercer-se-ão de que, desde a origem, a classe detentora do privilégio 
eleitoral serviu-se dele para, com o raro senso prático que caracteriza nosso país, enriquecer as 
custas das massas excluídas do país legal....”.32 

 
Indústria alcalina e expansão do capitalismo.             

            A expansão do capitalismo na Europa e na Bélgica contribuiu para que o grupo 

Solvay caminhasse a passos largos para ocupar a liderança no mercado de álcalis sódicos.  

Depois, tratou de consolidar sua posição junto a outros grupos norte-americanos, 

franceses e até mesmo ingleses, no controle da produção e do fornecimento mundial dos 

produtos alcalinos, na formação de cartéis e trustes, que dificultavam a importação dos 

produtos por países como o Brasil, carente de indústrias de base.  Engels já chamara a 

atenção para a concentração e a formação de trustes e cartéis no setor das indústrias 

químicas:  
“e a concorrência interna dá lugar a um monopólio interno dessa sociedade única; isso 

aconteceu já em 1890, com a produção inglesa de álcalis, que na atualidade, depois da fusão de 

todas as quarenta e oito grandes fábricas no país, é explorada por uma só sociedade, com direção 

única e um capital de 120 milhões de marcos”33 

 
            No início do século XX, o grupo Solvay produzia cerca de 70% da produção 

mundial de alcalis.  Uma brochura editada em 1902 pela Solvay Process mostrava que, no 

princípio do século, havia cerca de mil fornos Semet-Solvay em funcionamento na Europa 

Continental, quatrocentos e setenta na Grã-Bretanha e mil cento e oitenta nos Estados 

Unidos.  A tecnologia Solvay despertou grande interesse internacional, pela produção de 

álcalis, e o conseqüente estudo sobre novos subprodutos primários e secundários.  Logo, 

a Solvay Process transformara-se em uma empresa de grande importância e, após a 

Primeira Guerra Mundial, participou da criação da Allied Chemical & Dye Corporation, 

                                                 
32 citado por BOLLE, Jacques. Solvay.  Op. Cit. – pp. 111 
33 ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico.  www.culturabrasil.org.br, em 07 de 
fevereiro de 2008 – p. 1-35 
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na qual se fundiram a Solvay Process Co., a Semet-Solvay Company, a Barret Company, 

a General Chemical Company e a National Anilin & Chemical Company Inc., todas elas 

nos Estados Unidos.  

            A barrilha produzida pelas indústrias Solvay atingira a cifra de dois milhões de 

toneladas, mais de 90% da produção mundial.  Pouco a pouco, a corporação belga 

ajustara-se às demandas dos seus trabalhadores.  A preocupação com a política trabalhista 

realçava os benefícios concedidos pela empresa, muitos deles, antes de serem concedidos 

por governos europeus.  Analisando o quadro que se segue, podemos notar que o grupo 

Solvay, cinquenta anos antes da França, já concedia auxílio doença aos seus trabalhadores 

e foi uma das empresas pioneiras no século XX em fixar a jornada de oito horas de 

trabalho. 

QUADRO COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS INOVAÇÕES SOCIAIS PARA A 

CLASSE TRABALHADORA 

 Solvay Bélgica França 

Abono de doença 1878 1945 1928 

Abono de acidentes de trabalho 1878 1905 1899 

Caixa de Aposentadorias para Operários 1889 1925 1899 

Férias pagas 1913 1936 1936 

Pecúlio Suplementar de férias 1913 1948 ----- 

Dia de trabalho de 8 horas 1907 1921 1919 

Caixa Econômica a 5% de juros 1877 ----- ----- 
Fonte: BOLLE, Jacques. Solvay: a invenção, o homem e a empresa industrial.  1863/1963.  Bruxelas, Edições 

Weissenbruch, 1963.  
             

          Na perspectiva proposta por Hobsbawm34, essas conquistas da classe trabalhadora 

estariam relacionadas ao “novo sindicalismo” com registro em vários países da Europa, 

entre 1880/1914.  Ainda assim, em países de industrialização antiga, como a Inglaterra e 

a Bélgica, onde o “velho sindicalismo” mantinha-se relutante, notadamente enraizado nas 
                                                 
34 HOBSBAWM, Eric. Mundos do Trabalho – novos estudos sobre história operária. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 2005. p. 225 
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indústrias de base, as mudanças foram muito lentas.  Fica implícito, portanto, que em se 

tratando de uma indústria de base, com sede na Bélgica, somos levados a crer que, o 

grupo Solvay enfrentasse um forte movimento organizado dos trabalhadores, por estar na 

vanguarda da velha indústria belga.  Ernst Solvay, dessa forma, era um capitalista 

consciente do seu tempo, com as mudanças sociais e políticas.  Suas concessões aos 

trabalhadores não eram unilaterais, mas advindas da própria luta daquela classe.  Havia 

na Bélgica, um poderoso Partido Socialista, cuja mobilização política foi intensa, 

inclusive sobre questões imperialistas, intercedendo, inclusive, contra as atrocidades 

cometidas em áreas coloniais no início do século XX, especialmente, pelo rei Leopoldo, 

no Congo Belga.35    

          Como senador, Solvay defendeu a idéia de uma ampliação da segurança social e a 

planificação da economia, medidas que desagradaram tanto ao partido operário quanto os 

conservadores.  Ao primeiro, por ferir a primazia e o monopólio da bandeira de lutas da 

classe trabalhadora; aos segundos pela contrariedade ao liberalismo ortodoxo.  Bolle 

argumenta que as medidas instauradas a favor dos operários faziam parte de uma 

concepção renovada do mundo do trabalho, no entanto, essas propostas poderiam ser 

vistas por aspectos contraditórios: significavam o bem estar do trabalhador ou a 

tranqüilidade do industrial de poupar a empresa de sérios conflitos com os trabalhadores, 

ao antecipar em cinquenta anos as leis sociais?  Ações desinteressadas ou paternalistas?  

Pressões da classe trabalhadora? Abonos de doenças, a partir de 1898; caixa de 

aposentadorias; férias pagas com salário dobrado, a partir de 1913; organização de 

cooperativas de consumo dirigida por empregados e operários a partir de 1890, com a 

concessão de apoio e empréstimos; cooperativas para facilitar a aquisição de alimentos a 

preços reduzidos; arrendamento de terrenos aos operários para o plantio; cursos de corte, 

empréstimos de máquinas de costura; alojamento; hospital com laboratórios e sala de 

operações; enfermeiras visitadoras; bibliotecas populares, escolas domésticas, centros de 

formação profissional; cursos para alfabetização de adultos; bolsas de estudo; centros 

                                                 
35 FRIEDEN, Jeffry A. Capitalismo Global: história econômica e política no século XX.  Rio de Janeiro, 
Zahar, 2008, pp. 96-103 
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desportivos em cada fábrica; balneários; bandas de música, sociedades de tiro e ginástica.  

Um conjunto de estímulos que buscavam reações positivas entre os trabalhadores?   

 

O cartel e o Brasil 

            A expressão internacional que passara a ocupar o grupo Solvay no setor químico e 

na produção de álcalis sódicos denunciava as transformações que a indústria de base 

alcalina vinha passando, desde a metade do século XIX.  A Grã-Bretanha era a líder 

mundial em produtos químicos inorgânicos, incluindo a soda cáustica, mas não conseguiu 

adaptar-se quando o método Solvay surgiu nos anos 1870: em uma década os fabricantes 

belgas e alemães tinham talvez um custo 20% mais baixo, com muito menos dano que o 

similar inglês.  Foi a frente alemã e belga que levou os ingleses a reorganizarem sua 

produção.  Posteriormente, os americanos, na década de 1890, entraram com força total 

na indústria alcalina começando a concorrer com o grupo Solvay.36  Junto a isso, o 

decorrente protecionismo do mercado norte-americano provocou uma forte queda nas 

exportações inglesas, no início do século XX, que resultou no fechamento da grande 

indústria alcalina no reino, produzida ainda com base no processo Leblanc.  Tudo isso, 

possibilitou aos norte-americanos formar um grande truste a partir da fundação da United 

Álcali Co. Ltd., em 1891, tentando dar sobrevida ao método francês Leblanc, em face da 

concorrência do método belga Solvay.   
“ à parte os cartéis, ou seja, as associações de empresas independentes, havia também os vários 
trustes – instituições monopolistas, ou de pretensões monopolistas, que agrupavam uma parcela 
considerável de empresas produtoras de determinado ramo em vários graus de amalgamação.  
Em alguns casos essas coalizões eram simplesmente o que os alemães chamam de sociedade por 
interesse: cada participante preservava sua autonomia, e a direção central era fornecida por um 
colegiado às vezes difícil de manejar, cuja influência dependia da boa vontade de seus membros.  
... verdadeiras fusões com a Salt Union de 1888, que afirmava controlar 91% do sal do Reino 
Unido, ou a United Alkali Company, formada em 1891 em um último esforço dos produtores que 
usavam o método Leblanc, para se sustentarem contra a concorrência do processo de Solvay”.37  

 
            Os Estados Unidos avançaram na produção e no controle do mercado de álcalis 

sódicos.  A Imperial Chemical Industries – ICI – nascera de um desejo de garantias 

contra a concorrência e fundamentara seu crescimento no princípio da restrição do 
                                                 
36 MORRIS, Charles R. Os magnatas.  Porto Alegre, L&PM, 2007. p. 275   
37 LANDES, David S. Prometeu desacorrentado. Op. Cit. p. 259   
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comércio, pela via do protecionismo.  Fundada em 1926, pela fusão de quatro grandes 

fabricantes de explosivos, álcalis e corantes, essas empresas viam na restrição ao livre 

comércio um meio de estabilizar o mercado e enfrentar os desafios de grandes rivais 

estrangeiros, o mesmo método a que recorreu à Inglaterra anteriormente, em um esforço 

para salvar a decadente indústria de álcalis sódicos mantida pelo processo Leblanc.  Uma 

das primeiras investidas que fez a direção da ICI, para dominar o mercado internacional 

de produtos alcalinos, foi juntar-se com a alemã Farben, a belga Solvay, além da Du 

Pont, para repartir o mundo em esferas de influência, dividir as patentes entre si, unir 

forças nos novos mercados e, de modo geral, manter o setor químico alcalino em 

equilíbrio.  Assim, a ICI estava em todos os cartéis que existissem.  No Brasil, esse cartel 

lutava pela possibilidade de instalar uma fábrica de álcalis sódicos, denominada Indústria 

Brasileira Alcalina S/A – IBASA, para produzir álcalis utilizando as minas de salgema do 

Nordeste brasileiro.  A IBASA era controlada pela DUPERIAL – associação da Du Pont 

com a ICI, não sem a participação da Companhia Brasileiria de Salgema e Soda Cáustica 

- SALGEMA.  Tudo isso funcionou muito bem a te a Segunda Guerra Mundial.  Em 1950, 

a ICI começou a ter dificuldades, quando os tribunais americanos anularam a sociedade 

com a Du Pont, introduzindo novas tecnologias e novos concorrentes na indústria.     

          Essa grande corporação capitalista internacional causou uma série de transtornos à 

Companhia Nacional de Álcalis – CNA no Brasil, empresa estatal criada por Vargas, em 

1943, e somente inaugurada em 1960, por JK.  Mesmo depois de entrar em 

funcionamento, a CNA ainda não conseguira se sustentar, por não suportar a força da 

corporação e de seus baixos preços inatingíveis.  Além do mais, o cartel internacional 

esta coligado com algumas indústrias no país, principalmente as fabricantes de vidro, 

potenciais consumidores da barrilha produzida pela CNA.  Para completar, a empresa 

brasileira era montada com tecnologia francesa, que utilizava o método Solvay para 

fabricar o álcali.   

 

Considerações finais 
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          O avanço da Revolução Industrial dependia da inovação e da expansão da indústria 

química de base, em especial, a de álcalis sódicos, para atender a diversas plantas 

industriais.  Os métodos Leblanc e Solvay, cambiantes a partir do século XIX, permitiram 

a instalação de grandes conglomerados industriais químicos na Europa, com destaque ao 

grupo Solvay, cujo fundador e administrador pode manter-se como um dos mais 

proeminentes capitalistas da Europa.  Isso tende a contribuir para explicar o quanto a 

inovação tecnológica produziu em termos de acumulação de capital. 

          Essa força industrial e econômica avassaladora pode ser mantida através da 

integração com outros grupos que se constituíam, derivados da utilização de técnicas 

semelhantes, não só em países da Europa como nos EUA, formando monopólios, trustes 

e cartéis que dominavam o mercado mundial de álcalis sódicos, trazendo impasses na 

formação de indústrias de base em países que buscavam avançar na industrialização.                
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A vila de Rio Grande e seu porto: mercadorias, rotas e 

agentes mercantis (primeira metade do século XIX) 
Gabriel Santos Berute1 

Introdução 
Entre os homens do Rio Grande, todos negociantes, talvez a mesma indiferença e os 
mesmos modos desdenhosos dos habitantes do Rio de Janeiro. São, em parte, 
europeus, nascidos em um meio inferior e que não receberam educação alguma. 
Começam como caixeiros de lojas e terminam fazendo negócios por conta própria. 
Como os lucros do comércio são consideráveis neste país, não tardam a fazer fortuna 
que jamais conseguiriam em sua pátria; seu orgulho cresce à medida que vão 
enriquecendo e chegam, então, ao cúmulo de comprar à Secretaria do Estado a 
comenda da Ordem de Cristo, hoje, considerada como símbolo da riqueza e fruto da 
corrupção. Fora do Rio de Janeiro, não vi, em parte alguma, um número tão grande 
de homens condecorados; isso nada mais é do que uma das provas da riqueza do 
lugar2. 

 

Na anotação feita em seu diário no dia 16 de agosto de 1820, o botânico 

francês Auguste de Saint-Hilaire expressou desta forma as suas impressões acerca da 

vila de São Pedro do Rio Grande e seus moradores. Suas considerações dizem respeito, 

especialmente, aos vínculos da região com o comércio e as possibilidades de 

enriquecimento econômico e de ascensão social oferecidos pela atividade mercantil. A 

vila de Rio Grande era passagem obrigatória das embarcações que entravam ou saíam 

carregadas de mercadorias de seu porto, apesar das dificuldades impostas pela pouca 

profundidade da sua barra. Ainda que Porto Alegre fosse sede do governo e da Câmara3, 

nas primeiras décadas do século XIX, Rio Grande ainda preponderava comercialmente 

sobre a capital4. 

                                                            
1 Doutorando Programa de Pós-Graduação em História/Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Bolsista CAPES. 
2 Saint-Hilaire esteve na capitania rio-grandense entre 1820 e 1821. SAINT-HILAIRE, Auguste de. 
Viagem ao Rio Grande do Sul. Brasília: Senado Federal/Conselho Editorial, 2002, p. 95-6. 
3 CESAR, Guilhermino. História do Rio Grande do Sul. Período Colonial. Porto Alegre: Editora 
Globo, 1970, p. 168-185; QUEIROZ, Maria Luiza Bertulini. A Vila do Rio Grande de São Pedro, 1737-
1822. Rio Grande: FURG, 1987, p.107-45. 
4 FRANCO, Sérgio da Costa. Porto Alegre e seu comércio. Porto Alegre: Associação Comercial de 
Porto Alegre, 1983, p. 9-37. 



Em diversas passagens do relato de Saint-Hilaire é reafirmada a posição da 

vila como centro comercial e administrativo da capitania. A existência da alfândega em 

Rio Grande é apresentada como razão da prosperidade que observava. Outro fator 

salientado era a “insurreição das colônias espanholas”. Em função disso, o comércio de 

couros e de carne seca, antes sob o controle de Buenos Aires e Montevidéu, foi 

deslocado para Rio Grande que passou a controlá-los, assim como o comércio de trigo e 

sebo5. 

Antes dele, o comerciante inglês John Luccock, que visitou Rio Grande a 

negócios em 1809, já afirmava que a vila poderia ser considerada como o maior 

mercado do Brasil Meridional e era residência dos principais negociantes da capitania 

ou de seus representantes. Também relacionava o sucesso do comércio aos infortúnios 

causados pela situação de conflito na região do Rio da Prata6. Alguns anos mais tarde 

(1835), o francês Arsène Isabelle considerava que a prosperidade desta deveria ser 

atribuída ao “espírito de associação de seus negociantes”, que financiavam a realização 

de obras de interesse público e que visavam atrair o comércio estrangeiro e melhorar sua 

infra-instrutora: a alfândega, alguns cais, um teatro e a câmara municipal7. 

Para Maria Bertulini Queiroz, apesar das condições naturais adversas, nas 

primeiras décadas do século XIX, Rio Grande consolidava sua função comercial e sua 

importância para a economia rio-grandense. A antiga função militar da vila sedia espaço 

para as atividades mercantis8. Assim, neste texto procurei identificar quais eram os 

parceiros mercantis, os produtos comercializados e destacar alguns aspectos da atuação 

dos agentes mercantis atuantes durante a primeira metade do século XIX. 

 

O movimento de importação e exportação do porto da Vila do Rio Grande 

Os dados utilizados na análise foram os registros de entrada e saída de 

                                                            
5 SAINT-HILAIRE, A. Viagem ao Rio Grande do Sul, op. cit., p. 67-73; 87-9; 94-101; 106-8. Sobre a 
Alfândega de Rio Grande, ver AZEVEDO, José Luiz Bragança de. Alfândega da cidade do Rio Grande 
(do Sul): contribuição à história de sua criação, instalação e administração; dados biográficos dos 
juízes e dos inspetores que nela serviram (1804 a 1940). Porto Alegre: Livraria do Globo, [1950?], p. 
31-50; MIRANDA, Marcia Eckert. Continente de São Pedro: a administração pública no período 
colonial. Porto Alegre: Assembléia Legislativa do RS/Ministério Público do Estado do RS/CORAG, 
2000, p. 98-102; 107-9. 
6 LUCCOCK, John. Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil. São Paulo: Livraria 
Martins, 1942, p. 116-17; 122. 
7 ISABELLE, Arsène. Viagem ao Rio da Prata e ao Rio Grande do Sul. Brasília: Senado 
Federal/Conselho Editorial, 2006, p. 257. 
8 QUEIROZ, M. A Vila do Rio Grande, op. cit., p. 156-61. 



embarcações na barra do porto de Rio Grande entre 1803 e 18519. Os registros de 

entrada referem-se aos anos de 1803 até 1851, sendo que não há informações 

principalmente para o período entre 1816 e 1833. As saídas se restringem aos anos de 

1809 e ao período 1831-51, apresentando lacunas entre 1843 e 1846. Assim, as 

considerações apresentadas nesta parte do texto baseiam-se nos registros de 1841 e 

1842, pois são os anos com maior número de ocorrências: 298 registros de importação e 

313 de exportação. Para o restante, fiz uso dos dados disponíveis na bibliografia 

consultada. Apesar dos limites, os dados aqui analisados apresentam valiosas indicações 

a respeito da movimentação do porto marítimo do Rio Grande do Sul, seus parceiros 

comerciais, produtos comercializados e agentes mercantis. 

Helen Osório constatou que entre 1802 e 1821 as capitanias do Rio de 

Janeiro, Bahia, Pernambuco e Santa Catarina eram os principais parceiros comerciais. 

Juntas, as três primeiras praças recebiam quase a totalidade das exportações rio-

grandenses. O Rio de Janeiro era o primeiro mercado do trigo e o segundo importador 

de charque (a Bahia era o maior comprador do produto). O porto carioca era o principal 

destino dos couros e dos outros produtos agropecuários, e a origem de 67 a 76% do total 

das importações sul-rio-grandenses (açúcar, arroz, farinha de mandioca, sal, escravos, 

manufaturados, entre outros produtos). Com a Bahia, os negócios de importação eram 

menos avultados e constituíam-se principalmente de sal, escravos, açúcar, fazendas 

secas e ferragens. A balança comercial rio-grandense apresentava déficits constantes 

com a capital do Vice-reino, que eram financiados pelos superávits obtidos no comércio 

com a Bahia e com Pernambuco10. 

Nos registros da barra do Rio Grande (Tabela 1), constatou-se que no 

princípio da década de 1840, o Rio de Janeiro mantinha a sua posição de destaque nos 

negócios rio-grandenses, seguido da Bahia, Pernambuco e Santa Catarina. Juntas estas 

quatro praças concentravam cerca de quatro quintos tanto das entradas quanto das saídas 

de embarcações computadas. Apesar do predomínio do comércio com os portos da 

América portuguesa, também é possível observar a ocorrência de transações diretas com 

                                                            
9 ARQUIVO HISTÓRICO DO RIO GRANDE DO SUL (AHRS). Autoridades Militares, maços 14, 16, 
18, 22, 27, 46, 51; Marinha – Praticagem da Barra, maços 22, 23, 24; 27 e 28; Diversos, maço 72. 
Doravante AHRS. AM/M. 
10 OSÓRIO, Helen. O império português no sul da América: estancieiros, lavradores e comerciantes. 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007, p.183-223. 



importantes portos nos Estados Unidos e na Europa, além da América espanhola11. 

 
Tabela 1 - Movimentação de embarcações no Porto de Rio Grande, por praça 

mercantil de origem e destino, 1841-1842 
 

Praça mercantil Importação  Praça mercantil Exportação 
nº carregamentos %  nº carregamentos %

Rio de Janeiro 147 49,3  Rio de Janeiro 174 55,6 
Bahia 35 11,7  Pernambuco 39 12,5 
Santa Catarina 35 11,7  Bahia 26 8,3 
Pernambuco 16 5,4  Santa Catarina 13 4,2 
Liverpool 11 3,7  Montevidéu 10 3,2 
Montevidéu 9 3,0  Nova York 9 2,9 
Santos 8 2,7  Liverpool 6 1,9 
Lisboa 7 2,3  Hamburgo 4 1,3 
Paranaguá 6 2,0  Marselha 3 1,0 
Nova York 4 1,3  Porto 3 1,0 
Marselha 3 1,0  Portugal 3 1,0 
Porto 3 1,0  Amsterdã 2 0,6 
Baltimore 2 0,7  Baltimore 2 0,6 
Ilha do Sal 2 0,7  Boston 2 0,6 
Outras1 10 3,4  Filadélfia 2 0,6 
    Laranjeiras 2 0,6 
    Paranaguá 2 0,6 
    Salem 2 0,6 
    Valparaíso 2 0,6 
    Outras2 7 2,1 
Total 298 100  Total 313 100 

1 Praças com uma ocorrência: Assú, Boston, Bremen, Costa da África, Estados Unidos, Filadélfia, 
Hamburgo, Ilha de Marajó e Itapocarai; um não informado; 2 Praças com uma ocorrência: Altona, 
Antuérpia, Bremen, Cauves, Dantrie, Gênova e São Francisco do Sul 
Fonte: AHRS. AM/M. 
 

Nos mapas de exportação e importação apresentadas por Gonçalves Chaves 

em sua “Quinta Memória”, consta que entre 1816 e 1822 a então capitania já negociava 

diretamente com diversos portos fora da América portuguesa. Os principais portos 

estrangeiros informados nos registros como destino das mercadorias rio-grandenses 

foram Montevidéu, Havana, Nova York, Salem, Boston e Antuérpia. Para estes portos 

eram enviados couros de boi e de égua, carne-seca (charque), barris de carne (“carne 

salgada em barris”), sebo, graxa, cabelo e chifres. Quanto às importações, a capitania 

recebia sal, vinho, azeite, fazendas secas, aguardente, ferragens, diversos produtos 

manufaturados, entre outros itens. Entre os fornecedores destas mercadorias destacam-

se Montevidéu e Buenos Aires; Nova York, Boston, Filadélfia, Salem, Filadélfia; Porto, 

                                                            
11 Segundo Queiroz, parte importante das transações comerciais do Rio Grande de São Pedro voltava-se 
aos seus vizinhos platinos através do contrabando, que mesmo assim resultava bastante rendosa para 
todos os envolvidos. QUEIROZ, M. A Vila do Rio Grande, op. cit., p. 149-51. 



Lisboa, Cádiz, Gibraltar, Marselha e Hamburgo12 

A consulta à documentação emitida a partir do consulado dos Estados Unidos no 

Rio Grande do Sul informa que apesar dos problemas enfrentados durante a Guerra dos 

Farrapos, diversas embarcações daquele país entraram no porto de Rio Grande entre 

1829 e 1840, carregadas de farinha, sal, especiarias, artigos diversos, produtos 

domésticos, entre outras mercadorias. As mesmas partiam levando principalmente 

couros e chifres, além de cabelos, sebo e erva-mate, não apenas para porto dos Estados 

Unidos, pois faziam parte de uma rede mais ampla de transações mercantis13. 

A presença de embarcações estrangeiras entre aquelas que passavam pelo 

porto de Rio Grande também consta nas observações do comerciante Nicolau Dreys. 

Segundo o autor, na década de 1830 embora a maior parte delas fosse propriedade de 

negociantes estabelecidos na própria província era significativa a presença de 

embarcações pertencentes a estrangeiros (franceses, ingleses, americanos, italianos e das 

cidades hanseáticas)14. 

A confrontação com a bibliografia permite constatar que no mínimo desde 

meados da década de 1810 efetuava-se transações comerciais diretamente com portos 

estrangeiros. É possível que os negócios com praças estrangeiras, sem a intermediação 

do Rio de Janeiro15, tenham se iniciado logo após a “Abertura dos Portos”, em 1808. 

No que diz respeito aos produtos comercializados, nos registros de 1841 e 

1842 constam 39 gêneros diferentes16. As importações apresentavam-se relativamente 

mais variadas em relação às exportações. Os principais itens importados eram 

escravos17, sal18 e gêneros diversos. Outros produtos de destaque foram fazendas, 

                                                            
12 CHAVES, Antônio José Gonçalves. Memórias ecônomo-política sobre a administração pública do 
Brasil. Porto Alegre: Companhia União de Seguros Gerais, 1978, p. 134-70. 
13 FRANCO, Sérgio da Costa (org.). Despachos dos Cônsules dos Estados Unidos no Rio Grande do 
Sul: 1829/1841. Porto Alegre: Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul; Instituto 
Histórico e Geográfico do Estado do Rio Grande do Sul, 1998, p. 101-37. 
14 DREYS, Nicolau. Notícia descritiva da Província do Rio Grande de São Pedro do Sul. Porto 
Alegre: IEL, 1961, p. 143. Ver também ISABELLE, A. Viagem ao Rio da Prata, op. cit., p. 245-46. 
15 Segundo Jucá de Sampaio e João Fragoso, ao longo do século XVIII, o Rio de Janeiro havia se 
transformado no ponto de encontro de uma intricada rede de circuitos mercantis do Atlântico Sul e 
também em um porto de redistribuição de mercadorias. SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. Na 
encruzilhada do império: hierarquias sociais e conjunturas econômicas no Rio de Janeiro (c. 1650-
c. 1750). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003; FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Homens de grossa 
aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 
16 AHRS. AM/M. 
17 Sobre o comércio de escravos no Rio Grande do Sul, ver BERUTE, Gabriel Santos. Dos escravos que 
partem para os Portos do Sul: características do tráfico negreiro do Rio Grande de São Pedro do 
Sul, c.1790- c.1825. Porto Alegre: PPG-História/UFRGS, 2006 [dissertação de mestrado]. 
18 O sal era fundamental para o preparo do charque, um dos mais importantes produtos exportados pelo 
Rio Grande de São Pedro18. O insumo representava 21% dos carregamentos com cargas informadas nos 



farinha, açúcar, aguardente, vinho, açúcar e carvão. Deste modo, independente da 

origem e do destino, a pauta de mercadorias negociadas neste momento não parece ter 

sofrido alterações significativas em relação ao início do século XIX. 

Quanto às exportações rio-grandenses, verificou-se que o gado e seus 

derivados permaneciam como os principais produtos exportados entre 1841 e 1842. 

Carnes, couros, sebo, cabelos, chifres e canelas de bois, compunham cerca de 87% dos 

413 carregamentos contabilizados. Entre estes, destacavam-se as carnes e os couros que 

concentravam aproximadamente 68% dos registros de exportação do porto de Rio 

Grande. 

A Tabela 2 apresento a variação dos destinos dos dois principais produtos 

exportados em 1841 e 1842: as carnes e os couros. Nela é possível perceber que as 

cargas de carnes tinham como destino o mercado interno. A maior parte dos 

carregamentos do produto foi destinada ao Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Os dois 

únicos portos estrangeiros identificados foram Liverpool e Nova York. Nos registros de 

carne dos anos selecionados – assim como nos demais anos com carregamentos de 

carne (1831 e 1838-40) – não há informações a respeito dos volumes transportados 

tampouco sobre a forma como se apresentavam (salgada ou in natura). 

 

Tabela 2 – Portos de destino das cargas de carne e couros, 1841-1842 
Praça Mercantil Carne  Praça Mercantil Couros 

nº carregamentos %  nº carregamentos % 
Rio de Janeiro 115 63,9  Rio de Janeiro 44 44,4 
Pernambuco 37 20,6  Pernambuco 9 9,1 
Bahia 25 13,9  Nova York 7 7,1 
Outras1 3 1,7  Bahia 6 6,1 
    Liverpool 5 5,1 
    Hamburgo 3 3,0 
    Marselha 3 3,0 
    Porto 3 3,0 
    Portugal 3 3,0 
    Amsterdã 2 2,0 
    Baltimore 2 2,0 
    Boston 2 2,0 
    Filadélfia 2 2,0 
    Salem 2 2,0 
    Outras2 6 6,0 
Total 180 100  Total 99 100 

1 Praças com uma ocorrência: Liverpool, Nova York e Santa Catarina; 2 Praças com uma ocorrência: 
Altona, Antuérpia, Bremen, Cauves, Gênova e Valparaíso 
Fonte: AHRS. AM/M. 

                                                                                                                                                                              
anos de 1841 e 1842 (103 carregamentos no total). AHRS. AM/M. Para algumas estatísticas do volume 
de sal importado pela província entre 1816 e 1854, ver CHAVES, A.. Memórias ecônomo-política, op. 
cit., p. 170; SILVEIRA, Josiane Alves da. Rio Grande: portas abertas para as importações de sal no 
século XIX. Rio Grande: FURG, 2006 [monografia de bacharelado], p. 27-33. 



No “Mapa comparativo das exportações das praças de Porto Alegre e do Rio 

Grande, em 16 anos consecutivos de 1805 até 1820”, Gonçalves Chaves registrou a 

presença de “charque” e de “barris de carne”. Este último também estava presente em 5 

dos 7 mapas com a “Exportação das produções da fronteira do Rio Grande e seus preços 

[1816-1822]”, enquanto o charque foi designado como “carne-seca” em todos eles19. 

Helen Osório lembra que a designação “charque” era um termo regional. Nos mapas de 

exportações por ela analisados este termo está presente somente naqueles que foram 

elaborados por habitantes da região enquanto nas fontes produzidas por portugueses a 

designação utilizada era “carne seca”20. Ou seja, carne seca e charque devem ser 

tomados como sinônimos. No caso da “carne salgada em barris”, de acordo com 

Alvarino Marques, o processo de preparo adotado é a simples salga da carne fresca 

(“verde”) sem o recurso da secagem posterior, como no caso do charque21. Como nos 

registros de carregamentos de carne de 1841 e 1842 não há elementos que permitam 

fazer tal distinção com segurança, apresento algumas considerações sobre a 

comercialização de ambos os produtos em questão. 

Segundo o “Mapa comparativo das exportações das praças de Porto Alegre 

e do Rio Grande, em 16 anos consecutivos de 1805 até 1820”, neste período foram 

exportaram 43.499 barris de carne. Nos mapas com a “exportação das produções da 

fronteira do Rio Grande e seus preços” consta que nos anos de 1816-18 e 1821-22 

foram exportados 1.767 barris de carne salgada apenas para o Rio de Janeiro (62%) e 

Montevidéu (38%), no valor total de 21:817$600 réis. Para a Corte foram enviados 

carregamentos do produto em todos os anos mencionados enquanto para o vizinho 

platino somente em 1817, quando recebeu o equivalente a 87% dos barris de carne 

exportado neste ano e no seguinte22. 

Helen Osório constatou que entre 1802 e 1821 a Bahia era o principal 

destino do volume de charque exportado pela capitania rio-grandense, seguido do Rio 

de Janeiro e de Pernambuco. “As vendas para esses três portos representava, no mínimo, 

82% (em 1817) e, no máximo, 99,4% (em 1802) das exportações totais de charque”. 

Parte do charque enviado para o Rio de Janeiro era reexportada, inclusive para Bahia e 

Pernambuco, além de Angola e Benguela. Quanto aos destinos fora do Rio Grande, 

                                                            
19 CHAVES, A.. Memórias ecônomo-política. op. cit., p. 116-18; 134-41. 
20 OSÓRIO, H. O império português no sul da América, op. cit., p. 190. 
21 MARQUES, Alvarino da Fontoura. Evolução das charqueadas rio-grandenses. Porto Alegre: 
Martins Livreiro Editor, 1990, p. 16-20. 
22 CHAVES, A.. Memórias ecônomo-política. op. cit., p. 116-18; 134-41. 



autora afirma que Havana era destino de uma pequena porção do produto (cerca de 2%, 

a partir de 1809), exceto nos anos de 1814, 1816 e 1818, quando ficou com parcelas que 

variaram entre 9 e 13%23. 

Considerando todos os 64 registros que disponho com carregamentos de 

charque (1834, 1839, 1847-48 e 1850-51), percebe-se que os principais destinos são os 

mesmos verificados pela autora. A praça mercantil de Pernambuco consta como destino 

de mais da metade dos carregamentos de charque despachados de Rio Grande, seguido 

do Rio de Janeiro e da Bahia. Nos primeiros da década de 1850, segundo informa 

Josiane Silveira, o quadro permanecia o mesmo: Pernambuco e o Rio de Janeiro foram 

os maiores importadores do charque rio-grandense24. 

No que diz respeito aos destinos externos ao Brasil, identifiquei apenas dois 

carregamentos de charque para Havana. Todavia, estes não parecem fazer jus a sua 

verdadeira importância como importadores do charque despachado de Rio Grande. Este 

seria um dos três principais destinos do charque, de acordo com o que informa Saint-

Hilaire, mas sem precisar o período25. Segundo Gonçalves Chaves, entre os anos de 

1816 e 1822 foram remetidos de Rio Grande 418.860 arrobas de carne-seca para 

Havana26. Os dados computados por Daniel Torres no periódico o Rio-Grandense 

indicam que em 1847 foi remetido 95.650 arrobas de charque para Havana, o 

equivalente a 10% do charque comercializado neste ano27. 

Em relação aos couros, o destaque fica para a maior presença de portos 

estrangeiros entre os destinos indicados. Ainda que o Rio de Janeiro fosse o principal 

destino, os dezessete destinos estrangeiros somavam 40% das cargas de couros 

contabilizadas. Os principais portos fora do Brasil eram Nova York, Porto/Portugal, 

Liverpool, Hamburgo e Marselha com o total de 24% das exportações do produto. 

Helen Osório constatou que entre 1790 e 1821 o principal destino dos 

couros era o Rio de Janeiro, que “recebeu nos (...) anos de 1803, 1808 e 1815, 85%, 

78,6% e 76,2% dos couros. Entre 1818 e 1821, sua participação oscilou entre 83,5 e 

79,6%. Pernambuco era o terceiro porto importador de couros, mas em proporções 

muito inferiores às da Bahia”. A autora acrescenta que este era o segundo produto mais 

                                                            
23 OSÓRIO, H. O império português no sul da América, op. cit., p. 195-98; a citação é da p. 196-97. 
24 SILVEIRA, J. Rio Grande: portas abertas, op. cit., p. 47-8. 
25 SAINT-HILAIRE, A. Viagem ao Rio Grande do Sul, op. cit., p. 111. 
26 CHAVES, A.. Memórias ecônomo-política. op. cit., p. 134-41. 
27 TORRES, Daniel de Quadros. Rio Grande – Pelotas: produção, comércio, redes mercantis e 
interesses econômicos em meados do século XIX. Rio Grande: FURG, 2006 [monografia de 
bacharelado], p. 46. 



reexportado pelo Rio de Janeiro, perdendo apenas para o açúcar28. 

 Lembrando que os registros de saída aqui analisados dizem respeito aos 

anos de 1841 e 1842, em comparação com os dados de Helen Osório, fica sugerido que 

a função de reexportador dos couros rio-grandenses que o porto do Rio de Janeiro 

desempenhava foi reduzida a partir do primeiro reinado, embora se mantivesse em 

patamares elevados. 

Quando se analisou os mesmos dados organizados de acordo com a 

“bandeira” da embarcação na qual foi feita a exportação (Tabela 3), percebeu-se que os 

“nacionais” dominam praticamente sozinhos o transporte de carne, além de ser maioria 

nos couros. As bandeiras estrangeiras, por sua vez, correspondiam à parcela de 37% das 

embarcações que saíram do porto de Rio Grande carregadas com couros. As “norte-

americanas”, as “inglesas” e as “dinamarquesas” foram as que apresentaram os 

percentuais mais elevados. 

 

Tabela 3 – Bandeira das embarcações que saíram do porto de Rio Grande 
carregando carne e couros, 1841-1842 

 

Bandeira Carne  Bandeira Couros 
nº carregamentos %  nº carregamentos %

Nacional 176 97,8  Nacional 62 62,6 
Outros1 4 2,2  Norte-americana 17 17,2 
    Inglesa 9 9,1 
    Dinamarquesa 4 4,0 
    Francesa 3 3,0 
    Hamburguesa 2 2,0 
    Outras2 2 2,0 
Total 180 100  Total 99 100 

1 Bandeiras com uma ocorrência: Dinamarquesa, Inglesa e Norte-americana; uma não informada; 2 
Bandeiras com uma ocorrência: Holandesa e Portuguesa 
Fonte: AHRS. AM/M. 
 

Segundo o negociante inglês, John Luccock, na época de sua passagem pela 

capitania rio-grandense (1809), o comércio passava por uma transformação. Muitos dos 

produtos anteriormente importados através de Portugal estavam perdendo espaço para 

os produtos ingleses devido aos seus preços mais atrativos e por serem “melhor 

adaptados ao crescente gosto pela exibição, pois que as possibilidades que a riqueza 

concedia se escoavam por vários canais”29. 

A Abertura dos Portos (1808) propiciou o crescimento significativo da 

presença de estrangeiros no comércio do Brasil, especialmente de ingleses. Apesar do 
                                                            
28 OSÓRIO, H. O império português no sul da América, op. cit., p. 202-7. 
29 LUCCOCK, J. Notas sobre o Rio de Janeiro, op. cit., p. 122. 



descontentamento dos luso-brasileiros e das tentativas governamentais de dificultar sua 

atuação, a presença destes agentes era uma realidade observada, predominantemente no 

comércio de cabotagem que abastecia o interior do Brasil. A despeito das proibições as 

quais os súditos da Majestade britânica estavam submetidos no que diz respeito ao 

tráfico negreiro, sabe-se que muitos deles também se envolveram com a atividade. A 

companhia mercantil inglesa Carruthers & Irmãos, por exemplo, associou-se ao 

conhecido traficante de escravos do Rio de Janeiro, João Rodrigues Pereira de Almeida. 

A ela cabia o fornecimento das mercadorias utilizadas na aquisição de escravos na 

África30. 

Sobre o comércio francês, sabe-se através de Arsène Isabelle que nos 

primeiros anos da década de 1830 havia no mínimo três casas francesas estabelecidas 

apenas em Porto Alegre, sendo que apenas uma negociava diretamente com a França. 

Uma trazia as mercadorias francesas adquiridas em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, e 

a terceira pertencia ao agente consular francês, designado por ele como “sr. Pradel”, 

“que fazia um comércio extenso com os Estados Unidos”. Apesar disso, Isabelle chama 

a atenção para a reduzida presença francesa no comércio nas localidades que visitou, 

assim como “em todos os pontos do continente americano”. O viajante não faz 

considerações específicas sobre a presença de seus compatriotas em Rio Grande31. 

Sublinha-se, portanto, que embora a pauta de produtos negociados não tenha 

apresentado alterações importantes, a variedade dos parceiros comerciais ampliou-se 

significativamente. Ao contrário do que ocorria na maior parte do período colonial, 

quando a exportação e a importação de mercadorias era intermediada pelo Rio de 

Janeiro, a partir dos primeiros anos do século XIX o Rio Grande de São Pedro passou a 

realizar negócios diretamente com importantes praças européias e norte-americanas. 

Todavia, ainda era com Corte que se realizava parte importante dos seus negócios. 

 

Consignatários e proprietários de embarcações 

Quanto aos agentes envolvidos nas transações realizadas através do porto de 

Rio Grande, reuni sob a designação “agente”, os consignatários de cargas e os donos de 

embarcações. Ao contrário da seção anterior, aqui utilizei todos os dados disponíveis, 

uma vez que não existem trabalhos semelhantes referentes à província rio-grandense 

                                                            
30 FARIA, Sheila de Castro. Comerciantes. In: VAINFAS, Ronaldo; NEVES, Lúcia Bastos Pereira das 
(Orgs.). Dicionário do Brasil Joanino, 1808-1821. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2008, p. 88-9. 
31 ISABELLE, A. Viagem ao Rio da Prata, op. cit., p. 245; 265. 



que permitam estabelecer um exercício comparativo. 

Analisei a atuação de 414 agentes diferentes responsáveis por 478 

carregamentos de importação (entrada) e 405 de exportação (saída)32. Tratava-se de um 

grupo relativamente grande em relação ao total de consignações nas quais estavam 

envolvidos indicando que a participação nestas transações dava-se de forma bastante 

esparsa. Observando o conjunto da movimentação portuária, percebeu-se que a maioria 

deles foi responsável por apenas um ou dois carregamentos tanto nas exportações 

quanto nas importações: em cifras aproximadas, este grupo reunia 87% dos agentes e 

62% dos registros. O grupo que realizou 5 ou mais transações, por sua vez, representava 

entre 4 e 5% dos agentes e concentrava parcela entre 16 e 24% dos carregamentos. 

Característica esta que não destoa da definição segundo a qual o comércio colonial 

(tráfico de escravos, transporte de animais e abastecimento de alimentos) caracterizava-

se pela presença concomitante de um grande grupo de pequenos comerciantes eventuais, 

mas indispensáveis para o bom funcionamento da atividade, e de um número reduzido 

de negociantes que concentravam a maior parte dos negócios33. Destaco a seguir a 

atuação destes agentes mercantis na exportação de carnes, charque e couros bem como 

na importação de sal. 

Na Tabela 4 reuni os 45 agentes com mais de duas consignações de 

exportação de carne (39%). Os presentes na tabela abaixo foram responsáveis por 

aproximadamente 62% das 189 consignações de carnes registradas. Destaca-se a 

presença de Antonio José Afonso Guimarães, Antonio Raimundo da Paz, Antonio José 

de Oliveira Castro e Militão Máximo de Souza, o único com cinco carregamentos (3% 

das transações). Márcia Kuniochi constatou a participação deste último agente (natural 

do Rio Grande do Sul) em diversos carregamentos de gado e seus derivados remetidos 

                                                            
32 Não foram considerados os registros nos quais não constam os nomes dos consignatários e/ou dos 
proprietários das embarcações: 33% (entradas) e 26% (saídas). 
33 FRAGOSO, J. Homens de grossa aventura, op. cit, p. 187-233; FLORENTINO, Manolo. Em costas 
negras: uma história do tráfico atlântico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro (séculos 
XVIII e XIX). São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 150-54. Observei a mesma característica ao 
analisar o tráfico de escravos da capitania rio-grandense. BERUTE, G. Dos escravos que partem para 
os Portos do Sul, op. cit., p. 102-111; 125-136. No que diz respeito ao o comércio terrestre em Minas 
Gerais no século XVIII, tanto Cláudia Chaves quanto Junia Furtado também observaram a presença 
importante de “mercadores eventuais” (Chaves) ou “comerciantes ocasionais” (Furtado). CHAVES, 
Cláudia Maria das Graças. Melhoramentos no Brazil: integração e mercado na América Portuguesa 
(1780-1822). Niterói: PPGH-UFF, 2001, p. 113-161; FURTADO, Júnia Furtado. Homens de negócio: a 
interiorização da metrópole e o comércio das Minas setecentistas. São Paulo: Hucitec, 2006 [2ª 
Edição], p. 262. 



de Porto Alegre e Rio Grande para o porto do Rio de Janeiro, entre 1842 e 185434. De 

acordo com Carlos Gabriel Guimarães, Militão Máximo de Souza (Visconde de 

Andaraí) estava envolvido com o comércio de abastecimento da região Sul do Brasil, 

além de navios e comissões. Foi membro da diretoria do Banco do Brasil de Irineu 

Evangelista de Souza, o Barão/Visconde de Mauá, entre 1851 e 1853. Deputado do 

Tribunal do Comércio da Corte (1853), era sócio comanditário da Sociedade Bancária 

Mauá McGregor e Cia. (fundada em 1854). Também constava entre os sócios da 

Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis, constituída por Mauá 

e seus sócios, em 1852, assim como da Cia. Anônima Luz Steárica de Produtos 

Químicos, fundada na mesma época35. 

 

Tabela 4 – Principais agentes exportadores de carne, 1831-1842 
 

Agente Nº carregamentos % 
Militão Máximo de Souza 5 2,6 
Antonio Alves de Azambuja 4 2,1 
Antonio Fernandes Coelho 4 2,1 
Antonio José de Oliveira Castro 4 2,1 
Antonio Raimundo da Paz 4 2,1 
Cipriano dos Santos Oliveira 4 2,1 
Emelinda Joaquina de Freitas, Dona 4 2,1 
João Afonso Vieira de Amorim 4 2,1 
José Gonçalves Ferreira 4 2,1 
José Maria de Sá 4 2,1 
Manuel Vieira de Aguiar 4 2,1 
Antonio José Afonso Guimarães 3 1,6 
Joaquim Lopes de Barros 3 1,6 
José Alves Carneiro 3 1,6 
Tomás José de Campos 3 1,6 
Antonio de Sá Araújo 2 1,1 
Antonio José da Rocha Pereira 2 1,1 
Custódio Francisco Ramos 2 1,1 
Domingos Lourenço Gomes de Carvalho 2 1,1 
Felisberto José Cardoso 2 1,1 
Francisco Gonçalves Bastos & Companhia 2 1,1 
Francisco José Godinho 2 1,1 
Francisco José Pinto 2 1,1 
Inácio Gomes Cardia 2 1,1 
Jacinto Fernandes da Costa 2 1,1 
João da Costa Melo 2 1,1 
João José da Silveira 2 1,1 
José da Silva Flores 2 1,1 
José de Oliveira Guimarães 2 1,1 
José Dias de Souza 2 1,1 
José Feliciano Pereira 2 1,1 

                                                            
34 KUNIOCHI, Márcia Naomi. Crédito, negócios e acumulação. Rio de Janeiro: 1844-1857. São 
Paulo: FFLCH-USP, 2001 [tese de doutorado], p. 182-192. 
35 GUIMARÃES, Carlos Gabriel. Bancos, Economia e Poder no Segundo Reinado: o caso da 
Sociedade Bancária Mauá, MacGregor & Companhia (1854-1866). São Paulo: FFLCH-USP, 1997 
[tese de doutorado], p. 108; 127; 130-32; 157; 161; 171; 197. 



José Joaquim Domingos da Cruz 2 1,1 
José Joaquim Machado 2 1,1 
José Luís da Silva 2 1,1 
José Maria do Vale 2 1,1 
Luís José Pinto 2 1,1 
Manuel Antonio de Souza 2 1,1 
Manuel Caetano da Costa 2 1,1 
Manuel Francisco Lopes 2 1,1 
Manuel José de Araújo 2 1,1 
Manuel Pereira 2 1,1 
Medeiros & Lorena 2 1,1 
Nicolau Vieira Peixoto 2 1,1 
Pedro Dias dos Santos 2 1,1 
Teodósio Luís Ferreira 2 1,1 
Total 117 61,9 

Fonte: AHRS. AM/M. 
 

Os exportadores de charque com duas ou mais consignações (Tabela 5) 

foram apenas sete (16%), mas concentraram praticamente 36% das consignações. O 

principal deles foi a firma comercial, Paiva & Vianna, com 11% das consignações. Já 

Eufrásio Lopes de Araújo e Francisco Manuel Barbosa que também aparecem com 

destaque (13%). Segundo as informações reunidas por Josiane da Silveira, Eufrásio 

Lopes de Araújo teria nascido em Rio Grande, em 1814; foi um dos sócios da Praça do 

Comércio da mesma cidade e teve atuação política de destaque, tendo recebido 

diferentes títulos honoríficos, inclusive o de Visconde de São José do Norte36. 

 

Tabela 5 – Principais exportadores de 
charque, 1834-1851 

Tabela 6 – Principais exportadores de 
couros, 1831-1851 

       
Agente Nº %  Agente Nº % 

Paiva & Viana 7 10,9  Manuel Ferreira Porto & Companhia 9 6,7 
Eufrásio Lopes de Araújo 4 6,3  Antonio José de Oliveira Castro 5 3,7 
Francisco Manuel Barbosa 4 6,3  Hugentobler & Douley 4 3,0 
Antonio José de Oliveira Castro 2 3,1  Miguel Ferreira Porto 3 2,2 
Antonio Ferreira da Silva Tigre 2 3,1  Antonio de Siqueira 2 1,5 
Antonio Ferreira Pontes 2 3,1  João Batista da Silva Pereira 2 1,5 
Lobo & Barbosa 2 3,1  Holland Deveis & Companhia 2 1,5 
Total 23 35,9  Adolfo Hugentobler 2 1,5 

    Militão Máximo de Souza 2 1,5 
    Antonio Raimundo da Paz 2 1,5 
    João Afonso Vieira de Amorim 2 1,5 
    Lind & Companhia 2 1,5 
    Willian R. 2 1,5 
    Total 39 29,1 

Fonte: AHRS. AM/M. 
 

                                                            
36 SILVEIRA, J. Rio Grande: portas abertas, op. cit., p. 41-2. Ver também MUNHOZ, Cláudia Simone 
de Freitas. A Associação Comercial do Rio Grande de 1844 a 1852: interesses e atuação 
representativa do setor mercantil. São Leopoldo: PPG-História/UNISINOS, 2003 [dissertação de 
mestrado], p. 108. 



Chamo a atenção para a presença maciça de luso-brasileiros entre os 

consignatários de carne e charque. Por outro lado, os estrangeiros estão presentes com 

certo destaque entre os principais exportadores de couros. A Tabela 6 concentra 13% 

dos agentes que exportaram couros e a participação destes era equivalente a 29% das 

consignações.  Mesmo que os luso-brasileiros fossem predominantes numericamente, os 

cinco estrangeiros identificados acumulavam parte importante destas consignações 

(9%). 

Ainda que os dois principais exportadores sejam a firma de um luso-

brasileiro, Manuel Ferreira Porto & Companhia e o já mencionado Antonio José de 

Oliveira Castro, foi significativa a participação da firma Holland Deveis & Companhia 

e do negociante Adolfo Hugentobler, individualmente e sob a firma Hugentobler & 

Douley. Estes estrangeiros concentravam 6% das consignações registradas, 

praticamente a mesma parcela acumulada pela firma de Manuel Ferreira Porto. Ao 

analisar as redes mercantis nas quais o porto de Rio Grande estava envolvido em 

meados do século XIX, Daniel Torres afirma que a firma Hugentobler & Douley 

destacava-se na rede mercantil estabelecida entre Rio Grande e diversos portos nos 

Estados Unidos. Para estes enviava navios carregados de couros salgados e chifres que 

no retorno traziam mercadorias como cadeiras e outros utensílios, além de chá, e farinha 

de trigo37. De acordo com os registros portuários que analisei, além dos portos norte-

americanos, Hugentobler e sua firma também enviaram couros para Cádiz e Marselha38. 

Na Tabela 7, com os importadores de sal que fizeram mais de uma remessa 

(26% dos agentes e 37% das remessas), constatou-se que a firma Holland Deveis & 

Companhia foi a mais freqüente, juntamente com Antonio José de Oliveira Castro, que 

também se destacava entre os exportadores de carne e couros.  As sociedades mercantis 

Holland Deveis & Companhia e Forbes & Companhia foram os únicos estrangeiros 

identificados. Paiva & Vianna, o principal exportador de charque, por sua vez, também 

estava envolvido na importação de sal, embora com um número menor de 

carregamentos. Antonio de Siqueira, Paiva & Vianna e Lobo & Barbosa constavam 

entre os maiores importadores do insumo nos carregamentos computados por Silveira 

referentes aos anos de 1850 e 1854. O primeiro fez 2 carregamentos (1850), o segundo 

11 em 1850 e mais 3 em 1854. Já Lobo & Barbosa constava com 4 e 7 registros de 
                                                            
37 TORRES, Daniel de Quadros. Rio Grande – Pelotas: produção, comércio, redes mercantis e 
interesses econômicos em meados do século XIX. Rio Grande: FURG, 2006 [monografia de 
bacharelado], p. 41-3. 
38 AHRS. AM/M., registros 1179, 1134 e 1141. 



importação do insumo. A autora também identificou a presença de Hugentobler & 

Companhia como responsável por seis carregamentos no ano de 1850 e de vinte e dois, 

em 185439. 

 

Tabela 7 – Principais importadores de sal, 1804-1815; 1834-1851 
 

Agente Nº carregamentos % 
Antonio José de Oliveira Castro 6 2,6 
Holland Deveis & Companhia 6 2,6 
Antonio Francisco dos Anjos 4 1,7 
Militão Máximo de Souza 3 1,3 
Antonio Raimundo da Paz 3 1,3 
João José da Silveira 3 1,3 
Forbes & Companhia 3 1,3 
João da Silva Lisboa 3 1,3 
Tomás José de Campos 3 1,3 
Manuel Ferreira Porto & Companhia 2 0,9 
Antonio de Siqueira 2 0,9 
Paiva & Vianna 2 0,9 
Antonio Alves de Azambuja 2 0,9 
Antonio José Afonso Guimarães 2 0,9 
Francisco José Pinto 2 0,9 
José Dias de Souza 2 0,9 
João Simões Lopes 2 0,9 
José Antonio de Araújo Ribeiro 2 0,9 
Lobo & Barbosa 2 0,9 
José Rodrigues Cardoso 2 0,9 
Cipriano dos Santos Oliveira 2 0,9 
Francisco José Godinho 2 0,9 
José Luís da Silva 2 0,9 
Manuel José de Araújo 2 0,9 
Antonio Francisco dos Santos Braga 2 0,9 
João Antonio Lopes 2 0,9 
Manuel José Viana 2 0,9 
Margarida Perpétua Coelho, Dona 2 0,9 
Adolfo & Companhia 2 0,9 
Agostinho Moreira Machado 2 0,9 
Agostinho Moreira Maia 2 0,9 
João Luís Teixeira 2 0,9 
João Rodrigues Pereira de Almeida 2 0,9 
José da Costa Santos 2 0,9 
José Francisco Pereira 2 0,9 
Total 86 37,1 

Fonte: AHRS. AM/M. 
 

Outros importadores de sal que merecem destaque foram Antonio de 

Siqueira, Antonio Raimundo da Paz e Militão Máximo de Souza por também constarem 

entre os que exportavam couros (e carne, no caso deste último). Juntos, os agentes que 

constam nestas transações respondiam por parcelas de 10% e 9% das consignações de 

couros e sal, respectivamente.  

                                                            
39 SILVEIRA, J. Rio Grande: portas abertas, op. cit., p. 39-40. 



Considerando em conjunto as quatro últimas tabelas, percebe-se que os 

luso-brasileiros dominavam os negócios de exportação de carne e charque, além de 

serem predominantes na importação de sal e na exportação de couros. Neste último, os 

estrangeiros apareciam de forma mais consistente40. 

Além disso, é importante sublinhar a participação de alguns dos 

importadores de sal na exportação de um ou mais dos outros três produtos destacados 

nas tabelas acima. Apenas Antonio José de Oliveira Castro estava envolvido nas 

transações dos quatro produtos considerados. Outros como Holland Deveis & 

Companhia e Manuel Ferreira Porto & Companhia importavam sal e também 

exportavam couros. Já as sociedades mercantis Lobo & Barbosa e Paiva & Viana 

estavam envolvidas concomitantemente com a importação de sal e a exportação de 

charque. 

Os negócios destes agentes não se limitavam aos produtos apresentados 

acima. A firma de Deveis, por exemplo, importava produtos como farinha de trigo, 

carvão e gêneros diversos, vindos de Liverpool, para onde enviava cabelo e chifres, 

além dos couros; de Lisboa trazia sal, azeite e vinho41.  A firma Paiva & Viana, além 

dos couros que remetia para a cidade do Porto, enviava charque para a Bahia de onde 

importava aguardente, escravos e sal42. Manuel Ferreira Porto & Companhia, importava 

escravos, gêneros diversos e sal do Rio de Janeiro, que era destino de couros enviados 

através de sua firma43. 

Enfim, o que se pretende sugerir com estes exemplos e com a análise das 

tabelas acima é que estas transações faziam partes de redes mercantis complementares, 

nas quais os mesmos agentes importavam e exportavam mercadorias entre as mesmas 

praças, de acordo com as necessidades e conveniências. Destaca-se ainda, que era 

justamente na intermediação da comercialização de mercadorias produzidas em 

localidades distintas que os agentes mercantis auferiam seus lucros através das 

diferenças de preços das mercadorias comercializadas, conforme definição de Fernand 

Braudel44. 

                                                            
40 Josiane da Silveira e Daniel Torres, em suas respectivas investigações, afirmam que havia uma clara 
divisão entre os negociantes estrangeiros e luso-brasileiros: estes dominavam os produtos voltados para o 
mercado interno (charque) enquanto aqueles dominavam os do mercado externo (couros). SILVEIRA, J. 
Rio Grande: portas abertas, op. cit., p. 58; TORRES, D. Rio Grande – Pelotas, op. cit., p. 43. 
41 AHRS. AM/M., registro 295, 356, 361, 415, 449, 478, 487, 525, 539 e 979. 
42 Idem, registro 684, 1126, 1151 e 1157. 
43 Idem, registro 282, 648 e 829. 
44 BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo. Vol. 2 (Os jogos das trocas). 
São Paulo: Martins Fontes, 1998 [1ª ed., 1979], p. 117-19; 355-59. 



O último aspecto referente aos agentes mercantis a ser destacado diz respeito 

aqueles que faziam parte do grupo de negociantes de grosso trato matriculados na Real 

Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação (Rio de Janeiro) e que estavam 

envolvidos na comercialização de mercadorias através do porto de Rio Grande. Entre 

1809 e 1850 foram matriculados 1.329 negociantes de grosso trato, quase a metade 

estabelecida na Corte. O restante, principalmente na Bahia, no Rio Grande do Sul e em 

Pernambuco. A praça rio-grandense era o terceiro maior grupo de matriculados, com 

10% dos registros (136)45. 

Constatei que 35 dos negociantes matriculados na Junta do Comércio estiveram 

envolvidos diretamente no comércio com o porto de Rio Grande, a maioria deles estava 

estabelecida na província rio-grandense (18), seguido do Rio de Janeiro (9) e da Bahia 

(6). Entre eles chamo a atenção para José da Costa Santos, um dos importadores de sal, 

também está presente entre os comerciantes atuantes na capitania em 180846 e era 

matriculado como negociante de grosso trato da Praça de Porto Alegre desde março de 

181647. Consta em três entradas (1815-16) nas quais importou escravos, arroz, açúcar, 

sal, cal, fumo, entre outras mercadorias não discriminadas48. 

 Já Miguel da Cunha Pereira apareceu como consignatário de três embarcações 

que chegaram ao porto de Rio Grande em 1815 carregadas principalmente com escravos 

(43) vindos do Rio de Janeiro49. Nascido em 1774, na Colônia do Sacramento, era 

membro de uma das famílias que desta se retiraram para povoar o extremo sul do Brasil, 

em 177750. Atuava no comércio rio-grandense ao menos desde 1798 e consta entre os 

comerciantes atuantes na capitania listados no Almanaque de 180851. 

                                                            
45 ANRJ. REAL JUNTA DO COMÉRCIO, AGRICULTURA, FÁBRICAS E NAVEGAÇÃO. Matrícula 
dos Negociantes de grosso trato e seus Guarda Livros e Caixeiros. Códice 170, v. 1 (1809-1826); v. 2 
(1827-1843). Doravante ANRJ. Cód. 170, v., fl. 
46 Almanack da Vila de Porto Alegre, com reflexões sobre o estado da Capitania do Rio Grande do 
Sul, de Manoel Antônio de Magalhães, 1808. In: FREITAS. Décio. O Capitalismo pastoril. Porto 
Alegre: Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes, 1980, p. 94. 
47 ANRJ, Cód. 170, v. 1, fl. 86. 
48 AHRS. AM/M, registro 167, 196 e 205. José da Costa Santos era proprietário da Estância São 
Lourenço onde possuía uma “charqueada de telha com seus pertences de currais, varais e mais oficinas”. 
José da Costa Santos, inventário, APERS, 1827, 1º Cartório Órfãos e Provedoria de Pelotas, mç. 9, nº 
113. Ver também BERUTE, G. Dos escravos que partem para os Portos do Sul, op. cit., p. 104-108. 
49 AHRS. AM/M, registro 161, 164 e 214. Já havia identificado a presenta de Miguel da Cunha Pereira no 
tráfico negreiro entre 1813-19. BERUTE, G. Dos escravos que partem para os Portos do Sul, op. cit., 
p. 113. 
50 RHEINGANTZ, Carlos. Povoamento do Rio Grande de São Pedro. A contribuição da Colônia do 
Sacramento. In: Anais do Simpósio comemorativo do bicentenário da restauração do Rio Grande. 
Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Instituto de Geografia e História Militar do 
Brasil, 1979, v. 2, p. 11-524. 
51 Requerimento da Corporação dos Comerciantes e Fazendeiros da Capitania do Rio Grande de 
São Pedro à Junta da Real Fazenda. 1798 (Anexo ao Ofício do Governador do Rio Grande de São 



 Outro negociante de grosso trato atuante no porto de Rio Grande era o Capitão-

mor Antonio José Afonso Guimarães. Possuía três embarcações e negociava 

mercadorias como sal, escravos, carne e couros, principalmente com o Rio de Janeiro52. 

Além disso, conquistou posições de destaque na sociedade rio-grandense: tesoureiro da 

Sociedade Promotora da Indústria Rio-grandense, procurador do Hospital de 

Beneficência, tesoureiro da Caixa Econômica (1833), vereador em Rio Grande e 

Deputado provincial em 1850 e 185153. 

 

Considerações finais 

Frente ao exposto destaca-se que embora a economia rio-grandense tenha 

permanecido como fornecedora de charque para o mercado interno e de couros para o 

mercado externo, com a abertura dos portos e o processo de independência, ampliaram-

se seus parceiros comerciais. Assim, passaram a ser realizadas transações mercantis 

diretamente com diferentes portos na Europa e nos Estados Unidos. Quanto aos agentes, 

observou-se que os comerciantes luso-brasileiros passaram a enfrentar a concorrência de 

comerciantes estrangeiros estabelecidos na província rio-grandense, principalmente nas 

transações envolvendo mercadorias destinadas ao mercado externo. 
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Açúcar, Tropeirismo e Mantimentos na economia da primeira metade do século 
XIX: a formação de um complexo açucareiro paulista?1  

Gustavo Pereira da Silva2 

 

1 – O açúcar e a ascensão da economia paulista 

O açúcar era um produto muito apreciado nas abastadas mesas da realeza 

européia. Sua produção se alinhava ao caráter exportador buscado pela Metrópole 

dentro do projeto estabelecido na Colônia: produtos agrícolas cultivados em grandes 

extensões de terra, com baixo nível de técnica e empregando trabalho compulsório. 

Com elevada procura nos mercados externos, o açúcar atendia estes requisitos.   

A exportação do açúcar paulista se viu dinamizada após 1808, com a 

abertura dos portos brasileiros por D. João VI3. As querelas e medidas que no passado 

haviam deslocado e favorecido o porto de Santos e a produção açucareira de Serra 

Acima não mais se justificavam após a medida do soberano. Nem eram mais 

necessárias, afinal, “A lavoura canavieira de ‘serra acima’ progrediu de tal maneira, que 

garantia o sucesso do único escoadouro possível para o seu açúcar” (PETRONE, 1968, 

p. 151).  

A vinda da família real ao Brasil e sua instalação na cidade do Rio de 

Janeiro aumentaram as possibilidades e necessidades dos gêneros alimentícios 

produzidos nas outras regiões da Colônia. O consumo de gêneros de primeira 

necessidade e alimentos mais finos, como o açúcar, teve acréscimo considerável com a 

fixação da corte portuguesa em terras brasileiras. O Rio de Janeiro consolidou ainda 
                                                            
1 Texto destinado à III Conferência Internacional em História Econômica & V Encontro de Pós-
Graduação em História Econômica, Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010.  
2 Doutorando em História Econômica no Instituto de Economia da UNICAMP. Bolsista-doutorado da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 
3 Algumas das medidas adotadas por D. João VI que afetaram diretamente a economia foram: revogação 
da lei que proibia as manufaturas, construção de estradas, melhoria nos portos, introdução de novas 
espécies vegetais, promoção da imigração européia e tentativa de aperfeiçoar a mineração do ouro 
(PRADO JUNIOR, 1969, p. 129).   
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mais sua posição de destino preferencial do açúcar e da aguardente paulista, tanto para 

consumo interno quanto para sua reexportação à Europa. Esta situação se manteve até a 

Independência. Após 1822, a exportação direta aos mercados estrangeiros elevou-se, 

tendo como destinos os portos europeus de Gotemburgo, Trieste, Antuérpia, Lisboa, 

Porto, Hamburgo; os norte-americanos de Boston e Nova Iorque; e os sul-americanos de 

Montevidéu, Valparaizo e Buenos Aires (PETRONE, 1968, p. 177 e 176).     

Gráfico 1: Produção e exportação do açúcar paulista (1797-1855)4 

 

Fonte: Petrone (1968, p. 152 a 159).   

 

 

                                                            
4 Os dados relativos ao ano de 1797 se referem à produção de açúcar na capitania de São Paulo. Quanto 
aos outros anos, as estatísticas se referem às exportações de açúcar pelo porto de Santos. 
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Fonte: Marcílio (2000, p. 213 e 214). 

No período de meio século entre 1797 a 1847, o índice de exportação do 

açúcar paulista cresceu aproximadamente 500%. Este período configura a passagem de 

São Paulo de uma economia de abastecimento para uma região exportadora de um 

produto com amplo mercado mundial.  

O crescimento demográfico de São Paulo foi também notório. Em 1798, a 

capitania tinha 162.345 habitantes, número que se elevou a 326.902 (MARCÍLIO, 2000, 

p. 213 e 214). Esta massa populacional passou a ser composta cada vez mais por cativos 

de origem africana, que fazia da população paulista uma sociedade dicotômica, formada 

por livres e escravos.  

Gráfico 3: Número de escravos na capitania/província de São Paulo (1798-1836)5 

 

Fonte: Marcílio (2000, p. 215 e 216) e Müller (1923, p. 154). 

 

Em 1836, aproximadamente 28% da população paulista compunha-se de 

escravos. A região de São Paulo caracterizou-se por uma escravidão africana tardia, 

tendo como braço prioritário nos primeiros séculos o indígena. Entretanto, no século 

XIX, o gentio – que em grande parte morrera pela ação dos paulistas – será substituído 

pelo negro africano na função de mão-de-obra dos afazeres paulistas.  

                                                            
5 Nos anos de 1798, 1808, 1818 e 1828 foi excluída a população da vila de São Paulo. 
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A evolução e mudança demográfica dessa região expressavam uma 

alteração econômica. As vilas paulistas fizeram do plantio da cana e da venda de açúcar 

e aguardente as atividades indutoras do avanço financeiro e fiscal de São Paulo na 

primeira metade do século XIX.     

Gráfico 4: Valores dos produtos paulistas exportados por Santos no ano 
financeiro 1835-1836 – em contos de réis 

 

Fonte: Müller (1923, p. 226 e 227). 

 

O açúcar era o principal gênero de exportação da província de São Paulo em 

1836. O café já despontava como uma cultura de boa aceitação externa, alcançando 

rentáveis preços, mas o turning point da passagem das lavouras paulistas da cana ao 

café se daria uma década depois – em 1846/1847. Neste meio século, foi o açúcar que 

gerou os dividendos aos fazendeiros paulistas, sendo a aquisição de um engenho e a 

formação de uma unidade produtiva açucareira atividade empreendida somente pelos 

detentores de um bom cabedal.  

Os senhores de engenho paulistas não eram os únicos que haviam 

prosperado com a ascensão do açúcar. A economia de São Paulo também tinha nos 

negócios de transporte, ou tropeirismo, uma grande fonte de renda. A entrada de 

animais – muares criados no Rio Grande do Sul, bovinos provenientes dos Campos 

Gerais e eqüinos – nas terras paulistas era taxada pelo sistema de registros e barreiras. A 

posição geográfica estratégica fez da vila de Sorocaba o lugar ideal para a instalação do 

Registro, em 3 de setembro de 1750. Esta vila, originada em 1661, representava aos 
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tangedores de boiadas e tropas de muares o ponto final de uma região formada por 

extensos campos naturais, onde os animais faziam a invernada. Com a instalação do 

Registro, pronto se formou a famosa Feira de Sorocaba, que facilitou o manejo e a 

aquisição de animais, pois à feira se dirigiam vendedores e compradores de gado 

bovino, muar ou cavalar, fazendo de Sorocaba uma intermediadora e distribuidora do 

gado sulista, transformando a vila em centro comercial das tropas (BACELLAR, 2001, 

p. 26)6. Se, em um primeiro momento, a demanda dos animais comercializados na feira 

de Sorocaba foi liderada pela região das Minas Gerais, por outro lado, o declínio do 

ouro por volta de 1780 foi compensado pelo aumento da demanda das lavouras paulistas 

e da cidade do Rio de Janeiro, principalmente após a chegada da Família Real em 1808. 

Desta forma, a entrada de muares sulistas em São Paulo foi dinamizada na primeira 

metade do século XIX.           

Tabela 1: Muares registrados na Barreira de Sorocaba (1820-1829) e muares 
conduzidos pelo Registro do Rio Negro e pela Barreira de Itapetininga (1830-1869) 

ANOS MUARES ANOS  MUARES ANOS  MUARES 

1820 16.051 1838/39 18.013 1853/54 51.102 

1821 13.981 1839/40 24.984 1854/55 56.645 

1822 20.761 1840/41 29.027 1855/56 61.097 

1826 14.409 1841/42 35.102 1856/57 32.549 

1827 12.268 1842/43 36.256 1857/58 50.184 

1828 10.014 1843/44 31.924 1858/59 48.720 

1829   8.663 1844/45 33.995 1859/60 57.043 

1830/31 10.290 1845/46 25.457 1860/61 54.001 

1831/32 10.159 1846/47 27.546 1861/62 19.986 

1832/33 17.011 1847/48 38.207 1862/63 28.285 

1833/34 15.267 1848/49 38.607 1863/64 28.380 

1834/35 19.836 1849/50 22.223 1864/65 22.254 

                                                            
6 A cobrança de taxas sobre os animais entrados em São Paulo era muitas vezes efetuada pelo sistema de 
guias. Em um contexto marcado pela escassez de numerário e dificuldades de se transportarem elevada 
somas em moeda, as guias emitidas em Curitiba, Rio Negro e Itapetininga eram fiscalizadas e 
compensadas em Sorocaba, centro com maior circulação monetária. Geralmente, quando o valor era de 
até Rs. 50$000, os direitos eram pagos à vista; quando excediam este montante gerava-se a guia 
(SUPRINYAK, 2008, p. 322).   
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1835/36 38.326 1850/51 24.632 1865/66 29.790 

1836/37 46.597 1851/52 31.972 1866/67 40.464 

1837/38 28.847 1852/53 43.325 1867/68 50.402 

Fonte: Petrone (1976, p. 21 a 25) e Suprinyak (2008, p. 324). 

A importância do comércio de animais à província de São Paulo expressava-

se na arrecadação de impostos gerados pela taxação de muares, bovinos e eqüinos. 

Sendo uma atividade relacionada primordialmente ao mercado colonial e, 

posteriormente, imperial, as cobranças eram revertidas ao Tesouro Paulista, 

diferentemente, por exemplo, da exportação açucareira, que era de cunho do Tesouro 

Imperial, sendo considerada Renda Geral no momento em que o açúcar era exportado 

para fora do Império. No entanto, a Receita Provincial de São Paulo no ano financeiro 

de 1836-1837 baseava-se sobremaneira nas rendas geradas pela taxação dos animais 

entrados na Província, tendo como principal imposto os Direitos sobre os Animais no 

Rio Negro, que consistia na cobrança de Rs. 2$500 por cada besta, Rs. 2$000 por cada 

cavalo e Rs. $960 por cada égua que se criava aquém dos limites desta Província até o 

Registro (MÜLLER, 1923, 209 a 211). 

Tabela 2: Receita da Província de São Paulo em 1836-1837 e os maiores 
impostos7 (valores em mil-réis) 

IMPOSTOS VALORES 
Meia Sisa dos Escravos 16:475$977 

Décima dos Prédios Urbanos 19:053$703 
Carne Verde e Subsídio Literário 19:170$442 

Novo Imposto e dos Animais em Sorocaba 22:047$216 
Dízimos 31:351$648 

Receita Eventual 38:898$731 
Animais no Rio Negro 81:869$950 

RECEITA PROVINCIAL TOTAL 292:701$359 
Fonte: Müller (1923, p. 215). 

                                                            
7 Meia Sisa dos Escravos: 5% do valor pago por um cativo. Décima dos Prédios Urbanos: cobrada nas 
povoações que tinham mais de 100 casas. Carne Verde: Rs. 1$600 de toda rês abatida para venda. 
Subsídio Literário: Rs. $820 de toda rês abatida para a venda. Novo Imposto e dos Animais em Sorocaba: 
Rs. 6$400 que pagavam os armazéns e tabernas da Capital e das vilas de Serra Acima sobre os gêneros 
miúdos que passavam no Cubatão para a vila de Santos; Rs. 4$000 das tabernas da mesma vila; e Rs. 
$320 por cada besta, Rs. $200 por cada cavalo e Rs. $100 por cada cabeça de gado vacum que passava 
pelo Registro de Sorocaba. Dízimos: 10% sobre os gêneros não manufaturados exportados e 5% pelos 
manufaturados, cobrados em Santos e Paranaguá. Receita Eventual: lei provincial de 11/04/1835. 
Animais no Rio Negro: Rs. 2$500 por cada besta, Rs. 2$000 por cada cavalo e Rs. $960 por cada égua 
que se criava aquém dos limites desta Província até o Registro (MÜLLER, 1923, 209 a 211). 
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Tendo no açúcar seu principal gênero de exportação no ano de 1836 e na 

taxação dos serviços de transporte a maior fonte de arrecadação de impostos, seria 

difícil pensar no espaço restante nesta economia à lavoura de mantimentos. Entretanto, 

em muitas vilas paulistas, como Jundiaí8, a ascensão do açúcar não significou a 

exclusão da cultura dos gêneros alimentícios. Pelo contrário, o cenário da primeira 

metade do século XIX mostraria uma Jundiaí com 27 engenhos em 1836, tendo em 

média 41 escravos por engenho, empregando um total de 1.108 cativos na faina 

açucareira, o equivalente a 50,2% dos cativos desta vila. Por outro lado, 41,8% dos 

escravos jundiaienses (923 cativos) laboravam em outras atividades agrícolas, como a 

produção de milho e cereal, sendo que no ano de 1836 foram produzidas nesta vila 

2.420 toneladas de milho, equivalente a 26,62% (Rs. 51:247$000) do montante gerado 

pela produção de gêneros agrícolas naquele ano – o açúcar respondeu por 22,34% (Rs. 

43:000$000) da renda agrícola de Jundiaí, com uma colheita de 316 toneladas (LUNA; 

KLEIN, 2005, p. 79). 

Um exemplo desta simbiose entre a cultura da cana-de-açúcar e a produção 

de gêneros alimentícios vem da vila paulista de Atibaia, vizinha à Jundiaí e próxima à 

vila de São Paulo. Valendo-se da proximidade com a capital para servir de abastecedora 

à demanda por gêneros de primeira necessidade9, Atibaia notabilizava-se em maior 

escala pela produção de mantimentos do que pelo açúcar ou aguardente. Contudo, 

engenhos foram formados nesta vila por proprietários mais abastados, em que pese os 

plantéis de cativos atibaienses não serem dos mais elevados10. Em 1814, no bairro 

atibaiense do Rio Abaixo, o capitão de ordenanças era Ignacio Franco de Camargo, com 

idade de 50 anos e casado com Anna Maria da Conceição, com idade de 59 anos. Junto 

ao casal residiam 3 filhos – Ignacio (17 anos), Joaquina (15 anos) e Izabel (16 anos) – e 

16 cativos. No quadro das ocupações, o capitão Ignacio consta como lavrador que com 

seus escravos teria colhido 800 alqueires de milho, 24 alqueires de feijão, vendera 100 

capados a Rs. 2$400 na cidade e com teria com seu engenho uma renda de Rs. 80$000 

                                                            
8 Das terras pertencentes a Jundiaí seria constituída a vila com a maior produção de açúcar em 1846-1847, 
a vila de São Carlos, no ano de 1797, futura Campinas. Jundiaí, Campinas, Itu, Constituição (Piracicaba), 
Tatuibi (Limeira), Mogi-Mirim, Rio Claro e outras vilas formariam a região posteriormente nomeada de 
Oeste Paulista. 
9 (CANABRAVA, 1972, p. 85). 
10 Com uma população de 4.233 habitantes em 1816 distribuídos em 667 fogos, Atibaia possuía 1.025 
cativos. A maioria dos escravistas (64%) tinha em seus plantéis de 1 a 5 escravos. A maior parte dos 
escravos (31,3%) se concentrava nos plantéis de 11 a 20 cativos, que estavam nas mãos 12,6% dos 
escravistas considerados médios. Os maiores escravistas atibaienses (2,9% do total), com plantéis acima 
de 20 cativos, detinham 14,9% dos escravos (REIS, 2009, p. 5 e 6). 
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por ano, sendo que ele produzia em média 60 canadas de aguardente por safra 

(ATIBAIA, 1814).  

Vilas como Atibaia e Jundiaí demonstram que ao lado da ascensão do 

açúcar como principal produto de exportação da província de São Paulo, ocorreu 

também um fortalecimento da produção de gêneros alimentícios com vistas ao 

abastecimento interno – tanto provincial quanto imperial. A primeira metade do século 

XIX não viu a transformação do interior paulista em uma região exclusivamente 

monocultora. Na medida em que crescia a exportação do açúcar e os capitais por ela 

gerados, revigorava-se também a lavoura paulista de mantimentos, tendo o milho como 

a cultura de maior produção e renda gerada no cômputo dos gêneros agrícolas 

produzidos na província de São Paulo em 1836.            

Tabela 3: Valor da produção e importância relativa dos produtos agrícolas da 
província de São Paulo em 1836 

PRODUTOS11 QUANTIDADE PREÇO MÍNIMO
VALOR EM 
MIL RÉIS 

PERCENTAGEM 
DO VALOR DO 
PRODUTO 

Café (ton.) 8.638 1.600 940.858 16,3
Açúcar (ton.) 8.287 1.180 665.647 11,6
Tabaco (ton.) 166 1.280 14.481 0,3
Algodão (ton.) 136 960 8.911 0,2
Chá (libras) 788 1.600 1.261 0,02
Erva-Mate (ton.) 7.138 400 194.352 3,4
Aguardente (can.) 46.727 3.400 158.872 2,8
Rapadura (unid.) 46.300
Arroz (ton.) 7.982 1.600 528.178 9,2
Feijão (ton.) 7.580 720 180.573 3,1
Milho (ton.) 93.238 640 1.974.277 34,3
Farinha de 
Mandioca (alq.) 89.765 640 57.450 1
Farinha de Milho 
(alq.) 2.451 720 1.765 0,03
Toucinho (ton.) 191 3.200 41.568 0,7
Suínos 69.155 5.000 345.775 6
Cavalos 11.399 16.000 182.384 3,2
Mulas 2.268 40.000 90.720 1,6
Bovinos 35.573 10.000 355.730 6,2
Ovinos 5.799 640 3.711 0,06
Peixe Seco (ton.) 60 3.200 12.992 0,2
Óleo de 666 320 213 0,004

                                                            
11 Termos abreviados foram: toneladas (ton.); canadas (can.); alqueires (alq.) e medidas (med.).  
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Amendoim (med.) 

VALOR TOTAL 5.759.717 100
Fonte: Luna; Klein (2005, p. 112). 

 

A região do Oeste Paulista respondia por 38% da renda agrícola paulista em 

1836, sendo a região com maior participação na renda agrícola provincial naquele ano. 

Porém, interessante é perceber que na bibliografia esta região se notabilizou por ser uma 

região tipicamente açucareira. As vilas paulistas com maiores produções de açúcar no 

século XIX se concentraram nesta região, destacando-se Campinas e Itu. Ao mesmo 

tempo detentoras de uma elevada produtividade açucareira, as vilas do Oeste Paulista 

parecem se assemelharem à idéia de Luna e Klein12 quando eles abordam a vila de 

Jundiaí: a simbiose entre a lavoura açucareira e a cultura de mantimentos. O milho era a 

cultura mais produzida na província de São Paulo em 1836, e do Oeste Paulista eram 

oriundos 45,8% desta produção. Concomitantemente, o açúcar estava no topo das 

exportações efetuadas pelo porto de Santos, e 96,8% vinha das fazendas do Oeste 

Paulista. 

Tabela 4: Importância Relativa das regiões paulistas referente aos principais 
produtos agrícolas na província de São Paulo em 1836 

REGIÃO MILHO CAFÉ AÇÚCAR ARROZ BOVINOS
Vale do Paraíba 11 70,2 0,7 41,2 6,1
Região da Capital 16,7 12,3 0,1 3,9 6
Oeste Paulista 45,8 2,9 96,8 9,3 35,2
Caminho do Sul 26,5 0,2 1,5 5,2 52,7
Litoral 14,4 1 40,3 
TOTAL 100 100 100 100 100

SUÍNOS CAVALOS FEIJÃO AGUARDENTE MULAS 
Vale do Paraíba 16,1 4,6 35,5 20,5 12,5
Região da Capital 16,5 16,4 18,1 11,7 25,4
Oeste Paulista 63,2 34,8 31,5 42,6 26,4
Caminho do Sul 4,3 44,2 14,6 15,3 35,8
Litoral 0,4 9,9 
TOTAL 100 100 100 100 100

FAR. DE 
MANDIOCA TOUCINHO TABACO ALGODÃO OVINOS 

Vale do Paraíba 34,1 73,2 43,7 13,4 11,1

                                                            
12 (LUNA; KLEIN, 2005, p. 79). 
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Região da Capital 20,4 3,8 56,1 8,8
Oeste Paulista 5,5 33,1 20,8 35,6
Caminho do Sul 21,7 26,8 14,9 9,7 44,5
Litoral 18,2 4,4
TOTAL 100 100 100 100 100
Fonte: Luna; Klein (2005, p. 113). 

Portanto, é possível assertar que há uma relação cronológica na economia 

paulista da primeira metade do século XIX. A passagem de São Paulo de uma região 

fornecedora de gêneros alimentícios às Gerais a uma economia com viés exportador 

assentou-se em três pontos fundamentais: 1) a ascensão do cultivo de um gênero de 

exportação com amplo mercado mundial, o açúcar; 2) a expansão da comércio de 

animais e dos serviços de transporte; e 3) o fortalecimento da lavoura de mantimentos. 

Não obstante, resta uma questão: havia uma relação direta, um ciclo virtuoso entre 

açúcar, tropeirismo e mantimentos que teria levado à formação de um complexo 

exportador açucareiro paulista?     

 

2 – Houve, ou não, um complexo exportador açucareiro paulista? 

2.1 – Os impeditivos capitalistas 

Primeiramente, o questionamento sobre as causas da evolução econômica de 

São Paulo no período entre 1800 e 1850 justifica-se em virtude do vulto alcançado neste 

interregno de 50 anos, quando, por exemplo, comparamos a situação fiscal da província 

com a realidade enfrentada pela capitania no início do XIX.  

Tabela 5: Receita total da capitania/província de São Paulo entre 1788 e 1836 
(valores em mil-réis) 

 
ANOS VALORES
1788 15.667
1789 348.077
1790 171.663
1791 453.856
1792 1.682.038
1793 2.647.395
1794 10.017.301
1795 34.186.491
1796 33.086.267
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1813 182.754.054
1836 292.701.359

Fonte: Aidar (2007, p. 112); Saint-Hilaire (1976, p. 81) e Müller (1923, p. 215). 

 

Com uma Receita que se elevara 785% em 40 anos, entre 1796 e 1836, a 

província de São Paulo teve um robustecimento de sua economia naquele período. Há 

de se ponderar esta evolução, pois, algumas regiões brasileiras tinham receitas maiores 

que a paulista no final do século XVIII e a arrecadação da São Paulo açucareira de 1836 

era bem distinta e aquém dos impostos levantados pela taxação à exportação do café13. 

Mas, houve uma evolução nas receitas paulistas evidenciando um fortalecimento 

econômico. 

Quando se tenta compreender o processo dinâmico de crescimento de uma 
economia, torna-se absolutamente necessário analisar que partes principais a 
compõem, como atuam cada uma delas nesse processo de crescimento, e que graus e 
tipo de inter-relacionamento entre elas possibilita o surgimento de um conjunto 
econômico integrado. A esse conjunto de atividades – sobre o qual atua um certo 
número de variáveis independentes ou não ao conjunto – creio que se lhe pode 
chamar de “complexo econômico”14.     

 

O inter-relacionamento de atividades não é o único pressuposto apontado 

por Cano15 no momento de se confirmar a existência de um complexo econômico. O 

sistema de produção e circulação deve assentar-se em bases capitalistas, isto pelo fato 

que “[...] que no escravismo há uma determinada dinâmica, enquanto no capitalismo, 

outra, porque há trabalho assalariado” (CANO, 1981, p. 18). Na economia cafeeira 

paulista, após a Abolição em 1888, o café era a atividade principal e tinha na agricultura 

de alimentos e matérias-primas, na indústria, nas ferrovias, nos bancos, no comércio de 

importação e exportação, nos serviços de infra-estrutura, e na participação estatal, 

componentes de um complexo econômico com dinamicidade própria que fez de São 

Paulo o principal pólo agrícola e industrial do Brasil entre o final do século XIX e 

primeiras décadas do XX. 

                                                            
13 Segundo Bruno Aidar (2007, p. 112) “Considerando-se as médias dos rendimentos próprios de cada 
capitania para os anos de 1795 e 1796, as receitas do Rio de Janeiro são 14 vezes maiores (458 mil contos 
de réis) frente às receitas de São Paulo (33 mil) as de Bahia e Minas Gerais 12 vezes (cerca de 410 mil) e 
a de Pernambuco 8 vezes (260 mil)”. Por outro lado, no ano financeiro 1873-1874, as rendas da província 
de São Paulo somaram Rs. 1.954:963$041 (GODOY, 2007, p. 115). 
14 (CANO, 1981, p. 17). 
15 (CANO, 1981, p. 17 e 18). 
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Antes de debater o primeiro pressuposto citado por Cano para se inferir um 

complexo econômico – o inter-relacionamento das atividades – é relevante pensar no 

estágio do capitalismo no século XIX e sua dispersão pelas antigas zonas coloniais. 

As fazendas açucareiras paulistas tinham no escravo sua mão-de-obra 

prioritária. De antemão, esta condição invalidaria qualquer asserção da economia 

açucareira paulista como um complexo econômico de bases capitalistas. O trabalho 

assalariado não era compatível à escala de produção e à disponibilidade de terras no 

Brasil de então.  

Para Cano16, a economia, mesmo que escravista, possuiria uma determinada 

dinâmica. Esta dinâmica seria bem diferente da vista no capitalismo. Ao abordar o 

complexo cafeeiro capitalista de São Paulo, ele busca compreender o entrelaçamento de 

atividades que de início eram componentes e gravitavam em torno da atividade-eixo. 

Indústria, ferrovias, bancos, serviços de infra-estrutura urbana nasceram da demanda 

gerada pelo café, mas, por exemplo, no caso da indústria assumiram uma dinamicidade 

própria que alçou esta atividade a uma posição de liderança, levando ao 

redirecionamento da economia paulista: de agrícola à industrial. 

  No cerne desta dinamicidade do complexo cafeeiro capitalista de São 

Paulo estaria a diversificação. Esta se expressava nos múltiplos investimentos efetuados 

pelos detentores de riqueza nesta economia, como forma de obter um cabedal ou 

ampliar o capital adquirido na cultura cafeeira ou suas atividades componentes. A 

diversidade de investimentos destes indivíduos denotava as várias faces/atividades que 

uma só pessoa poderia exercer ao mesmo tempo nesta economia cafeeira capitalista. O 

representante do grande capital cafeeiro17 podia ser ao mesmo tempo, fazendeiro de 

café, dono de indústria, acionista de bancos e ferrovias, grande comerciante de 

                                                            
16 (CANO, 1981, p. 18). 
17 Segundo Sérgio Silva (1995, p. 54) “O capital cafeeiro tinha, portanto, diversos aspectos, ele apresenta 
ao mesmo tempo as características do capital agrário, do capital industrial, do capital bancário e do capital 
comercial. Esses diferentes aspectos correspondem a diferentes funções do capital e tendem, com o 
desenvolvimento do capitalismo, a constituírem funções relativamente autônomas, preenchidas por 
capitais diferentes – o capital agrário, o capital industrial, etc. – a frações de classe particulares (a 
burguesia agrária, burguesia industrial, burguesia comercial, etc.). Na economia cafeeira, caracterizada 
por um grau ainda fraco de desenvolvimento capitalista, essas diferentes funções são reunidas pelo capital 
cafeeiro e não definem (pelo menos diretamente) frações de classes relativamente autônomas: não havia 
uma burguesia agrária cafeeira, uma burguesia comercial, etc,, mas uma burguesia cafeeira exercendo 
múltiplas funções”. 
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importação e exportação, comissário de café e outros gêneros, além de, em muitos 

casos, ter uma participação na esfera política18.   

Portanto, enquanto permanecesse o problema da continuidade do tráfico 

negreiro, do grande capital empatado nesta atividade e de uma legislação que não 

estimulasse os capitalistas à adentrarem em novas searas, a construção de ferrovias no 

Brasil se veria embargada, pois o trabalho escravo era visto como um impeditivo pelos 

capitalistas britânicos aos investimentos ferroviários no Brasil19. Após 1850, este 

cenário mudou, o capital inglês se fez presente na formação da ferrovia de maior 

rentabilidade de São Paulo – São Paulo Railway Co. – e seus pudores não mais se 

aviltavam, pois o tráfico cessara, a formação de um mercado consumidor às 

manufaturas inglesas estava a caminho e os bens de capital britânicos seriam a base de 

nossa evolução ferroviária.  

Entretanto, se para comprovar a existência de um complexo econômico é 

necessário apreender sua dinamicidade, principalmente se inserido no capitalismo e sua 

diversificada forma de acumulação de riqueza, as ferrovias invalidam qualquer 

inferência de um complexo exportador açucareiro paulista. As ferrovias paulistas se 

iniciaram na segunda metade do século XIX, essencialmente voltadas à demanda 

imposta pelo café, pois a rubiácea já superara o açúcar na escala de produção. No 

mundo açucareiro paulista, o transporte se dava de outra forma. 

 

2.2 – Tropeirismo e a independência das atividades 

                                                            
18 Um dos representantes do grande capital cafeeiro e que exemplifica as várias faces deste capital que é 
ao mesmo tempo agrícola-industrial-mercantil é Antônio de Lacerda Franco (Itatiba, 13 de junho de 1853 
— São Paulo, 19 de maio de 1936), filho do barão de Araras, Bento de Lacerda Guimarães, e vereador da 
Câmara Municipal de Itatiba em 1878. Transferindo-se muito jovem para Araras, aí se dedicou à 
agricultura e à política local. Ardoroso defensor das idéias republicanas fundou nessa cidade o Partido 
Republicano Paulista, sendo eleito vereador e presidente da câmara em várias legislaturas. Logo após 
proclamada a República veio para a capital paulista e fez parte da Comissão Permanente do Partido a que 
se filiara definitivamente. Eleito senador estadual em 1892, conservou-se nesse posto por longos anos, só 
o deixando quando eleito para a senadoria federal. Fora da política agiu sempre com grande eficiência, 
fundando e presidindo o Banco União de São Paulo, a Companhia Telefônica Brasileira, a Casa 
Comissária J. F. de Lacerda & Cia, a Votorantim e cooperando para a fundação da Escola de Comércio 
Alvares Penteado e do Conservatório Dramático e Musical. Presidiu ainda várias companhias industriais e 
dirigiu o "Correio Paulistano". À Santa Casa de Misericórdia prestou notáveis serviços como mesário, 
escrivão e provedor, cargos que desempenhou sucessivamente desde 1894 até os últimos dias de sua vida 
(SILVA, 2008, p. 66). 
19 (MATOS, 1990, p. 63 e 64). 
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Segundo Petrone (1968) “Às vezes, existiam também muares para o 

comércio de açúcar e aguardente. Não se deve esquecer, entretanto, que para essa tarefa 

o senhor de engenho contratava especialmente um tropeiro com sua tropa de muares”. 

Assim, o tropeiro seria o empresário de transporte durante o século XVIII e até meados 

do XIX, quando foi iniciada a construção de ferrovias no Brasil. 

A posição galgada pelos tropeiros e negociantes de animais na economia 

paulista os levaram ao topo desta sociedade na metade do século XIX. Contudo, 

diferente do quadro apresentado na economia cafeeira, onde um mesmo indivíduo 

acumulava funções e absorvia oportunidades, na São Paulo do açúcar, a produção e 

comercialização açucareiras se viam apartadas de seu ramo transportador. 

Em que pese 15,5% (48) dos condutores de gado que passaram por 

Sorocaba no ano de 1820 serem de vilas do Oeste Paulista20, ficando atrás apenas dos 

condutores da vila de Sorocaba e seus arredores que totalizaram 33,9% (107 

condutores), a maior região produtora de açúcar só deve ser vista como indutora parcial 

da demanda por animais sorocabanos. No que tange ao comércio de gado de corte, os 

bovinos visavam essencialmente ao atendimento do mercado consumidor representado 

pela cidade do Rio de Janeiro, sobretudo após 1808, com a chegada da Corte de D. João 

VI, que fez crescer a procura pela carne como componente da dieta dos cidadãos 

fluminenses, demanda prontamente atendida pelos comerciantes de São Paulo e Taubaté 

(PETRONE, 1976, p. 88 a 90). 

As conexões entre a vila de Sorocaba, onde ficava o Registro e se pagavam 

os impostos, e as localidades açucareiras do Oeste Paulista se estabeleceram em função 

do comércio de muares. Sorocaba era o centro redistribuidor dos muares sulistas e 

grande era o fluxo de tropeiros que lá iam formar suas tropas de bestas, fato também 

decorrente da proximidade desta vila em relação à zona açucareira do Oeste Paulista 

(BACELLAR, 2001, p. 39). Os engenhos paulistas demandavam grande parte dos 

muares comercializados na feira de Sorocaba21, mas não de forma direta. O que se dava 

era que o tropeiro se dirigia à feira, adquiria os muares, formava a tropa, para então 

                                                            
20 Foram 48 condutores de gado no total, sendo 4 de Campinas, 18 de itu, 12 de Porto Feliz, 4 de Jundiaí, 
4 de Araçariguama, 1 de Indaiatuba 5 de Parnaíba (PETRONE, 1976, p. 73). 
21 A demanda por muares negociados em Sorocaba também vinha dos engenhos e cafezais fluminenses e 
mineiros (PETRONE, 1976, p. 96). 
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alugá-la ao fazendeiro ou lidar diretamente com o transporte da produção açucareira de 

seu contratante.  

Esta independência de atividades que colocava de um lado o senhor de 

engenho (contratante) e de outro o tropeiro (contratado), contrasta em muito com o 

cenário das relações entre os serviços de transporte e sua principal demanda na segunda 

metade do século XIX. No mundo cafeeiro paulista pós-ferrovias, será comum se 

deparar com fazendeiros que se imiscuíram nos serviços de transportes e, mais do que 

isso, fomentaram a expansão da malha ferroviária pelo interior de São Paulo, 

transformando as dificuldades para escoar o café em oportunidades para a inversão e 

diversificação de seus capitais (KUGELMAS, 1986, p. 21)22.          

O inter-relacionamento não parece ter sido a característica principal na 

relação entre cultura canavieira e serviços de transporte. A demanda por muares sulinos 

negociados em Sorocaba era puxada à reboque da expansão açucareira no Oeste 

Paulista, não predominando uma cumplicidade de interesses entre açúcar e tropeirismo 

que se materializasse na figura de senhores de engenho que ao mesmo tempo 

possuíssem grandes tropas de muares ou, mais ainda, fossem grandes comerciantes de 

animais. As evidências historiográficas podem desmentir tal afirmação, mas a partir da 

análise das atividades empreendidas por Antonio da Silva Prado, o Barão de Iguape, 

constata-se que sua atuação como arrematador da cobrança de impostos, comerciante de 

gado bovino e muar é representativa de um estilo de acumulação em uma economia 

ainda pouco capitalizada, em que a inserção em diferentes ramos de atividades não 

vislumbrava perspectivas mais animadoras do que a manutenção em seus ofícios já 

constituídos. Se havia uma interdependência, esta se limitava às várias atividades 

vinculadas ao comércio de gado: criação, condução e a comercialização na feira. Aliás, 

interdependência relativa, pois Antonio da Silva Prado e seus sócios não se envolveram 

com a criação de muares, dando-se sua atuação na esfera comercial, através de João da 

Silva Machado, o Barão de Antonina, sócio do Barão de Iguape encarregado de comprar 

os muares no Sul e organizar a marcha das bestas até Sorocaba a fim de serem vendidas 

                                                            
22 Monbeig (1984, p. 98) esclarece a formação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e a importante 
participação dos fazendeiros do interior de São Paulo, pois “A construção dessa via férrea foi confiada a 
uma sociedade inglesa [São Paulo Railway Co. Ltd.], que inaugurou o tráfego em 1867, quando já cabia 
cogitar em prolongar a linha. Disso se encarregaram os principais fazendeiros de Campinas, Rio Claro, 
Limeira e Araras. Para formar a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, em fins de 1868, 654 
acionistas haviam subscrito as 25.000 ações de 200$000 cada uma, perfazendo um capital de 5.000 réis. 
A maior parte eram fazendeiros, muitos dos quais pertenciam à nobreza imperial”.  
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aos clientes arranjados por Prado (PETRONE, 1976, p. 10 e 152).  Mulas alimentadas a 

base de milho. 

 

2.3 – Agricultura de alimentos: a única similaridade  

O milho era o gênero agrícola mais produzido na província de São Paulo em 

1836. Atividade essencialmente voltada ao mercado interno paulista, o milho tinha duas 

funções: constava na dieta dos paulistas – quando moído se tornava uma farinha – e de 

seus animais, pois dado aos porcos, entrando indiretamente na produção do toucinho e, 

sobretudo, na alimentação das mulas que constituíam as tropas paulistas. Segundo Luna 

e Klein (2005, p. 122) “[...] o milho era produzido tanto em unidades agrícolas 

dedicadas exclusivamente a essa cultura quanto na condição de subproduto em muitas 

lavouras de exportação de açúcar e café”. 

A função social e econômica exercida pela agricultura de alimentos no 

complexo cafeeiro paulista fazia desta atividade componente um subterfúgio à 

diminuição dos custos de produção e manutenção da mão-de-obra empregada nas 

plantações de café. Sob o regime de trabalho do colonato23, aos colonos era permitido o 

cultivo de alimentos nos momentos em que já houvessem efetuados os trabalhos na 

lavoura cafeeira, ou seja, nas sobras de tempo de sua jornada de trabalho. Esta produção 

de gêneros alimentícios serviu para diminuir a dependência em relação à importação de 

alimentos, baixando os custos do fazendeiro e as pressões inflacionárias de uma cesta de 

alimentos que já podia contar com uma crescente produção local, que de início estava 

fortemente vinculada à produção de alimentos dentro das unidades cafeicultoras, mas 

que teve que se autonomizar, pois a urbanização da cidade de São Paulo e outras do 

Estado fez crescer o consumo de alimentos que cada vez mais passaram a ser 

produzidos por unidades não inseridas como cafeicultoras, ou seja, independentizou 

                                                            
23No colonato, “[...] o trabalhador rural recebe, em geral, uma remuneração de três tipos: a) uma 
remuneração fixa por 1000 pés para manter limpo e preparar o terreno para a colheita; b) uma 
remuneração por dia de trabalho para os serviços de poda, adubação, pequenos reparos no equipamento 
de produção, etc.; e c) uma remuneração diretamente proporcional ao número de sacas de café por ele 
colhido. O salário real do colono é, de fato, muito maior do que a remuneração monetária auferida acima, 
pois o colonato implica a permissão para se plantar arroz, feijão, milho, etc. dentro da própria fazenda 
(em terreno separado ou dentro das ruas do cafezal novo) e cujos resultados pertencem ao próprio colono, 
além da permissão para manter os animais a ele pertencentes e da concessão de outras vantagens (lenha, 
café para o seu consumo, etc) (DELFIM NETTO, 1979, p. 33). 
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uma atividade que nascera fortemente vinculada à demanda gerada pela exportação de 

café, que era o esteio deste complexo capitalista (CANO, 1981, p. 60 e 61).    

Na análise da produção de milho pela província de São Paulo fica também 

evidente uma relação positiva entre a agricultura de alimentos e as culturas de 

exportação. Açúcar e café não tiveram suas expansões apoiadas na exclusão do cultivo 

de milho, arroz ou feijão. Pelo contrário, o modo de produção das culturas de 

exportação foi adentrando às lavouras de alimentos: o uso de mão-de-obra escrava 

também passou a ser comum nas unidades agrícolas paulistas voltadas ao abastecimento 

do mercado interno (LUNA; KLEIN, 2005, p. 107 e 108). 

Em que pese a historiografia consagrar a idéia do latifúndio monocultor, em 

São Paulo regiões como Oeste Paulista e Vale do Paraíba, que tinham as maiores 

produções de açúcar e café respectivamente em 1836, também tinham importante 

produção de gêneros alimentícios. Estas unidades agrícolas açucareiras e cafeicultoras 

se valiam da mão-de-obra escrava no trato da principal atividade que visava a 

exportação, mas também impeliam seus cativos à cultura de mantimentos. 

 Devido ao fácil cultivo, baixos investimentos e safras anuais, o milho era 

plantado em toda a província de São Paulo. As grandes fazendas, por exemplo, 

açucareiras o cultivavam para a subsistência de seus trabalhadores e do gado. Ademais, 

sua ampla procura tornava simples a comercialização, o que pode ter gerado os capitais 

que sustentaram a implantação dos cafezais em algumas vilas paulistas enquanto os 

cafeeiros não começavam sua produção (LUNA; KLEIN, 2005, p. 125). 

Na amostra da produção de milho de oito vilas paulistas entre 1816 e 

183624, nelas havia mais de 2.000 agricultores que produziram 12.500 toneladas de 

milho. Destes produtores, cerca de 40% eram escravistas e responderam por 80% da 

produção total. Em 1836, os escravistas – 916 agricultores – produziram 10.184 

toneladas de milho (81%), enquanto aos agricultores sem escravos – 1.341 agricultores 

– couberam 2.375 toneladas (19%). Os plantéis com média de 12 cativos 

predominavam, mas colocava-se a razão entre o número de escravos e o tamanho da 

produção, pois 20% (453) dos escravistas possuíam plantéis de 1 a 5 cativos que 

produziram 2.046 (16%) toneladas de milho, ao mesmo tempo em que 2,2% (50) de 

                                                            
24 Areias, Campinas, Capivari, Cunha, Itu, Jacareí, Jundiaí e Mogi Mirim. 
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grandes escravistas detentores de plantéis acima de 41 cativos responderam por 2.449 

(19%) toneladas do milho nas oito localidades (LUNA; KLEIN, 2005, p. 131 a 133).      

A produção de gêneros alimentícios na província de São Paulo da primeira 

metade do XIX mostrou um inter-relacionamento fundamental na associação com a 

principal atividade de então, a produção de açúcar. Os escravos trazidos para laborar 

nos engenhos passaram a fazer parte das lavouras paulistas de mantimentos, sendo que 

os produtores de alimentos escravistas produziam em média 11 toneladas por unidade 

agrícola, produtividade seis vezes maior que a encontrada nas lavouras que não 

utilizavam escravos. Esta realidade do trabalho escravo na produção de alimentos 

também foi verificada na lavoura paulista de arroz (LUNA; KLEIN, 2005, p. 123). 

Contudo, o inter-relacionamento extremo entre a cana e a lavoura de 

mantimentos não deve ocultar que o açúcar era a principal atividade, que ele gerava os 

maiores lucros, que a ascensão na sociedade paulista da metade do século XIX estava 

muito mais ligada ao fato de ser um senhor de engenho do que um produtor de 

alimentos, e, enfim, que ambas as atividades ainda não operavam sob bases capitalistas, 

pois se valiam de mão-de-obra escrava. 

 

3 – Considerações finais 

Da análise que empreendemos da economia paulista da primeira metade do 

século XIX é possível extrairmos algumas conclusões. Em primeiro lugar, ao 

compararmos o dinamismo desta economia com o encontrado na fase cafeeira e descrito 

por Cano (1981), o fator histórico é fundamental para se fazer qualquer tipo de asserção. 

Nos anos entre 1800 e 1850, em que o açúcar prevaleceu como esteio da economia da 

província de São Paulo, as bases capitalistas eram frágeis na economia e sociedade 

brasileira. O grosso da mão-de-obra era formado pelos negros escravos, o que imprimia 

um caráter colonial mesmo após a Independência. Este caráter colonial começaria a se 

esvair a partir de 1850, com o fim do Tráfico, mas até 1888 seria uma longa caminhada 

até a o início da formação de um mercado de trabalho no Brasil. 

Segundo, o inter-relacionamento de atividades, pressuposto básico à 

denominação de um complexo econômico capitalista, também era encontrado em uma 

economia escravista. A diferença que se colocava era na dinamização de atividades que 



19 
 

este inter-relacionamento proporcionava, visto que na economia capitalista cafeeira 

havia uma grande diversidade de investimentos e maneiras de assegurar a formação e a 

valorização do capital. Enquanto, na economia escravista açucareira investir 

representava buscar sempre os mesmos ativos. 

Diante disso, podemos afirmar que a economia paulista não viu a formação 

de um complexo econômico açucareiro. Cronologicamente, a primeira metade do século 

XIX em São Paulo viu a permanência de elementos coloniais na base de sua economia: 

açúcar, escravos e tropas de muares. As ferrovias só chegariam a São Paulo na segunda 

metade do século; e suas possibilidades de investimentos também. Enquanto isso, 

acumular na economia açucareira continuava significando escravos, dívidas ativas e 

terras. 

A viabilização do transporte açucareiro entre as vilas produtoras no interior 

e a zona de exportação no litoral era tarefa dos tropeiros. Estes empresários dos 

transportes no século XIX alcançaram grande reputação e importância na economia 

paulista de então, enriquecendo através dos fretes entre interior e o litoral, em que 

levavam o açúcar e na volta abasteciam as propriedades agrícolas com gêneros 

importados. Porém, não havia um inter-relacionamento entre as atividades de dono de 

tropa e senhor de engenho. Os envolvidos nos serviços de tropa alugavam sua força de 

trabalho aos fazendeiros, sendo rara a figura do fazendeiro-tropeiro. 

A quase ausência de inter-relacionamento entre tropeiros e senhores de 

engenho contrastava com a grande identificação dos agricultores paulistas como 

produtores, ao mesmo tempo, de gêneros de exportação e também para o mercado 

interno. Produzir cana ou café junto com milho ou arroz parece ter sido o cenário 

predominante nas lavouras paulistas do século XIX. Todavia, estas atividades eram 

demarcadas pelo mesmo traço: predomínio do trabalho escravo, mesmo nas lavouras de 

mantimentos. A produção paulista de mantimentos foi uma atividade acessória 

fundamental à economia exportadora açucareira. Porém, este caráter acessório 

permaneceu, pois a liderança desta economia estava apoiada no domínio econômico e 

político exercido pelos senhores de engenho e seus imensos plantéis de escravos. 
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MATO GROSSO E SUAS VINCULAÇÕES COM O MERCADO NACIONAL 

E INTERNACIONAL (1870-1930). 
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Resumo: A partir da liberação da navegação brasileira pelo rio Paraguai, consolidada 
após o final da Guerra com o Paraguai (1870), incrementou-se o comércio na 
Província/Estado de Mato Grosso, tendo em destaque as casas comerciais estabelecidas 
principalmente na cidade portuária de Corumbá. O “ciclo” comandado por essas casas 
comerciais constitui um processo extremamente complexo e sobre o qual ainda pouco se 
sabe, e sua interpretação tem gerado controvérsias na historiografia. Este artigo tem por 
finalidade apresentar o debate historiográfico sobre o tema, enfocando especificamente 
as casas comerciais de Corumbá. Por meio da bibliografia disponível sobre o assunto, 
identificamos, como principais pontos problemáticos, o papel do capital financeiro, bem 
como da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, no enfraquecimento das casas comerciais e 
conseqüentemente no fim do ciclo comercial por elas comandado. 
Palavras- chave :  Mato Grosso. Comércio.  Navegação. 
 
Abstract: Since the liberation of the Brazilian navigation for the river Paraguay, after the 
end of the Paraguay war the commerce in the Province/ Mato Grosso developed, having 
in focus the commercial houses in the city of Corumbá. The “period” commanded by 
these commercial houses constitutes an extremely complex process which is little know 
and it’s interpretation has created controversies in the historiography. This article intend 
to present a historiograph debate about the subject, specifying the commercial houses in 
the city of Corumbá. By means of the available bibliography, we identify as problematic 
points, the influence of the financial capital, as well the Northwest Railroads in Brazil in 
the Weakness of the commercial houses and consequently the end of the commercial 
period commanded by them.     
Keywords: Mato Grosso. Commerce.  Navigation. 

 
 

 
Introdução 

 
 

Com a descoberta de ouro em Cuiabá, em 1718, a região que viria a constituir 

a capitania, província e depois Estado de Mato Grosso, passou a se integrar de modo 

mais efetivo ao espaço econômico da América portuguesa. Os caminhos utilizados para 

                                                 
1 Graduada em História pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Mestranda em História 
no Programa de Pós- graduação em História (PPGH) da mesma instituição. 
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essa ligação foram, inicialmente, fluviais: as monções, que ligavam 

São Paulo a Cuiabá e por meio das quais essa cidade “constituiu-se em um importante 

centro redistribuidor de gêneros importados”, servindo às demais áreas povoadas da 

capitania e da província2.  

Outros caminhos terrestres foram abertos, mais tarde, já na primeira metade 

do século XIX, ligando especificamente a parte sul da província de Mato Grosso (região 

que viria a constituir o atual Estado de Mato Grosso do Sul) com a província de Minas 

Gerais e, através dela, as de São Paulo e Rio de Janeiro3.  

Entretanto, esse panorama das ligações comerciais mato-grossenses começou 

a ser profundamente alterado em fins da década de 1850, quando o Império brasileiro 

consegue, junto à República do Paraguai, a liberação da navegação pelo rio desse nome, 

o que permitiria a ligação de Mato Grosso com o Oceano Atlântico passando pelo 

estuário do Prata. Desde então, a situação do comércio começou a mudar, pois a 

navegação através do Prata se tornou o meio de transporte dominante na economia mato-

grossense. Cuiabá, que antes era o principal centro comercial da província, cede essa 

posição a Corumbá. O porto de Corumbá começa a receber os navios provenientes de 

várias partes do mundo. As mercadorias eram ali desembarcadas e armazenadas para 

depois serem embarcadas para outros locais de Mato Grosso4.  

A esse respeito Silva escreve: 
Uma quantidade enorme de navios das Províncias do Prata ancorava no porto de 

Corumbá, assinalando um forte impulso econômico para Mato Grosso. A navegação 

inaugurou uma atividade mercantil em escala internacional, ensejando a relação 

direta e dinâmica entre a  província Mato-grossense e os centros comerciais dos 

países do Prata e da Europa5.  

 

Os comerciantes estrangeiros do porto corumbaense mantinham relações 

comerciais com os mercados internacionais, tanto na bacia platina como em âmbito 

mundial6. Segundo Alves, “o barateamento das mercadorias, viabilizado pela redução 

dos custos de transporte, fixou em definitivo a nova rota fluvial do comércio, tendo sido 

                                                 
2 QUEIROZ, 2004a, p. 373. 
3 QUEIROZ, 2004b, p. 11-13.  
4 BORGES, 2001, p. 119. 
5 SILVA, 1999, p.219. 
6 V. Corrêa & L. Corrêa, 1997, p. 8-14. 
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relegada ao abandono a antiga alternativa terrestre. Mato Grosso 

libertava-se, enfim, das limitações impostas pelo longo e tortuoso caminho de Goiás”7 . 

Também Borges assinala: “A esse deslocamento do principal núcleo 

comercial [de Cuiabá para Corumbá] agrega-se, por outro lado, o grande crescimento 

alcançado pelo comércio, decorrente do baixo preço do transporte e do baixo custo dos 

produtos, oferecidos pelos países, interessados em ampliarem os seus mercados em 

escala mundial”8. Nesse contexto, segundo o mesmo autor, “fortaleceu-se, como 

instituição, a casa comercial importadora e exportadora, através do controle monopólico 

efetivo do comércio local, na representação dos mais variados  interesses econômicos 

que iam do controle da produção e do transporte ao papel das agências bancárias”9.  

A importância das casas comerciais é, assim, enfatizada por esses autores. 

Alves, por exemplo, escreve: 
as casas comerciais eram, nesse momento [final do século XIX e início do XX], os 

mais notórios exemplos de concentração do capital em Mato Grosso, correspondendo 

a estruturas extremamente complexas [...]. Exerciam o monopólio do comércio de 

importação; controlavam boa parte do comércio de exportação e da navegação; 

dispunham de ‘seções bancárias’ que, além de empreenderem operações próprias, 

funcionavam como intermediárias de bancos nacionais e estrangeiros; representavam 

companhias seguradoras; incorporavam indústrias; e apropriavam-se de terras para 

explorar a pecuária, a agricultura e a extração de produtos vegetais e minerais10.  

 

Do mesmo modo, Borges assinala que “coube a um limitado número de casas 

comerciais (sediadas em grande parte em Corumbá) a principal atividade nesse final do 

século XIX: o comércio de importação que, pelas próprias condições em que se realizou, 

sugere ter-se constituído em uma fonte de lucros elevadíssimos”11. Esse tema já tem 

despertado algumas polêmicas, com relação, principalmente, à interpretação oferecida 

por Alves. De fato, essa interpretação, por ter sido, de certa forma, “pioneira”, adquiriu 

grande influência, tendo sido adotada por vários autores que se dedicaram, em maior ou 

                                                 
7 ALVES, 1984, p. 11. 
8 BORGES, 2001, p. 119. 
9 BORGES, 2001, p. 119. 
10 ALVES, 1984, p. 37. 
11BORGES, 2001, p. 121. 
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menor grau, à história mato-grossense ou sul-mato-grossense. 

Entretanto, pelo mesmo motivo ela suscitou diversas críticas e reavaliações.  

Antes de situar melhor a interpretação de Alves, convém registrar as 

referências, sobre as casas comerciais, efetuadas por outros autores, além dos acima 

citados. De acordo com Reynaldo, “a existência de interesses e capitais estrangeiros, 

platinos e europeus, na província de Mato Grosso conferiu uma performance singular ao 

desenvolvimento econômico e regional, a ponto de imprimir a dinamização de sua 

sociedade”. Esse autor coloca que “a casa comercial, durante a fase manufatureira, 

constituiu-se no centro nervoso da economia colonial dos países recém emancipados. Ela 

correspondeu ao instrumento indispensável à acumulação do capital industrial, 

basicamente de origem inglesa, pois importava, exportava e distribuía suas mercadorias”. 

O comerciante apoiava-se nos contatos com as praças nacionais e européias “para 

assegurar o controle da economia regional”. Mediante esses contatos, obtinha “o 

conhecimento da flutuação dos preços das mercadorias e das tendências no mercado, em 

nível regional e internacional”. Informava-se também “de todas as condições 

relacionadas às áreas plantadas, à influência das pragas, ao volume das safras, as 

variações climáticas e ao número de trabalhadores”12.  

Reynaldo, nos portos mato-grossenses atuaram três tipos de empresas de 

navegação: “a pública, a privada, e a estrangeira”, sendo que “a navegação privada era 

realizada por embarcações de propriedade das casas comerciais e transportavam 

passageiros e cargas”13. Reynaldo assinala que em Mato Grosso, nesse período, a 

navegação “foi praticada por grandes empresas de atuação nacional”, como o Lloyd 

Brasileiro, “pelas empresas regionais, numa  ‘espécie’ de trabalho complementar, e por 

empresas estrangeiras que fizeram concorrência às duas primeiras”. O autor afirma que 

“vigorou um ‘complexo naval fluvial’ nas comunicações de Mato Grosso com o Prata, 

com outros estados brasileiros [...] e também com o exterior”. Para ele, contudo, “esse 

complexo não foi desenvolvido em toda a sua possibilidade”, e “pior do que isso foi a 

restrição da navegação aos interesses dos grandes comerciantes, deixando em segundo 

plano os interesses da população do Estado” 14.  

                                                 
12 REYNALDO, 2000, p. 126. 
13 Idem, p. 56. 
14REYNALDO, op. cit., p. 118. 
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O mesmo autor afirma que o comerciante corumbaense 

utilizou-se da navegação a vapor para monopolizar a “redistribuição de mercadorias na 

região sul da província de Mato Grosso” – controle esse que “era feito pelos proprietários 

das companhias a um custo quase zero”. O autor menciona ainda as “subvenções pagas 

pelo governo imperial, mantidas posteriormente no regime republicano pela manutenção 

da linha Corumbá-Montevidéu”, as quais lhes trouxeram “mais benefícios e privilégios”. 

O autor complementa que “a casa comercial concentrou temporariamente todo o aparato 

econômico, tornando-se o centro de toda a produção, articulando desde o abastecimento 

até o transporte e o escoamento das mercadorias”, sendo assim, “as casas agiam como 

entidades financeiras, porque financiavam empreendimentos15.  

Referindo-se à organização espacial de Corumbá, Ito escreve que o porto era 

o setor que determinava a organização de toda a cidade e da região. No porto, 

localizavam-se as firmas de importação e exportação, as empresas de navegação etc. Os 

comerciantes que possuíam navios tinham acesso a todos os grandes portos da Bacia do 

Prata e do Rio de Janeiro, por isso, importavam e exportavam as mais diversas 

mercadorias16.  

Reis, por sua vez, diz que a partir de 1873 “as casas comerciais, residências e 

edifícios de estocagem começaram a ser construídos em grande escala”, em Corumbá17. 

Ela assinala que o processo de reorganização do comércio de Corumbá e da navegação 

pelo rio Paraguai, após 1870, “foi um processo lento em função das heranças de guerra”. 

Para essa reorganização, Corumbá contou com incentivos fiscais como “o Decreto nº 

4388 de 15 de agosto de 1869, que isentou por dois anos todos os gêneros de importação 

e exportação comercializados na praça da tributação”; esse decreto “liberou o porto para 

a livre circulação de embarcações de todas as nacionalidades”18.  

Em seu estudo sobre a cidade de Corumbá, Souza refere-se também às casas 

comerciais, assinalando que as atividades por elas exercidas “foram incorporando maior 

grau de complexidade, o que, em contrapartida, representou uma divisão de trabalho no 

interior da empresa, não sendo mais suficientes os conhecimentos rudimentares dos 
                                                 
15 op. cit., p. 127.  
16 ITO, 2000, p. 74. 
17 REIS, 1999, p. 15-16 
18 REIS, 1999, p. 14.  
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proprietários, dos comerciantes tradicionais”. O autor nota que essas 

casas “mantinham correspondência com empresas de vários países, especialmente da 

Europa, havia necessidade de conhecimento de preços para tornar competitivas no 

mercado externo as mercadorias regionais, entender a complexidade dos mecanismos do 

comércio internacionais e as bolsas de produtos e mesmo contatos pessoais com centros 

estrangeiros”19. 

Ao estudar a história da navegação pelo rio Paraguai, também Silva faz uma 

pequena referência às casas comerciais, pois para ela o fim da Guerra do Paraguai 

significou a volta das embarcações para o rio Paraguai e seus afluentes. Desse modo, “o 

porto de Corumbá apresentava-se, nesse quadro, como alternativa viável e indispensável 

para o desenvolvimento mato-grossense. Assim, na virada do século XIX para o século 

XX, Corumbá já representava um importante entreposto comercial da província, onde se 

instalaram as instituições financeiras, os armazéns, as casas comerciais”20. 

 

A interpretação de Alves 

  

De acordo com Alves, foi em 1857 que a Bacia do Prata abriu-se para a 

navegação através do “acordo entre os governos paraguaio e brasileiro”, e isso fez com 

que emergisse o “grande comerciante dos portos em Mato Grosso”21. Essa navegação foi 

interrompida pela Guerra do Paraguai, mas com o fim da mesma a navegação foi 

retomada. Com isso, chegavam mercadorias importadas, principalmente inglesas, “com 

baixo custo de transporte em seus principais portos fluviais. Comerciantes estrangeiros 

começaram a afluir, estabelecendo-se principalmente em Corumbá”. Em conseqüência, 

os comerciantes dos portos se tornaram o “maior agente do progresso em Mato Grosso”. 

Sendo que, “quase todas as novas atividades econômicas, desenvolvidas na região após o 

grande conflito platino, tiveram a sustentação da casa comercial”22.     

                                                 
19 SOUZA, 2001, p. 190.  
20 SILVA, 1999, p. 217.          
21 ALVES, 1985, p. 60. 
22 idem, p. 62).  
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A maioria dos comerciantes dos portos possuía barcos e 

com isso obtinham autonomia de “abastecer-se de mercadorias nos principais portos do 

Prata, assim como de escoar a produção regional”. Assim, esses comerciantes 

“desenvolveram uma ‘navegação voluntária’, exercendo um domínio tirânico sobre os  

produtores da região. Estes dependiam exclusivamente da casa comercial, tanto para 

escoar seus produtos como para abastecer-se de mercadorias essenciais”23.  

Segundo Alves, a falta de agências bancárias nos portos fez com que a casa 

comercial exercesse outro poder, além da navegação, pois passou a “funcionar como um 

banco nas últimas décadas do século XIX, pois oferecia crédito e cobrava altos juros. 

Mas as casas comerciais, através de suas ‘seções bancárias’ não realizavam somente 

operações próprias, pois funcionavam como intermediárias de grandes bancos 

internacionais”24. Neste contexto, segundo o mesmo autor, “o domínio econômico e 

político exercido pelo grande comerciante dos portos em Mato Grosso” era frágil, devido 

às “transformações históricas que se processavam em escala mundial”25. 

Para Alves, as casas comerciais foram duramente golpeadas com a 

implantação do capital financeiro. Ele coloca que “o capital financeiro manifestou-se por 

duas vertentes”. Na primeira, “a casa comercial foi acionada como sua intermediária, o 

que se evidencia pela própria existência de uma ‘seção bancária’ dentro do 

estabelecimento”26. A presença de uma “seção bancária” na casa  comercial significava 

que não havia agências  bancárias na região. Em conseqüência, “o surgimento de bancos 

na região levaria ao fechamento das ‘seções bancárias’ das casas comerciais e retiraria 

das mãos dos comerciantes a principal fonte de poder exercido sobre os produtores 

regionais: o crédito” 27.  

A segunda vertente de manifestação do capital financeiro, conforme Alves, 

“configurou-se na implantação de empreendimentos, ligados à produção e aos 

transportes, direta ou indiretamente vinculados a grandes monopólios capitalistas”28. O 

autor apresenta uma extensa relação desses empreendimentos, englobando empresas 

                                                 
23  ALVES, op. cit., p. 67. 
24 ALVES, 1985, p.69. 
25 idem, p. 73).  
26 ALVES, op. cit., p. 73. 
27 idem., p. 75. 
28  ALVES, 1985, p. 75. 
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extrativistas, de mineração, pecuária e transportes – envolvendo, 

neste caso, tanto empresas de navegação fluvial quanto uma ferrovia: a E. F. Noroeste do 

Brasil. 

Sendo assim, a casa comercial teria sido atingida por duas frentes. Pela 

primeira, ela “foi excluída dos circuitos de comercialização das mercadorias produzidas 

pelas empresas monopólicas” – as quais, conforme explica o autor, tinham seus 

esquemas próprios de importação e exportação. Mas a segunda, para o autor, foi a que 

“atingiu mais profundamente a casa comercial”. Ele se refere às novas empresas de 

transporte, as quais teriam destruído o monopólio antes exercido pelas frotas de 

navegação das casas comerciais, “monopólio esse largamente utilizado como meio de 

dominação sobre os produtores regionais”. Assim, “algumas das poderosas empresas 

recém-instaladas construíram estradas e dotaram-se de meios de transporte, tornando-se 

independentes das casas comerciais para fins de abastecimento e de escoamento de 

mercadorias”29. Para o autor, embora nem todas as empresas ligadas ao capital financeiro 

tenham optado  
pelo desenvolvimento de seus próprios meios de transporte, para fins idênticos, a mera 
presença das mesmas, assim como o forte incremento que propiciaram à produção e as 
pressões políticas que exerceram, contribuíram para a entrada de empresas particulares 
de navegação em Mato Grosso, a exemplo da poderosa Companhia de Navegação 
Nicolas Mihanovich, identicamente vinculada ao capital financeiro30. 
 

Além dessa empresa, Alves cita também a Navegación a Vapor Vierci Hnos 

e o Lloyd Brasileiro, e conclui: “Regularizou-se, dessa forma, a navegação, com o 

conseqüente estabelecimento de linhas e itinerários, além da previsão dos dias e horários 

de chegadas e saídas de vapores”. Com essa nova situação, “o mais comum foi o desvio 

das frotas das casas comerciais para hidrovias secundárias” 31.  

Para o autor, no entanto, além dos golpes contra as casas comerciais, viria 

também um “golpe definitivo sobre a própria navegação”, o que teria ocorrido com a 

construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Na opinião de Alves, essa ferrovia, 

longe de ter sido construída “para atender fins estratégicos de integração nacional”, foi 

“um instrumento econômico de fundamental importância para os grupos monopólicos 

que se estabeleceram em São Paulo” e “representou a ruptura econômica entre a região 

                                                 
29 ALVES, op. cit., p. 77. 
30 op. cit., p. 77-79. 
31 op. cit., p. 79. 
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mato-grossense e os principais centros da Bacia do Prata”. Para 

Alves, “os grupos monopólicos que exploravam atividades econômicas na região, tinham 

como sede Buenos Aires ou Montevidéu”, ou seja, o capital financeiro desenvolvia sua 

mediação através “de empresários platinos”. A NOB “cortou bruscamente a direção 

desse fluxo econômico, submetendo a região mato-grossense, num crescendo constante, 

ao eixo São Paulo-Santos”; em conseqüência, as “principais empresas ligadas ao capital 

financeiro” passaram a  ter São Paulo como sede32. Segundo Alves, o papel da NOB foi 

complementado pela efetivação da linha rodoviária que liga Campo Grande a Cuiabá – 

ligação essa que, para o autor, teria ocorrido em fins da década de 192033.  Com isso, “o 

grande comerciante dos portos teve o seu poderio definitivamente golpeado”, e “toda a 

gama de seus contatos com os centros platinos e a Europa feneceu em ritmo intenso”. 

Assim, “já em fins da década de vinte”, do século XX, “depois de setenta anos de 

atuação econômica e política, desapareceu, enquanto categoria social, o grande 

comerciante dos portos”34.  

 

O debate sobre o papel do capital financeiro no 

enfraquecimento das casas comerciais 

 

Poucos autores, além de Alves, se referem a esse tema. Um deles é Borges, o 

qual coloca que a tese de Alves “sobre a presença do capital financeiro em Mato Grosso 

contém elementos importantes”, mas “merece algumas qualificações”. O autor admite a 

presença de empresas ligadas ao capital financeiro, mas considera, por exemplo, “difícil 

aceitar a existência, nesse momento, de um capital financeiro nacional”. Assim, quando 

Alves aponta a existência, em Mato Grosso, nos anos 20, de agências do Banco do 

Brasil, Borges entende que este fato não é suficiente para “comprovar a presença do 

capital financeiro nacional em Mato Grosso”35.  

Já com relação às empresas monopolistas estrangeiras, Borges aponta o fato 

de elas não terem tido, aparentemente, longa duração. Para Borges, portanto, “a presença 

direta do capital estrangeiro em Mato Grosso foi de duração limitada, pelo menos nos 

                                                 
32 ALVES, 1985, p. 79. 
33 cf. p. 80, nota 40. 
34 ALVES, op. cit., p. 80. 
35 BORGES, 2001, p. 128. 
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níveis extraordinariamente elevados dos anos que  precedem a 

Primeira Guerra Mundial”. Neste contexto, “a subordinação da economia de Mato 

Grosso ao capital financeiro” teria ocorrido “não tanto pelo investimento direto”, isto é, 

pelas várias empresas mencionadas por Alves (as quais, conforme sugere Borges, logo 

desapareceram), e sim “pelas relações mercantis intensificadas agora em outra direção – 

via pecuária com ‘boiadeiros’ e frigoríficos instalados em São Paulo”. Finalmente, 

Borges concorda  que “o capital financeiro ‘sufocou’ a casa comercial de Corumbá (e 

com isso sua influência econômica e política)”, mas não acredita, como Alves, que ele 

tenha “substituído” as “classes sociais internas”; para ele, “o crescimento do poder dos 

pecuaristas e de comerciantes de novas áreas expressa esse fato”36.  

Lúcia Salsa Corrêa, por sua vez, enfatiza um ponto que não é mencionado 

por Alves, e que é o seguinte: os proprietários das casas comerciais eram eles próprios, 

em boa parte, estrangeiros, ou brasileiros já com vinculações no exterior. Segundo 

Corrêa, “as atividades comerciais de Corumbá foram desenvolvidas, sobretudo 

controladas, por um reduzido grupo de estrangeiros e/ou brasileiros vinculados a casas 

comerciais no exterior e que assumiram a posição de elite através da concentração do 

poder econômico em nível local”. Neste contexto, a autora afirma que esse grupo de 

comerciantes exerceu forte influência na administração política da cidade de Corumbá37.  

Também Queiroz sugere que seria necessário “extrair maiores conseqüências 

do fato de boa parte dessas casas” – mencionadas sempre por Alves como  casas 

comerciais mato-grossenses – pertencer, na verdade, a estrangeiros38. Além disso, o 

mesmo autor em um trabalho posterior escreve: 

 
Ademais, parece também problemática a suposição, implícita, de que os comerciantes 
constituíam um conjunto homogêneo, capaz, por exemplo, de atuar politicamente 
como um bloco (o ‘capital comercial’). O equívoco, no caso, não estaria na operação 
de juntar numa mesma categoria, como foi dito acima, os estrangeiros e os ‘naturais da 
terra’. A identidade de interesses entre integrantes desses dois conjuntos parece não só 
possível como altamente provável [...] Isso contudo, não elimina a probabilidade da 
ocorrência de conflitos de interesses entre esses comerciantes (fossem eles 
estrangeiros ou nativos), de modo que, inclusive por esse motivo, diferentes 
comerciantes tenderiam a desenvolver diferentes relações com as oligarquias 
politicamente dominantes no estado39. 

                                                 
36 BORGES, 2001, p. 128-129. 
37 CORRÊA, 1980, p. 73. 
38 QUEIROZ, 1997b, p. 132-133. 
39 QUEIROZ, 2007, p.185-186. 
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De fato, pode-se facilmente observar, pelos anúncios 

inseridos no Album graphico do Estado de Matto-Grosso, a grande quantidade de 

sobrenomes estrangeiros associados às casas comerciais. 

A esse respeito, entendemos que talvez se possa aproveitar, como uma 

indicação metodológica no estudo deste tema, as conclusões de Takeya, que escreveu 

sobre uma casa comercial francesa no Ceará. Segundo Takeya, a Casa Bóris Fréres, em 

Fortaleza, era uma filial, sendo que a matriz ficava em Paris. Segundo a autora, esse 

esquema (matriz na França/filial no Brasil) era a regra no caso das casas comerciais 

francesas no Brasil40.  Pelo que diz a autora, a montagem de casas comerciais no exterior 

envolvia uma grande rede de informações, envolvendo instâncias governamentais (a 

começar pelas autoridades consulares) e diversos agentes da economia francesa:  

As observações feitas por agentes consulares apontavam para as possibilidades 
que se abriam para quem estabelecesse uma casa comercial francesa na 
província do Ceará. Não é de todo improvável que os Bóris tenham tido acesso 
a algum tipo de informação a respeito das potencialidades do Brasil como 
mercado para os produtos franceses41. 

  
Em outras palavras, pode-se deduzir que as próprias casas comerciais 

pertencentes a estrangeiros já eram uma manifestação do capital monopolista, que, nessa 

época, comandava a expansão comercial dos países capitalistas centrais.  Certamente, no 

caso mato-grossense, somente uma pesquisa mais detalhada poderá indicar, com 

segurança, essas eventuais vinculações. 

 

O debate sobre o papel da estrada de ferro Noroeste do Brasil no fim do 

ciclo comercial comandado pelas casas comerciais 

 

Vários autores concordam com o argumento de Alves sobre o importante 

papel da ferrovia Noroeste do Brasil na decadência  das casas comerciais – embora esses 

autores mencionem também, a esse respeito, o início da Primeira Guerra Mundial, 

ocorrido no mesmo ano da inauguração da ferrovia (1914).  

Para Corrêa, o comércio de Corumbá era basicamente pautado na navegação 

fluvial. Portanto, com “o conflito mundial de 1914/1918” houve uma mudança em nível 

                                                 
40 TAKEYA, 1995, p. 123. 
41 idem, p.126. 
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mundial e em Mato Grosso42. Mas para a autora a construção da  

NOB também interferiu no comércio corumbaense:  

Para a cidade de Corumbá, a ferrovia contribuiu para a desativação do seu 
porto como principal entreposto comercial do Estado de Mato Grosso, e, 
conseqüentemente, para a decadência da navegação internacional, ao mesmo 
tempo que privilegiou a região de Campo Grande como ponto de 
entroncamento dos trilhos, com os ramais para Ponta Porã e para Porto 
Esperança43 .  

 
Reis, por sua vez, afirma que a construção da Estrada de Ferro Noroeste do 

Brasil (linha Bauru-Corumbá) foi o “principal motivo” da decadência do comércio de 

Corumbá, pois essa ferrovia “ligava todo o sul de Mato Grosso com o Estado de São 

Paulo”44. Sendo assim, ocorreu “escoamento do gado do Pantanal para as invernadas 

mineiras e paulistas”. Então, a autora coloca que em  decorrência desses acontecimentos, 

Corumbá deixou de ser “o principal entreposto comercial do estado de Mato Grosso”. A 

autora também cita a crise mundial de 1914 a 1918 como sendo um dos fatores da 

decadência do comércio de Corumbá45.  

Ito concorda com Alves, porque coloca  que “as embarcações provenientes 

das principais cidades platinas descarregavam as mercadorias nos barracões das casas 

comerciais corumbaenses e, destas, seguiam para o norte da província principalmente à 

capital, Cuiabá” 46. A autora também afirma que  a casa comercial estava vinculada com 

a navegação pela via platina, a qual possibilitou “uma especialização do espaço 

urbano”47. Para Ito, “a instalação da Noroeste do Brasil até Porto Esperança” transformou 

a economia regional. Pois, segundo a autora, o comércio de importação que antes era 

“realizado pela bacia do Prata, sofreu uma queda sem retorno” e isso fez com que 

Corumbá perdesse “a posição de destaque no abastecimento e escoamento de escoamento 

de mercadorias de Mato Grosso, tirando-lhe a condição de possuir um dos portos fluviais 

mais importantes do Brasil”48.  

Já outros autores discordam, no todo ou em parte, da referida afirmação de 

Alves.  

                                                 
42 CORRÊA, 1980, p. 88. 
43CORRÊA, 1985, p. 52. 
44 REIS, 1999, p. 24. 
45 idem, p. 24. 
46 ITO, 1992, p. 106. 
47 op. cit., p. 110. 
48 ITO, 1992, p. 114. 
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Um desses autores é Oliveira, o qual coloca que a 

“inauguração do primeiro trecho da NOB até Porto Esperança” foi realmente utilizada 

como “alternativa de transporte de cargas e passageiros como veículo mais rápido”. 

Entretanto, para ele “a dependência da navegação fluvial ainda era significativa, pois as 

cargas e passageiros chegando a Porto Esperança tinham que ser transportados para as 

embarcações e subir o rio Paraguai até o Porto de Corumbá”. Além disso, Oliveira coloca 

que “as cargas destinadas a Cuiabá ou ao norte do Estado eram transportadas via fluvial a 

partir de Porto Esperança, que era ainda a única ligação para trânsito de grandes cargas”. 

O autor ainda destaca a crise internacional causada pela Primeira Guerra Mundial como 

sendo um dos golpes que a navegação fluvial sofreu, “mostrando que Corumbá estava 

inserida na órbita internacional” – inserção essa que foi possível através das atividades 

exercidas pelas casas comerciais ligadas ao capital estrangeiro49.  

Também Reynaldo discorda de Alves, embora apenas em parte. De fato, 

também para esse autor a navegação realizada no rio Paraguai “teve vida efêmera, pois 

com a chegada da Ferrovia Noroeste do Brasil, foi perdendo paulatinamente sua 

importância”. Contudo, o autor situa o fim dessa navegação apenas nos anos quarenta do 

século XX, “com a inauguração da ponte ‘Eurico Dutra’50, que foi um grande marco na 

ligação de São Paulo com Corumbá”51.  Assim, Reynaldo enfatiza que “a chegada da 

ferrovia, de modo algum, teria provocado o ‘desmonte’ da estrutura naval, como afirmam 

alguns autores que balizam o apogeu da navegação até a década de vinte” 52. 

Na verdade, o autor aponta até mesmo um aspecto positivo da presença da 

ferrovia: “a concorrência, inclusive com a Ferrovia Noroeste do Brasil, estimulava a 

melhoria na qualidade dos serviços [de navegação], oferecendo mais conforto, segurança 

e eficiência aos usuários mato-grossenses, em especial aos comerciantes e políticos”53. 

Assim, para o autor, a navegação pelo rio Paraguai sobreviveu mesmo com dificuldades 

até meados de 1940, “quando operava num sistema fluvio-férril, de modo intercalado”. 

Ele repete que essa união entre navegação e ferrovia somente acabaria por completo 

                                                 
49 OLIVEIRA, 1996, p. 32. 
50 O autor se refere à ponte sobre o rio Paraguai, a qual viabilizaria a extensão dos trilhos de Porto 
Esperança a Corumbá – extensão essa que seria inaugurada em 1953 (cf. Queiroz, 2004). 
51 REYNALDO, 2004, p. 56-57. 
52 op. cit., p. 151. 
53 op. cit., p. 117. 
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“com a inauguração da ponte ‘Eurico Dutra’ sobre o rio Paraguai, 

não necessitando mais do uso de embarcações para se fazer o translado de 

mercadorias”54.  

Queiroz também discorda de Alves, embora afirme que “a eventual 

liquidação da navegação”, pela ferrovia, “constituiria um efeito que, a rigor, não poderia 

ser considerado espantoso – dado que [...] aí residia nada menos que um dos objetivos 

expressos da construção da Noroeste”. De fato, o autor coloca que a construção da NOB 

teve como uma de suas razões “a conveniência, do ponto de vista das elites dirigentes 

brasileiras, de neutralizar a influência que sobre Mato Grosso era exercida pela região 

platina, através do sistema fluvial Paraná-Paraguai”. No entanto, Queiroz menciona que, 

na análise de toda essa problemática, teria havido na historiografia “a ocorrência 

alternada de dois exageros, a saber, primeiro uma superestimação e em seguida uma o 

subestimação: em outras palavras, nem as condições da navegação deviam ser tão 

excelentes como faziam supor as avaliações prévias nem, por outro lado, a mesma 

navegação se haveria tornado tão insignificante como sugerem as constatações 

posteriores”. O autor ainda destaca “a eclosão da Primeira Guerra, que coincide com a 

conclusão da linha férrea de Bauru a Porto Esperança”. Para o autor, os grandes 

“investimentos capitalistas em Mato Grosso, vinculados às vias fluviais”, ocorreram em 

um período  de  “expansão do comércio mundial”; sendo assim, com a eclosão da 

Primeira Guerra Mundial essa expansão teria sido golpeada. Na verdade, para o autor, 

“tão internacionalizado era esse ‘surto’ capitalista em Mato Grosso que o importante 

centro comercial de Corumbá parece haver sentido já os efeitos depressivos das crises 

balcânicas, que antecederam a Grande Guerra”55 . 

Com relação à “superestimação” mencionada acima, Queiroz coloca, por 
exemplo, que Alves 

  
superestima tanto o vulto da demanda [por transportes] como a própria regularidade 
dos serviços do Lloyd. De fato, sabe-se que as linhas regulares dos vapores brasileiros 
que serviam a Mato Grosso operavam sempre à base de subvenções oficiais [...] Tal 
circunstância poderia representar, certamente, apenas uma manobra oportunista dos 
armadores [...]; acredito, todavia, que ela indica antes de tudo que o movimento 
comercial não era, efetivamente, suficiente para permitir uma operação regularmente 
rentável das empresas56.  

 
                                                 
54 REYNALDO, op. cit., p. 152. 
55 QUEIROZ, 2004, p. 332-333. 
56 QUEIROZ, 2004, p. 334.  
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O mesmo autor enfatiza que a navegação realizada no rio 

Paraguai e em alguns dos seus afluentes mato-grossenses continuou  possuindo certa 

importância mesmo com a construção da ferrovia, “tendo mesmo adquirido, talvez, 

expressão quantitativa maior que a  anteriormente alcançada”. Queiroz efetua, a esse 

respeito, até mesmo uma autocrítica, ao assinalar que “talvez os pesquisadores que já 

trataram do assunto tenhamos elevado a demasiada altura o vulto da citada navegação, na 

época anterior à NOB, de tal modo que seu declínio, no período posterior, veio a parecer 

maior do que realmente foi – sendo, do mesmo modo e pela mesma razão, subestimada 

sua permanência ao longo desse novo período”57. Para o autor, a navegação que se 

realizava após a construção da NOB não apresentava as mesmas características 

“vigorantes na época anterior”. Sendo assim, “nessa nova fase é possível discernir 

principalmente a persistência de uma navegação complementar à NOB – embora seja 

identificável também, nessa atividade, até mesmo uma função alternativa à via 

ferroviária”58.  

Queiroz faz ressalvas também quanto à  afirmação segundo a qual a 

“conclusão da linha férrea de Bauru a Porto Esperança” teria ocasionado a decadência de 

Corumbá. Para ele, “caso se pretenda, com essa expressão [decadência], designar 

simplesmente a perda da condição de principal pólo comercial do Estado, ela pode ser 

admitida”, pois “parece inquestionável que, com a Noroeste, a citada condição passou 

para a cidade de Campo Grande”. Mas esse termo não poderia, de modo algum, ser 

aplicado, “caso se pretenda sugerir que, em virtude da Noroeste, a cidade de Corumbá 

teria ingressado em um irreversível processo de decréscimo econômico e 

populacional”59.  

Conforme o autor, os comerciantes corumbaenses não foram tão prejudicados 

pelo fato de a ferrovia haver chegado ao Porto Esperança. De fato, Queiroz nota que essa 

estação não se desenvolveu em termos urbanos, mas, ao mesmo tempo, apresentava um 

enorme movimento comercial, e conclui que isso significava que o controle dos fluxos 

comerciais que passavam por Porto Esperança continuava com os comerciantes acima 

                                                 
57 idem, p. 343-344. 
58  op. cit., p. 345. 
59  QUEIROZ, 2004, p. 358-359. 
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citados60. Para o autor, o movimento fluvial de Corumbá foi 

declinando lentamente e não se completou sequer no período por ele abordado (até a 

década de 1950).  
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Comércio e fronteira entre Brasil e Peru: trocas mercantis e conflitos locais 

(c.1840-c.1860). 

Carlos Augusto Bastos 

(Aluno do Doutorado, Universidade de São Paulo/Brasil) 

Considerações iniciais. 

 

No século XIX, as autoridades dos países sul-americanos atentaram para as áreas fronteiriças 

de seus territórios, dentro de um esforço visando definir e controlar os espaços nacionais. Ao lado 

dessas questões de ordem política e diplomática, outras preocupações eram elencadas a respeito das 

fronteiras, como o controle sobre os fluxos de pessoas e mercadorias entre os espaços nacionais. Em 

relação ao vale amazônico do período, pequenos comerciantes cruzavam as fronteiras entre os 

países, estabelecendo conexões comerciais e fincando seus negócios nas zonas fronteiriças. Por 

vezes, comerciantes estrangeiros se estabeleciam como importantes agentes econômicos nas 

fronteiras, o que despertava a atenção de representantes dos Estados nacionais. Nesse caso, pode-se 

situar a presença de comerciantes brasileiros e portugueses na Amazônia peruana. Esses sujeitos 

desempenharam um papel relevante no comércio regional, ao mesmo tempo em que algumas 

autoridades peruanas se mostravam francamente desconfiadas (ou mesmo contrárias) quanto à 

presença desses comerciantes. 

Neste artigo, serão discutidas as relações comerciais na fronteira Brasil-Peru e as tensões 

entre comerciantes portugueses e brasileiros e autoridades peruanas do Departamento de Loreto 

entre as décadas de 1840 e 1860. O enfoque deste trabalho sobre mercadores brasileiros e 

portugueses justifica-se por dois motivos: muitos desses comerciantes brasileiros e portugueses 

estabeleciam alianças e sociedades em seus negócios, participando conjuntamente do comércio 

fronteiriço; por outro lado, havia comerciantes portugueses em Loreto oriundos do território 

brasileiro, e em alguns casos com negócios estabelecidos também no Brasil. 

Quanto ao recorte cronológico do trabalho, seu marco inicial (a década de 1840) refere-se, no 

lado brasileiro da fronteira, aos anos imediatamente posteriores aos conflitos políticos e sociais da 

Cabanagem (1835-1840), quando a Província do Grão-Pará tornou a vivenciar o crescimento de suas 
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atividades produtivas e mercantis; já para o lado peruano, os anos de 1840 se caracterizaram pela 

maior estabilidade política da República e pelos planejamentos oficiais de ocupação e 

desenvolvimento da fronteira oriental do país, culminando com a criação do Departamento de 

Loreto na década seguinte. O marco final reporta-se à Abertura do Rio Amazonas à Navegação 

Internacional (1866), bem como o momento que antecede o crescimento da economia da borracha 

na Amazônia, nos anos de 1870, quando a região passa por transformações socioeconômicas 

profundas. Já o espaço analisado neste trabalho é a fronteira entre o Departamento de Loreto (no 

Oriente da República do Peru) e o Império do Brasil. Em relação às fontes utilizadas nessa 

discussão, foram utilizados relatos de viajantes que passaram pela área, ofícios de autoridades 

militares e, principalmente, a documentação da representação consular brasileira em Loreto. 

 

O Oriente peruano e o Império do Brasil: fronteira e comércio. 

 

No princípio do período republicano do Peru, a situação econômica da fronteira oriental do 

país era marcada pelo isolamento em relação ao restante do território nacional, carecendo ainda de 

uma colonização mais efetiva. Tal quadro era preocupante para as autoridades de Lima, em vista 

principalmente das pretensões de Colômbia e Equador sobre o curso superior do rio Amazonas. A 

ação das autoridades na fronteira oriental certamente era dificultada pela trajetória conflituosa da 

formação do Estado Nacional peruano, marcada por embates entre caudilhos, guerras externas e pela 

malograda experiência da Confederação peruano-boliviana em fins dos anos de 1830.1 

A partir da década de 1840, o país começou a vivenciar uma situação política mais estável, 

beneficiando-se das exportações de guano, o que permitiu a consolidação do Estado e, por 

conseqüência, a implantação de políticas de integração do território (principalmente com ferrovias) e 

conhecimento de suas fronteiras (com expedições científicas).2 Quando Ramon Castilla assume a 

presidência do país em 1845, o Estado peruano volta sua atenção de forma mais evidente para a 

selva oriental. Nesse contexto se operam ações de colonização da Amazônia, contando com a 

migração de peruanos e estrangeiros, além de se incentivar a exploração comercial de produtos 

                                                 
1 CONTRERAS, Carlos, CUETO, Marcos. Historia del Perú Contemporáneo: Desde las luchas por la independéncia 
hasta el presente. Lima: IEP, 2007, pp. 79-109. 
2 Idem, pp. 111-159. 
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silvestres, bem como a navegação fluvial necessária para alimentar as trocas mercantis.3 Em 1853, 

foi criada a Gobernación Política y Militar de Loreto. 

Buscando neutralizar as ameaças na fronteira e incrementar a economia local, o Peru assinou 

em 1851 o Tratado de Comércio e Navegação com o Império do Brasil, demarcando boa parte das 

linhas fronteiriças entre os dois países mediante o princípio do uti possidetis, e abrindo a navegação 

pelo Amazonas para embarcações peruanas e brasileiras. Quanto às normatizações comerciais do 

Tratado de 1851, ficou definida a liberdade de navegação para barcos peruanos e brasileiros pelo rio 

Amazonas e seus afluentes, isentando o comércio do pagamento de taxas de importação. 

Ainda segundo o Tratado, ficou determinada a fundação de uma companhia de vapores 

subsidiada pelos dois Estados para organizar viagens regulares de Belém até o porto peruano de 

Nauta. Em 1852, a Amazon Navigation Company foi contratada pelo Brasil para essa função, 

recebendo um subsídio dos governos brasileiro e peruano no valor de cerca de 4 mil libras esterlinas, 

devendo realizar por ano seis viagens Belém-Nauta. Tais medidas foram importantes para a 

dinamização do comércio loretano, ampliando o mercado consumidor para produtos do 

departamento.4 

Em sua obra “Dicionário Topográfico do Departamento de Loreto na República do Peru”, 

João Wilkens de Mattos, cônsul brasileiro em Nauta nas décadas de 1850-60, descreve os efeitos no 

lado peruano da ampliação do mercado consumidor para os produtos locais em virtude da abertura 

da navegação para embarcações do Brasil e do Peru. Produtos como chapéus de palha (sombreros de 

Panamá) passaram a atender à demanda de consumidores no território brasileiro, fazendo com que 

certas localidades loretanas se especializassem em sua produção. Núcleos urbanos como Calzada 

(cujos quase 1000 habitantes “se empregam quase que exclusivamente em tecer chapéus de palha”5), 

Habana (localidade de 2000 moradores “cuja principal indústria é o fabrico de chapéus de palha”6) e 

Lamas (capital do distrito de mesmo nome, com uma população de cerca de 4000 pessoas que se 

“ocupam, principalmente, de tecer chapéus”7) sustentavam a produção de uma mercadoria 

considerada por Wilkens como o mais importante produto industrial para o comércio externo do 

                                                 
3 VILA, Núria Sala i. “Cusco y su proyección en el Oriente amazónico, 1800-1929”. In: JORDÁN, Pilar García. 
Fronteras, Colonización y Mano de Obra Indígena en la Amazonía Andina (siglos XIX-XX). Lima, Barcelona: Fondo 
Editorial de la PUCP; Universitat de Barcelona, 1998, pp.413-414. 
4 GRANERO, Fernando Santos, BARCLAY, Frederica. La Frontera Domesticada: História económica y social de 
Loreto, 1850-2000. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002, pp.29-35. 
5 MATTOS, João Wilkens de. Diccionário Topographico do Departamento de Loreto na Republica do Peru. (edição 
fac-similar de 1874). Iquitos: IIAP-CETA, 1984, p.14. 
6 Idem, p. 84. 
7 Idem, p. 97. 
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Departamento de Loreto. O autor não tinha dúvidas em creditar essa importância ao resultado do 

acordo comercial celebrado em 1851 entre Brasil e Peru e ao advento da navegação a vapor.8 

A documentação consular produzida por João Wilkens de Mattos também atesta o papel de 

destaque dos chapéus nas exportações de Loreto para a Amazônia brasileira. De 1863 a 1864, 

segundo cálculos do consulado brasileiro, a venda desse produto contabilizou mais de 40 mil libras.9 

Na primeira metade da década de 1860, foram exportados para o Brasil 364.937 chapéus de palha, 

totalizando 250 mil libras esterlinas. A procura no mercado brasileiro pelo produto garantia seu 

preço alto.10 

No começo da década de 1860, a borracha começou a ganhar destaque nas pautas de 

exportação de Loreto. Naquela altura, segundo relatório do cônsul brasileiro, a produção ainda era 

dominada por brasileiros, visto que a extração da goma elástica era antes “ignorada completamente 

pelos índios peruanos.” Em 1862, haviam sido enviadas para o lado brasileiro da fronteira 143 

arrobas do produto, enquanto que a maior quantidade anteriormente exportada por Loreto somara 

apenas 18 arrobas, no ano de 1856.11 Na avaliação do cônsul brasileiro, contava para o pouco 

progresso do comércio loretano da borracha a postura das autoridades políticas locais, as quais 

pressionavam os brasileiros que se dedicavam ao ramo. O cônsul referiu-se principalmente ao 

prefeito do Departamento, Gonzáles Mugaburu, que havia mandado “proibir a exportação da goma 

elástica” para “prejudicar os interesses do súdito do Brasil, José Joaquim Ribeiro, único que nesse 

distrito se tem há mais de dois anos se ocupado dessa indústria.”12 

Além da participação importante dos brasileiros no negócio da borracha, esses comerciantes 

se destacavam no importante ramo do comércio de reexportação. Os produtos eram fornecidos 

principalmente pela praça mercantil de Belém, somando no início da década de 1860 a quantia de 11 

mil libras em mercadorias estrangeiras e brasileiras (destacando-se entre essas a cachaça e o açúcar). 

O comércio de reexportação, além disso, alimentava o contrabando na fronteira: produtos adquiridos 

no porto de Belém e que deveriam ingressar no Peru eram desviados em Tabatinga, na fronteira. 

Parte das mercadorias desviadas no comércio de reexportação acabava sendo consumida nas 

localidades brasileiras, visto que esses produtos (que deveriam ser taxados apenas quando da entrada 

no Peru) poderiam ser vendidos a preços mais baixos no lado brasileiro. Comerciantes estabelecidos 

                                                 
8 Idem, p. 30. 
9 Arquivo Histórico do Itamaraty (AHI), Loreto (Ofícios, 1864), 04/07/1864. 
10 AHI, Loreto (Ofícios, 1865-1868), 30/06/1865. 
11 AHI, Loreto (Ofícios, 1862-1863), 06/07/1863. 
12 AHI, Loreto (Ofícios, 1864), 04/07/1864. 
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em Nauta, no Peru, tornavam-se, graças ao contrabando, fornecedores de cachaça brasileira na 

província do Amazonas.13 

O comércio entre a fronteira peruana e a praça mercantil de Belém era fundamental para o 

abastecimento do Departamento de Loreto. Segundo relatou o cônsul brasileiro, a vida na Amazônia 

peruana era “extremamente cara”, tudo era importada da Província do Pará visto que não havia em 

Loreto “nem padarias, nem açougues, nem casas de comércio.”14 A importação de mercadorias era 

em parte feita diretamente no porto de Belém, em parte adquirida em Tabatinga, ponto final no 

território brasileiro dos barcos a vapor da Companhia de Navegação do Amazonas. Eram 

importados produtos como bebidas, calçados, farinha de trigo, ferragens, máquinas, pólvora, sabão e 

tecidos de algodão. No caso dos tecidos de algodão, eles correspondiam ao maior valor das 

importações loretanas, mais de 16 mil libras em um total de mais 44 mil libras na metade da década 

de 1860.15 

Quanto ao comércio de reexportação, além de produtos eram despachados para Loreto 

moedas norte-americana e inglesa, prata boliviana e ouro. A necessidade de introdução de moeda 

decorria, segundo o cônsul Wilkens de Mattos, do crescente comércio de chapéus, já que havia uma 

crise de liquidez na economia da região, o que limitava a expansão dos negócios.16 As moedas eram 

destinadas também a outras partes do Peru, como Chachapoyas, Cajamarca e Lima, sendo assim 

reorientadas para as trocas comerciais no Pacífico.17 

A vila brasileira de Tabatinga, na fronteira com o Peru, firmou-se como o mais importante 

porto comercial na zona fronteiriça. Em meados de cada mês, as embarcações peruanas se dirigiam 

para lá para receber o carregamento de produtos transportados pelos barcos a vapor da Companhia 

de Comércio do Amazonas, entregando, em contrapartida, as mercadorias destinadas às praças 

comerciais de Manaus e Belém. Havia também uma linha peruana de vapores conectando Tabatinga 

a Jurimaguas, com escalas em Loreto, Pebas, Iquitos, Nauta, S.Regis, Parinari, Urarinas, Laguas e 

Santa Cruz. Os principais pontos comerciais eram Jurimaguas, responsável pelo comércio com 

Moyobamba e Tarapoto, Nauta, que ligava com o rio Ucayali, e Iquitos, que alimentava um 

crescente comércio graças aos estabelecimentos navais que estavam sendo implantados na cidade. 

                                                 
13 AHI, Loreto (Ofícios, 1862-1863), 06/07/1863. 
14 AHI, Loreto (Ofícios, 1864), 23/08/1864. 
15 AHI, Loreto (Ofícios, 1865-1868), 30/06/1865. 
16 AHI, Loreto (Ofícios, 1864), 04/07/1864. 
17 AHI, Loreto (Ofícios, 1865-1868), 30/06/1865. 
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Nos outros pontos da linha de navegação peruana, as embarcações a vapor eram alimentadas de 

combustível (lenha).18 

Embora a navegação a vapor fosse reconhecidamente um fator de estímulo ao crescimento 

comercial de Loreto, autoridades peruanas manifestavam descontentamento com o serviço prestado 

pela Companhia de Navegação do Amazonas. Em 1862, o cônsul peruano em Belém protestou ao 

governo da Província do Grão-Pará contra a ameaça da direção da companhia de vapores de 

suspender o embarque de cargas e passageiros para o Peru. A ameaça foi motivada por 

discordâncias da direção da companhia quanto ao pagamento de alguns impostos para ingressar no 

território peruano. Caso a medida fosse efetivada, nas palavras do cônsul peruano, o 

desenvolvimento comercial que havia ocorrido entre Brasil e Peru seria seriamente prejudicado. 

Além disso, o cônsul peruano via na ameaça da companhia o resultado da pressão de comerciantes 

brasileiros interessados em especular sobre o preço dos produtos importados que ingressavam no 

Oriente peruano através do Amazonas.19 Em outro ofício, o cônsul britânico também endereçou ao 

presidente da Província suas críticas e preocupações quanto a uma “decisão arbitrária” da diretoria 

da companhia que poderia reverter os ganhos comerciais adquiridos desde 1851.20 

Os protestos diplomáticos deixavam claro o jogo de interesses econômicos contido no 

comércio fluvial entre Brasil e Peru (comércio que envolvia também interesses britânicos, levando-

se em consideração a entrada de produtos ingleses no Oriente peruano, como tecidos de algodão). 

Esse comércio, mesmo sendo incentivado pelos dois governos, esbarrava em questões tarifárias que 

poderiam gerar desentendimentos e protestos. Por outro lado, segundo críticas correntes no Peru, a 

especulação de comerciantes brasileiros prejudicaria a entrada de produtos a preços mais baixos no 

departamento de Loreto. 

As pressões do governo peruano pela abertura do rio Amazonas à navegação internacional 

também marcaram as relações com o Império do Brasil. Para os peruanos, a abertura significaria não 

só a dinamização do comércio e da economia como um todo, mas igualmente quebraria o monopólio 

comercial brasileiro no comércio externo do departamento de Loreto. O Brasil, por seu lado, 

mostrava-se cioso em manter o controle sobre a entrada e saída de embarcações pela foz do grande 

rio, medida que se apoiava não apenas na defesa da soberania brasileira no vale amazônico, mas 

também nos interesses mercantis enraizados nas províncias do Grão-Pará e do Amazonas.21 

                                                 
18 AHI, Loreto (Ofícios, 1865-1868), 03/04/1865. 
19 Arquivo Público do Estado do Pará (APEP), caixa 241, ofícios de 09/09/1862 e de 29/09/1862. 
20 APEP, caixa 241, documento de 29/09/1862. 
21 GONÇALVES, Ronaldo Pereira. “História das Relações Internacionais: Negociações e rompimento diplomático 
peruano-brasileiro de 1867”. Pós-História, volume 8. Assis, SP: UNESP, 2000, pp. 263-292. 
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Em 15 de abril de 1853, o Peru estendeu a “Nações não ribeirinhas” o direito de navegar 

livremente pelo Amazonas, argumentando a seu favor o fato de ser detentor da nascente do rio. Em 

relatório de 17 de janeiro de 1854, o Conselho de Estado do Império do Brasil manifestou-se contra 

o decreto peruano, considerando-o um atentado à soberania brasileira, já que o direito internacional 

reconhecia a soberania de um país sobre um rio a partir de seu curso, e não com base em sua 

nascente, como argumentavam as autoridades peruanas. Além do mais, para os Conselheiros o ato 

do governo de Lima não apenas era ilegal, como também era alimentado por pressões dos EUA, que 

haviam estabelecido acordos comerciais com o Peru e estavam desejosos de “estender o seu 

comércio e levar sua dominação até onde for possível levar”. Os projetos de abertura propostos pelo 

Peru não seriam mais do que mal disfarçadas tentativas de expansão imperialista dos EUA, os quais 

seriam seguidos de perto por outras potências: 

 
A Inglaterra e a França hão de acompanhar com certa distância para participarem do imaginado 
grande banquete comercial que há de trazer a abertura do Deserto Amazonas. Não podendo, ou 
não se atrevendo a contrastar a marcha rapidamente invasora dos Estados Unidos, acompanha-os 
para tirar algum proveito, ainda que pequeno, e para que não gozem sós.22 

 

Os EUA pressionaram o governo brasileiro pela abertura da navegação internacional na 

Bacia Amazônica, principalmente a partir da década de 1850. Visando deter as pressões, o Império 

passou a negociar tratados bilaterais com os chamados Estados ribeirinhos, associando a negociação 

de tratados de navegação com a definição de limites internacionais com base no princípio do uti 

possidetis – a exemplo do tratado celebrado com o Peru em 1851. 

Para algumas vozes no Peru, no entanto, a grande ameaça estrangeira não estava 

personificada nos Estados Unidos, e sim no Império brasileiro. Quem bem expressou esse ponto de 

vista foi o viajante italiano, a serviço do governo peruano, Antonio Raimondi. Segundo ele, o Brasil 

sobretaxava de forma exorbitante as mercadorias importadas pelo Peru através dos rios amazônicos, 

encarecendo os produtos e forçando alguns comerciantes de Loreto a importar dos distantes portos 

do Pacífico. A hegemonia comercial brasileira em Loreto poderia colocar em risco a soberania de 

Lima sobre sua fronteira amazônica, pois: 

 

Se (...) as vistas do Brasil se realizarem, se a exportação e a importação desta província se 
efetuarem pelo Brasil, o que virá a ser a mesma província? Não tendo nenhuma relação com as 
demais partes do Peru, ela poderá considerar-se como um estado independente, ou como uma 
colônia do Brasil.23 

 
                                                 
22 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, códice 760, Conselho de Estado, documento de 17/01/1854. 
23 Apud.: MATTOS, João Wilkens de. Op. cit, p. 47. 
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Essa hegemonia comercial era representada pelo papel de comerciantes portugueses e 

brasileiros estabelecidos na fronteira peruana. A vila de Loreto, na fronteira com o Brasil, foi 

descrita pelo viajante francês Paul Marcoy nos anos de 1840 como “peruana de direito, mas 

brasileira de fato”, devido à forte presença de tais negociantes.24 Muitos desses comerciantes eram 

portugueses que haviam fugido para o Peru durante a Cabanagem, e alguns afirmavam ter se 

naturalizado peruanos. O comércio fluvial de contrabando era um velho problema na área, 

preocupando as autoridades coloniais desde o tempo da antiga província de Mainas25 – para elas, a 

presença dos comerciantes lusitanos afetava o controle da Coroa espanhola na fronteira, abrindo 

espaço para as pretensões expansionistas de Portugal no vale amazônico.26 Ao que tudo indica, há 

uma permanência desde o período colonial da atuação em Mainas/Loreto de comerciantes oriundos 

da América portuguesa/Império do Brasil. Ainda segundo o relato de Marcoy, os comerciantes 

portugueses que atuavam no lado peruano da fronteira abasteciam-se de produtos como 

salsaparrilha, cacau e peixes salgados, transportando-os para vilas brasileiras, ao passo que levavam 

para Loreto produtos manufaturados.27 

Alguns dos parceiros comerciais dos negociantes na fronteira eram as comunidades 

indígenas locais, as quais tinham acesso aos produtos da floresta e trocavam-nos pelas manufaturas 

trazidas do lado brasileiro. Entre as comunidades indígenas da fronteira peruano-brasileira, 

destacava-se a de etnia Ticuna. Zárate Botía afirma que os Ticuna foram o grupo indígena que 

suportou o maior peso dos expansionismos espanhol e português no vale amazônico durante o 

período colonial, desenvolvendo em conseqüência estratégias de deslocamento espacial e alianças 

com outras etnias, fatores que possibilitaram o relativo sucesso dos Ticuna em manter um território 

próprio.28 Além dos fatores destacados por Zárate Botía, parece lícito supor que as relações 

comerciais tornaram-se também uma estratégia de autonomia dos índios, visto que em certas 

situações os comerciantes poderiam fornecer auxílio a seus parceiros de trocas mercantis. Isso 

ocorreu, por exemplo, com o índio ticuna José Arara, que habitava a vila brasileira de São Paulo de 

                                                 
24 MARCOY, Paul. Viagem pelo Rio Amazonas. (Tradução de Antonio Porro). Manaus: Edições do Governo do Estado 
do Amazonas e da Universidade do Amazonas, 2001, p. 25. 
25 A província de Mainas correspondia, no período colonial, aproximadamente ao território do Departamento de Loreto. 
26 ESPINOZA, Waldermar. Amazonía del Perú: Historia de la Gobernación y Comandancia General de Maynas (Hoy 
Regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y Provincia de Condorcanqui). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 
2007, pp.239-335. 
27 MARCOY, Paul. Op. cit, pp.25-27. 
28 ZÁRATE BOTÍA, Carlos Gilberto. “Movilidad y permanencia Ticuna en la frontera amazónica colonial del siglo 
XVIII”. Journal de la Société dês Américanistes 1998, 84 (1): p. 73 à 98. 
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Olivença, “mas que se mudou para o lado peruano atraído por seu padrinho, o português Antonio 

José Pinto”.29 

A atuação dos comerciantes oriundos do Brasil não se limitava ao comércio de produtos 

florestais com populações indígenas da fronteira peruana. Tal comércio diversificou-se na medida 

em que o Oriente peruano conheceu maior expansão econômica e crescimento demográfico, 

principalmente depois da abertura à navegação em 1851. Nesse novo contexto, alguns comerciantes 

luso-brasileiros, já estabelecidos em vilas peruanas, viram suas oportunidades de negócio aumentar. 

Granero e Barclay informam que os comerciantes luso-brasileiros atuavam em Loreto antes 

do auge da exploração e exportação de borracha, constituindo assim os primeiros mercadores 

estrangeiros a se estabelecerem na região. Possuíam casas comerciais pequenas e médias e 

dedicavam-se ao comércio de chapéus de palha peruanos para o Brasil, além do pequeno comércio 

fluvial. Não eram simples agentes de casas comerciais brasileiras, mas se beneficiavam de créditos 

oferecidos por firmas de Belém e Manaus.30 Além disso, as atividades de exportação de chapéus e 

outros produtos foram importantes para capitalizar firmas que, a partir dos anos de 1870, estariam 

envolvidas no comércio da borracha – muito embora, segundo os autores, as firmas que mais tenham 

se destacado no período gomífero não tenham sido as dominadas por comerciantes portugueses e 

brasileiros, mas sim por comerciantes peruanos, em primeiro lugar, seguidos por aqueles recém-

chegados da Europa. 

 

Comerciantes e autoridades: conflitos nos negócios fronteiriços. 

 

A expansão das relações comerciais na fronteira amazônica contribuiu para a diversificação 

econômica e para a própria ocupação do território. Ao mesmo tempo, esse quadro econômico 

envolvia divergências políticas entre os governos brasileiro e peruano. No entanto, as disputas não 

se limitavam às esferas diplomáticas. De fato, os desentendimentos se faziam presentes com mais 

força nas localidades fronteiriças, opondo comerciantes e autoridades. A questão comercial era 

perpassada por pressões políticas, principalmente dirigidas pelas autoridades da fronteira contra os 

comerciantes brasileiros e portugueses. 

Deve-se destacar, porém, que na segunda metade do século XIX não houve apenas o 

deslocamento de comerciantes do território brasileiro para o peruano. Havia outros sujeitos, 

                                                 
29 MATTOS, Joao Wilkens de. Op cit, p.6. 
30 GRANERO, Fernando Santos, BARCLAY, Frederica. Op cit, p.106. 
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dedicados a diferentes atividades, que fixaram residência no Departamento de Loreto. Sobre a 

migração de brasileiros para a fronteira oriental peruana, o cônsul Wilkens de Mattos afirmou que: 

 
Uma boa parte dos Brasileiros residentes neste distrito para aqui emigraram ou para escaparem do 
canibalismo que devastou a província do Pará no ano de 1835 [Cabanagem], ou para não serem 
vítimas das perseguições por parte de algumas autoridades da fronteira com o Império.31 

 

Ocorreu um crescimento da emigração de brasileiros em meados da década de 1860, 

principalmente de homens que fugiam dos recrutamentos militares no contexto da Guerra do 

Paraguai (1865-1870).32 Na verdade, a fronteira peruana era há muitos anos um espaço de fuga para 

desertores e escravos do lado brasileiro. Além disso, havia brasileiros que se dirigiam 

periodicamente a Loreto para atividades de coleta de produtos, retornando depois para o Brasil. 

Alguns brasileiros partiam para margem esquerda do rio Javary, no lado peruano, nos meses de 

junho a janeiro, onde se dedicavam à extração de borracha e salsa, assim como à pesca. No local, 

fundavam feitorias, os produtos extraídos eram “reputados como de origem brasileira” e entravam 

no território do Império sem pagar impostos.33 

A presença cada vez maior de brasileiros em Loreto, bem como a importância crescente das 

atividades comerciais na fronteira, justificaram uma maior atenção das autoridades consulares 

brasileiras na região. Em 1866, o consulado realizou um levantamento dos brasileiros que moravam 

em Loreto. Essa matrícula dos súditos brasileiros no consulado em Loreto, entretanto, estava longe 

de ser completa. Muitos homens encontravam-se espalhados em pequenas localidades às margens 

dos rios. Além disso, muitos eram desertores e escravos fugidos, sujeitos que, evidentemente, não se 

apresentariam às autoridades consulares. 

De todo modo, o cônsul matriculou naquele ano 70 homens, o que permite construir uma 

imagem parcial do perfil dessa população em assuntos como idade, estado civil, lugar de origem, 

tempo de residência na fronteira peruana e ocupação profissional. Sobre a ocupação, o levantamento 

feito pelo consulado permite traçar o seguinte perfil dos brasileiros: 

 

                                                 
31 AHI, Loreto (Ofícios, 1865-1868), 22/03/1866. 
32 AHI, Loreto (Ofícios, 1865-1868), 22/03/1866, anexos I, II, III, IV, V. 
33 AHI, Loreto (Ofícios, 1865-1868), 23/01/1866. 
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Fonte: AHI, Loreto (Ofícios, 1865-1868). 

 

Segundo a matrícula realizada, mais da metade dos brasileiros dedicava-se à atividade de 

lavrador, a qual pode ser entendida não somente como o trabalho agrícola, mas também atividades 

como a coleta de produtos na floresta. Outra quantidade expressiva (24%) se empregava na pesca, 

seguindo-se a categoria de “servente” como a mais numerosa. Os práticos de embarcações 

perfaziam um número pequeno (3%), enquanto que os comerciantes matriculados somavam apenas 

4%. A categoria “outros” engloba trabalhos como ferreiro e carpinteiro. 

Sobre a definição profissional dos homens matriculados, deve-se levar em consideração que 

um mesmo sujeito, embora matriculado como “lavrador”, poderia eventualmente realizar outras 

atividades, como pescar ou remar canoas. Além disso, os dados apresentados indicam que a 

presença de brasileiros era diversificado em termos de ocupação produtiva, os comerciantes 

perfaziam um número menor dos brasileiros que residiam em Loreto. Contudo, mesmo sendo 

numericamente pequenos, esses comerciantes ocupavam um lugar socioeconômico importante, e 

muitos dos conflitos na área envolviam esses homens e as autoridades peruanas. 

Na fronteira Brasil-Peru, onde as trocas comerciais legais esbarravam nas dificuldades 

diplomáticas entre os dois países, a ação dos regatões (pequenos comerciantes fluviais que atuavam 

de maneira ilegal) vindos do Império era de extrema importância para o abastecimento das 

localidades peruanas. Mas a presença desses comerciantes também poderia gerar protestos. Em 

junho de 1839, as autoridades peruanas dirigiram às brasileiras uma denúncia contra os desmandos 

cometidos por comerciantes estabelecidos na vila de Loreto. Considerados pelas autoridades 

peruanas como súditos brasileiros, os comerciantes portugueses Joaquim Gomes Ourives, Antônio 
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Ribeiro Capim e outros foram acusados de cometer excessos na vila peruana. Eles se opunham às 

autoridades locais, não respeitando suas ordens. O conflito resultou na fuga do governador de Loreto 

e do vigário local, já que estes, por não conseguirem expulsar os comerciantes, resolveram deixar a 

cidade, temendo sofrer represálias. As autoridades peruanas não pretendiam retornar enquanto os 

portugueses permanecessem em Loreto. Além disso, esses comerciantes estariam se dedicando ao 

aprisionamento de índios, vendendo-os como escravos no Brasil34 – o que evidencia como as 

relações entre índios e comerciantes, se em alguns casos eram de alianças, em outros eram bastante 

conflituosas. 

Os peruanos exigiam a saída dos comerciantes portugueses. Segundo o comandante de 

Tabatinga, a ordem para que se transferissem para o Brasil fora comunicada a eles. Mas quando 

apresentaram a ordem ao comerciante Bernardino de Sena Cauper, este se pôs a gritar que não 

sairia, a não ser por ordem do próprio Presidente da República do Peru, alegando que os negociantes 

portugueses em Loreto haviam recebido a cidadania peruana.35 

Os comerciantes em Loreto praticavam uma espécie de jogo de identidades, declarando-se 

portugueses, peruanos ou brasileiros ao sabor de seus interesses comerciais ou das pressões que 

sofriam. O comandante de Tabatinga pediu então que se fizesse uma lista com os nomes dos 

portugueses naturalizados peruanos. O mesmo Cauper comunicou que os comerciantes não estavam 

autorizados a ficar trocando correspondências com as autoridades brasileiras, estando interessados 

apenas em continuar com suas atividades em Loreto (“o comércio franqueado livre” 36). 

O que agravava o caso, segundo a denúncia dos peruanos, era o apoio prestado pelo 

comandante de Tabatinga, o tenente-coronel Vicente Ferrez de Souza, a esses desmandos. O 

comandante brasileiro foi acusado de empregar em seus serviços famílias de índios Ticuna do lado 

peruano. O comandante de Tabatinga afirmou que sabia de brasileiros que navegavam pelo rio Içá 

“até onde haja povoação” para prender “Gentios de uma e outra nação”, trazendo-os para o Brasil 

em troncos ou amarrados sob “pretexto de fazerem descimentos”. Mas se defendeu da acusação de 

empregar índios do Peru, afirmando que não se beneficiava dos descimentos e nem poderia impedi-

los, pois o território era grande demais para que soubesse de tudo que ocorria a tempo de tomar 

providências.37 

Talvez os peruanos estivessem certos quando acusavam oficiais brasileiros de prestar apoio 

aos comerciantes portugueses em Loreto. Em 1839, o Presidente da Província do Grão-Pará relatou 
                                                 
34 AHI, Avisos recebidos do Pará (1825-1841), documento de 25/05/1840, anexos I, II, III e IV. 
35 APEP, Códice 1114, documento de 28/06/1840. 
36 APEP, Códice 1114, documento de 28/06/1840. 
37 AHI, Avisos recebidos do Pará (1825-1841), documento de 25/05/1840, anexos I, II, III e IV. 
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que, na fronteira com o Peru, um “oficial superior” permitia a saída e a entrada de embarcações 

“conforme o seu humor”. Mas o que deixou o Presidente “sumamente triste” foi a notícia de que 

esse oficial exigia “de um comerciante português estabelecido no Loreto uma quantidade de panos 

de algodão para fardar sua guarnição, para deixar passar uma embarcação que lhe subia do Pará”. 

Esses comerciantes pagavam “tributos” para os oficiais na fronteira (como panos para fardar 

soldados), podendo manter trocas de favores, conquistando o apoio e a conivência das autoridades 

na fronteira brasileira – o que era uma moeda forte para amenizar, ou mesmo escapar, das pressões 

no lado peruano. 

É provável que comerciantes portugueses escravizassem índios para vendê-los no Brasil. 

Mesmo proibida desde o século XVIII, a escravização de populações indígenas prosseguiu no século 

XIX, principalmente em regiões de fronteira e praticadas por comerciantes. Contudo, é igualmente 

provável que a presença desses comerciantes não fosse totalmente conflituosa, como queriam fazer 

crer as autoridades peruanas. Essa é uma questão que pode ser lançada com base nos relatos de 

Marcoy sobre as trocas comerciais envolvendo índios Ticuna e negociantes portugueses em Loreto. 

Segundo relatou Marcoy, o jovem comerciante português que o recepcionou em Loreto 

aparentemente estava estabelecido no lugar, ao menos temporariamente, pois lá se abasteceria de 

uma carga de salsaparrilha que deveria vender na Barra do Rio Negro (Manaus). Isso indica que tais 

negociantes não eram “corpos estranhos” naquele lugar, mas sujeitos que conviviam e negociavam 

com a população local.38 Além disso, se as autoridades maiores da vila de Loreto, o governador e o 

vigário, acabaram abandonando a vila por não conseguir expulsar os comerciantes, isso revela o 

poder desses sujeitos naquele local. Os comerciantes talvez contassem com apoio de parte da 

população, caso contrário não seria tão complicado forçá-los a deixar a vila. 

O trabalho indígena era fundamental não somente no fornecimento de produtos, mas também 

como remadores de canoas de comércio. Uma parte dos conflitos envolvendo comerciantes e 

autoridades girava justamente em torno da questão da mão-de-obra indígena utilizada nas canoas. 

Esse foi o caso do comerciante brasileiro Inácio Álvares da Silva Brasil, que protestou junto ao 

cônsul brasileiro em Loreto contra Bento José Coelho, governador do distrito. Segundo Silva Brasil, 

essa autoridade local empenhava-se em causar embaraços às suas atividades comerciais, 

principalmente na circulação de suas canoas de comércio entre Caballo-Cocha, no Peru, e 

                                                 
38 Marcoy também informa que muitos comerciantes, para se abastecer de produtos valorizados, mas que rareavam em 
áreas próximas a rios mais habitados, buscavam adquiri-los em regiões afastadas, onde ainda abundavam. A 
salsaparrilha era um desses produtos, e os comerciantes que a buscavam eram obrigados a receber a ajuda de tribos 
indígenas para coletar o produto: “Esses homens [comerciantes] confraternizam com os nativos e conseguem sua ajuda 
na coleta dos vegetais, pagando-os com machados, facas e anzóis”. MARCOY, Paul. Op cit, pp. 188-189. 
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Tabatinga, no Brasil. Segundo o comerciante, o governador do distrito colocava obstáculos para que 

ele empregasse índios como remeiros de suas canoas. Devido à falta de índios remeiros, segundo o 

comerciante, uma de suas embarcações havia naufragado, causando a ele grande prejuízo. Embora o 

cônsul brasileiro admitisse que Silva Brasil se tratasse de “um homem que tem atraído a antipatia 

geral das autoridades desta Província”, ele não dava crédito a muitas das reclamações apresentadas 

pelo comerciante, alegando que o naufrágio de pequenos barcos de comércio era algo comum na 

região (o próprio cônsul, também comerciante, havia perdido um barco em um naufrágio), e não 

causado por falta de índios remeiros.39 

Contudo, não era a primeira vez que as autoridades peruanas eram acusadas de dificultar a 

contratação de remeiros para canoas de comércio pertencentes a estrangeiros, e principalmente a 

brasileiros. Questionado pelo cônsul brasileiro sobre boatos a este respeito, o governador de Pebas, 

Ambrosio de La Peña, respondeu que tais notícias eram falsas, relatando que havia pouco tempo que 

ajudara o comerciante português João Antonio Freitas, a quem fornecera 16 homens, fazendo o 

mesmo para José Joaquim Ribeiro, a quem lhe proporcionara “bogas” (remeiros) para ir à vila de 

Loreto.40 

Mas José Joaquim Ribeiro estaria no centro de uma confusão com autoridades locais, 

denunciada pelo comerciante Inácio Álvares da Silva Brasil. Em 1864, Silva Brasil e seus sócios 

dirigiram ao consulado brasileiro um protesto contra o capitão Claudio Stevenson, quem, “na 

qualidade de governador do distrito de Loreto”, contra eles praticou “vexames e injustiças”, 

prendendo e multando José Joaquim Ribeiro, sócio de Silva Brasil. O motivo da prisão era o fato de 

Ribeiro ter praticado o “viramento de tartarugas nas praias”, isto é, ter se abastecido de tartarugas e 

ovos de tartarugas para a venda, uma atividade comum e importante em todo o vale amazônico, na 

medida em que havia um grande consumo da carne do animal41 e de seus ovos, também utilizados 

para fazer um tipo de manteiga. Durante o verão, porém, essa atividade era proibida nas praias 

fluviais de Loreto (o que também era determinado em muitas localidades na Amazônia brasileira), 

uma medida para preservar a reprodução do animal e, conseqüentemente, seu consumo pela 

população no restante do ano.42 

Os comerciantes brasileiros não negavam que tivessem realizado tal atividade – de fato, José 

Joaquim Ribeiro, juntamente com o português José Pereira, haviam recolhido mais de 400 tartarugas 
                                                 
39 AHI, Loreto (Ofícios, 1862-1863), 27/09/1862 
40 AHI, Loreto (Ofícios, 1862-1863), 18/03/1863. 
41 Sobre a alimentação em Loreto, o cônsul Wilkens de Mattos afirmou: “Esta província carece de gado vacum para seu 
consumo. A tartaruga e o peixe salgado constituem os principais artigos da alimentação pública.” AHI, Loreto (Ofícios, 
1865-1868), 03/04/1865. 
42 AHI, Loreto (Ofícios, 1864), 13/05/1864. 
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nas praias de San Pablo, deixando morrer mais de cem animais. Contudo, segundo o protesto que 

Silva Brasil apresentou ao cônsul Wilkens de Mattos, tanto as autoridades peruanas quanto o público 

em geral se dedicavam a essa atividade. Um exemplo era o coronel Francisco Alvarado Ortiz, 

Prefeito do Departamento de Loreto, que fornecia manteiga de tartaruga para a cidade de 

Moyobamba.43 Também Claudio Stevenson, responsável pela denúncia que resultou na prisão do 

brasileiro, vendia tartarugas e manteiga de ovos de tartaruga em Tabatinga. Segundo documentos 

coligidos pelo consulado brasileiro, um caixeiro a serviço de Stevenson havia atravessado a fronteira 

para vender mais de cem tartarugas em outubro de 1859, enquanto que em julho de 1861 Stevenson 

vendeu cerca de 80 tartarugas para o comandante de Tabatinga, João Evangelista Nery da Fonseca, e 

para o comerciante Boaventura Ferreira.44 

José Joaquim Ribeiro permaneceu preso por três meses, o que praticamente paralisou os 

negócios da casa comercial de Silva Brasil, inviabilizando a remessa de produtos para Belém, 

principalmente de borracha. Para Silva Brasil, o motivo mais evidente da perseguição que Stevenson 

estava infringindo a ele e a seu sócio foi o fato destes terem recusado sua proposta de formarem uma 

sociedade no comércio da borracha.45 

O caso acima permitir analisar como as relações entre comerciantes brasileiros/portugueses e 

autoridades peruanas eram marcadas por aproximações e desavenças, com tentativas de constituir 

alianças e perseguições entre tais sujeitos. Outro caso que indica as variadas relações entre os 

comerciantes e autoridades na fronteira é o do português Antonio Soares. Antonio Soares trabalhava 

a bordo do vapor peruano Inca, da Companhia de Comércio do Amazonas. No entanto, por um 

motivo desconhecido, ele desertou da embarcação na povoação de Pebas, indo depois para Peruaté e 

finalmente para Loreto. Aparentemente Antonio Soares conquistou logo uma posição de vantagem 

em Loreto, tornando-se caixeiro do governador Claudio Stevenson, quem, depois, conseguiu para 

ele uma nomeação para o cargo de tenente governador na povoação de Mana, na foz do rio Napo. 

Durante os seis meses em que serviu nesse local, Antonio Soares atuou como representante 

comercial de Stevenson, levando para Loreto um carregamento de 60 arrobas de salsaparrilha e 

algumas centenas de redes de tucume. Soares largou seu posto, e trabalhou mais algum tempo como 

caixeiro do governador Stevenson, quando então, devido a algumas dúvidas em uma prestação de 

                                                 
43 AHI, Loreto (Ofícios, 1864), 13/05/1864, anexo XXIII 
44 AHI, Loreto (Ofícios, 1864), 13/05/1864, anexo XII 
45 AHI, Loreto (Ofícios, 1864), 13/05/1864, anexo I 
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contas, o português largou o trabalho como caixeiro e retirou-se para Camucheros, uma povoação de 

não mais de 50 habitantes, quase todos brasileiros.46 

Em Camucheros, Antonio Soares iniciou seu próprio negócio, monopolizando o produto do 

trabalho dos habitantes locais. Segundo interpretação do cônsul brasileiro, o negócio de Soares, 

mesmo sendo de pouca monta, representou um “grande desfalque às ambições do governador”. Este, 

“para neutralizar a influência de Soares,” nomeou para o cargo de tenente-governador de 

Camucheros o cidadão Augustin Montero. Montero começou a “tramar contra Soares”. Por fim, 

Antonio Soares foi acusado de tentativa de homicídio contra Montero (acusação apresentada pelo 

próprio tenente-governador), o que obrigou o português a fugir para Tabatinga. As autoridades 

peruanas requisitaram a extradição de Soares, que acabou mandado de volta para Loreto. Não se 

sabe ao certo por que, Antonio Soares acabou solto em Loreto, mas logo depois ele partiu para o 

Equador.47 

Aparentemente, as pressões exercidas pelas autoridades peruanas sobre comerciantes 

brasileiros e portugueses revelavam as disputas econômicas dos setores mercantis de Loreto. No 

caso do comerciante José Joaquim Ribeiro, em um primeiro momento houve uma tentativa por parte 

de Claudio Stevenson de formar uma sociedade comercial no negócio da borracha. Tanto Stevenson 

quanto Ribeiro e seu sócio, Silva Brasil, participavam da atividade de fornecimento de manteiga de 

ovos de tartaruga. Na impossibilidade de formar uma sociedade, Stevenson recorreu a seu poder 

político para atingir seus concorrentes. Já no caso do português Antonio Soares, sua tentativa de 

iniciar seu próprio negócio foi barrada por Stevenson, para quem Soares trabalhara como caixeiro. 

Apesar dos conflitos em casos como esses, a presença dos comerciantes luso-brasileiros 

representava um papel importante na economia da Amazônia peruana, garantindo o abastecimento 

de diferentes produtos para o mercado local e mesmo para alguns setores da administração, como o 

departamento naval de Iquitos, abastecido pela casa comercial brasileira de Antonio Nicolau 

Sepeda.48 Além do comércio, alguns desses homens diversificaram seus investimentos, como os 

anteriormente citados José Joaquim Ribeiro, que, além de explorar goma elástica, fornecia lenha 

para os navios da Companhia de Navegação do Amazonas,49 sendo ainda proprietário de um 

                                                 
46 AHI, Loreto (Ofícios, 1864), 04/02/1864. 
47 Idem. 
48 MATTOS, João Wilkens de. Op cit, p. 44. 
49 AHI, Loreto (Ofícios, 1864-1868), 26/05/1864. 
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engenho no rio Itaya,50 ou Bernardino de Sena Cauper, comerciante que também se dedicou à 

criação de gado em Nauta.51 

Desse modo, as ligações comerciais com o Brasil eram vitais para o abastecimento da 

fronteira peruana. Além disso, a inserção dos comerciantes portugueses e brasileiros no Peru não era 

caracterizada somente pelo conflito. Muitos desses comerciantes formavam alianças com outros 

sujeitos da sociedade local. No protesto apresentado na justiça peruana por Silva Brasil contra 

Claudio Stevenson, o comerciante brasileiro conseguiu reunir a seu favor o depoimento de muitos 

peruanos, dedicados a diferentes atividades profissionais.52 Além disso, alguns dos mais importantes 

comerciantes peruanos de Loreto tinham conexões com negociantes em Manaus e Belém. Exemplo 

disso é Luis Felipe Morey Arias, filho de um próspero comerciante espanhol ligado à exportação de 

chapéus de palha. Essa atividade possibilitou a Luis Felipe Morey Arias, com a idade de dez anos 

em 1864, ser mandado a Belém para seguir seus estudos. Sua experiência em Belém também serviu 

para ele firmar alianças com outros comerciantes, algo útil posteriormente para seus negócios, como 

o comércio de tabaco e chapéus de Tarapoto até Belém e a participação em firmas comerciais em 

Manaus.53 

 

Considerações finais 

 

O desenvolvimento das relações comerciais na fronteira peruano-brasileira possibilitou o 

fortalecimento da economia local e a integração de Loreto a mercados mais amplos. Essa 

transformação econômica impulsionou as políticas de ocupação do Oriente peruano, fazendo com 

que o Estado Nacional marcasse sua presença na fronteira com mais força do que antes. Contudo, 

esse quadro foi também gerador de conflitos. O mercado local, nesse momento, ainda se encontrava 

marcado pela predominância de comerciantes portugueses e brasileiros, detentores de uma posição 

vantajosa no comércio de importação e exportação pelo rio Amazonas. Na medida em que os 

poderes públicos começaram a se estruturar de modo mais efetivo em Loreto, e muitas das 

autoridades locais participavam de atividades comerciais, a posição hegemônica dos comerciantes 

luso-brasileiros se vê contestada. 

                                                 
50 MATTOS, João Wilkens de. Op cit, p. 44. 
51 MATTOS, João Wilkens de. Roteiro da Primeira Viagem do Vapor Monarcha desde a cidade da Barra do Rio Negro, 
Capital da Província do Amazonas, até a povoação de Nauta, na República do Peru (1854). Iquitos: IIAP-CETA, 1984, 
p. 71. 
52 AHI, Loreto (Ofícios, 1864-1868), 13/05/1864. 
53 GRANERO, Fernando Santos, BARCLAY, Frederica. Op cit, pp. 98-99. 



 18

Os protestos dirigidos pelos comerciantes ao consulado brasileiro são indícios fortes de um 

momento de ameaça à hegemonia desses sujeitos na fronteira peruana. O próprio cônsul brasileiro, 

João Wilkens de Mattos, também com interesses comerciais na área, também protestava 

veementemente contra as autoridades peruanas. Segundo avaliação do cônsul, os brasileiros eram “o 

alvo de todas as maquinações ambiciosas de alguns governadores, que se tem feito do cargo para 

implantar o ódio e a aversão contra eles”. Por isso, defendeu como medida para dar segurança aos 

súditos do Brasil o envio à fronteira de um vapor de guerra, o que poderia contribuir para dar 

segurança aos brasileiros e garantir-lhes “liberdade, fortuna e vida”.54 

As autoridades peruanas, por sua vez, utilizavam-se do poder político para contrabalançar o 

poder econômico dos comerciantes estrangeiros. A progressiva consolidação da autoridade estatal 

dava uma margem de poder considerável para as autoridades da fronteira, que poderiam pressionar 

os negociantes, em muitos casos seus concorrentes em um mercado que, embora em expansão, ainda 

era restrito. No entanto, o incremento das exportações da borracha nas décadas seguintes iria alterar, 

de forma marcante, as atividades e grupos mercantis em Loreto. Novos comerciantes, oriundos não 

apenas do lado brasileiro, estabeleceriam seus negócios no Oriente peruano. O volume da riqueza 

envolvida no negócio também viveria um notável crescimento. Esse é, contudo, outro momento das 

relações entre comerciantes e autoridades na fronteira Brasil-Peru. 
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Diversificação produtiva do distrito de Santo Antonio do 
Parahybuna na formação da cafeicultura mineira: primeira 
metade do século XIX  

Bruno Novelino Vittoretto1 

RESUMO/Este trabalho busca evidenciar a importância do antigo distrito de Santo Antonio do 
Parahybuna – atual cidade de Juiz de Fora – no contexto da formação de uma economia agro-exportadora 
na Província de Minas Gerais, durante a primeira metade do século XIX. Uma vez que a expansão do café 
mineiro só se dá efetivamente a partir de 1850, pretende-se compreender a situação da produção agrária 
daquele espaço econômico que seria um dos pioneiros no cultivo da rubiácea, em um período 
imediatamente anterior a esse processo. Assim, entende-se que a diversificação produtiva do distrito - 
advinda da mudança de eixo econômico ocorrida na antiga capitania de Minas Gerais durante a virada 
para o oitocentos - foi capaz de agregar elementos localmente autônomos para a sua transformação 
econômica. Destacam-se nesse ponto duas das características de maior importância para o uso extensivo 
(ou racional) da incipiente produção agro-exportadora, que naquele momento já estão assegurados na 
posse de um significativo plantel de escravos e na posse de amplas extensões de terras. Dessa forma, a 
vocação local para o mercado interno e a emergência da cafeicultura são elementos intimamente ligados 
ao dinamismo econômico já perceptível antes mesmo do marco historiográfico para a inserção do café em 
1850, em que terra e o trabalho escravo assegurados pelas unidades fundiárias puderam alargar as bases 
para uma produção de maior envergadura. Para tanto, a pesquisa se utilizou de uma amostra de sessenta 
inventários post-mortem abertos quando do falecimento dos proprietários rurais do distrito, custodiados 
atualmente pelo Arquivo da Universidade Federal de Juiz de Fora, além das descrições de viajantes que 
passaram por aquela região ao longo do século XIX. 

PALAVRAS-CHAVE/Mercado Interno, Café, Santo Antonio do Parahybuna 

ABSTRACT/This paper tries to point up the importance of Santo Antonio do Parahybuna’s old district - 
present city of Juiz de Fora - in the context of the formation of an agro-exporting economy in the 
Province of Minas Gerais, during the first half of the nineteenth century. Once the rubiacea expansion 
begins only after 1850 in the Province, this article seeks to emphasize the agrarian production of a 
pioneer’s coffee producer district before that process.  Thus, it is understood that the diversification of 
production in the district – a legacy of economic change axis in Minas Gerais captaincy from eighteenth 
to nineteenth centuries – was able to add items locally autonomous for its economic transformation. Stand 
out at this point two of the most important characteristics on the extensive use (or rational) of the nascent 
agro-export production, which at that moment were assured in possession of a significant number of 
slaves and in possession of vast tracts of land. Thus, the vocation for the domestic market and the 
emergence of the coffee are intimately linked to economic dynamism already apparent even before the 
historiographical mark for the insertion of coffee in 1850, where land and slave labor provided by the 
land units could expand for a production of larger scale. To this end, the research used a sample of sixty 
postmortem inventories opened when the death of landowners in the district, currently guarded by the 
Archive of the Federal University of Juiz de Fora, beyond the descriptions of travelers who passed 
through this region along nineteenth century. 

KEYWORDS/Domestic Market, Coffee, Santo Antonio do Parahybuna  
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A atual cidade de Juiz de Fora, localizada no estado de 

Minas Gerais, possui uma trajetória marcadamente ligada ao desenvolvimento da 

cafeicultura, principalmente a partir da segunda metade do século XIX até pelo menos 

ao final da primeira república.2 O desempenho econômico proporcionado pelo café 

mineiro - assim como nos casos de São Paulo e Rio de Janeiro - foi fundamental para o 

processo de transformação local, donde se pode perceber uma série de efeitos em 

cadeia3 que a commodity insere no bojo das mudanças econômicas ocorridas no país. 

O antigo distrito de Santo Antonio do Parahybuna - antes pertencente ao 

termo de Barbacena - é elevado à categoria de vila em 31 de maio de 1850 através da lei 

provincial nº 472, instalada posteriormente como cidade em setembro do ano de 1856.4 

É possível compreender também pela própria cronologia administrativa da localidade, 

que as mudanças sócio-econômicas tendem a ser mais recorrentes a partir da segunda 

metade do oitocentos. Esse período (mais especificamente, o ano 1850) é considerado 

como o marco de inserção da cafeicultura por grande parte dos estudiosos da cidade e 

região, onde se percebe grande crescimento demográfico nas áreas rurais, aliado um 

incipiente processo de urbanização daquele que viria a ser o núcleo da cidade.5 

Portanto, é inegável que o processo de diversificação urbano-industrial, 

proporcionado em grande medida pelas atividades desenvolvidas em torno da 

cafeicultura, ocorre nas localidades da região da Zona da Mata mineira – com destaque 

para a cidade de Juiz de Fora - após a segunda metade do século XIX. A criação da 

Rodovia União & Indústria no ano de 1861 - que escoa a produção da rubiácea para o 

                                                            
2 ALMICO, Rita de Cássia da S. Fortunas em Movimento: Um Estudo Sobre as Transformações na 
Riqueza Pessoal em Juiz de Fora (1870/1914). Dissertação de Mestrado, Unicamp, 2001. ANDRADE, 
Rômulo Garcia. Escravidão e Cafeicultura em Minas Gerais: O Caso da Zona da Mata. In: Revista 
Brasileira de História. São Paulo: Volume. 11, no. 22, pp. 95-125 mai/ago. 1991. GIROLETTI, 
Domingos. A Industrialização de Juiz de Fora. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 10(3): 144-
202, Maio 1980. LANNA, Ana. A Transformação do Trabalho: A passagem para o trabalho livre na 
Zona da Mata Mineira, 1870 – 1920. Campinas, Ed. UNICAMP, 1988. LIMA, João Heraldo. Café e 
indústria em Minas Gerais 1870/1920. RJ: Vozes, 1981. PIRES, Anderson. Capital Agrário, 
Investimentos e Crise na Cafeicultura de Juiz de Fora 1870/1930. Dissertação de Mestrado, UFF, 
1993. SARAIVA, Luiz Fernando. Um Correr de Casas, Antigas Senzalas: a Transição do Trabalho 
Escravo para o Livre em Juiz de Fora – 1870/1900. Dissertação de Mestrado, UFF, Niterói, 2001. 
3 HIRSCHMAN, Albert. Desenvolvimento por Efeitos em Cadeia: Uma Abordagem Generalizada. SORJ, 
Bernardo. Economia e Movimentos Sociais na América Latina. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
4 ESTEVES, Albino. Álbum do Município de Juiz de Fora.  3ªed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008. 
5 GIROLETTI, Domingos. Op. Cit. LIMA, João Heraldo. Op. Cit. ANDRADE, Rômulo. Op. Cit. 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

3 de 18 
 

litoral - marca o início da formação do complexo agro-exportador na 

região, cujas características de autonomia dos agentes locais se expressava na dinâmica 

das redes de negócios criadas no processo de transformação da economia matense. 

Tanto, que é possível perceber já nos últimos anos do século XIX, que as “condições 

principais para internalização dos movimentos de captação, retenção e inversão de 

excedente no espaço econômico do complexo regional estavam criadas, sendo elas 

próprias importantes componentes de sua definição enquanto tal”. 6 

Deve-se considerar que a formação do complexo matense apresenta 

diferentes níveis de crescimento em relação a outros complexos formados pelo café, 

principalmente no que diz respeito aos casos paulista e fluminense. Processos de 

urbanização, criação de amplas redes de transportes e mercados financeiros, 

industrialização, etc.: se as características interioranas da Zona da Mata por um lado 

limitou seu desenvolvimento em relação aos casos supracitados, por outro, não impediu 

a incorporação de novos elementos econômico-sociais semelhantes aos ocorridos 

naquelas regiões cafeicultoras que alcançaram maior destaque no cenário nacional. 

 Ainda que sejam necessárias maiores pesquisas sobre a dinâmica do 

complexo formado em torno da cidade de Juiz de Fora a partir da segunda metade do 

século XIX, esse trabalho tem por objeto outro aspecto. Trata-se de incorporar uma 

análise que privilegia um período imediatamente anterior às transformações ocorridas 

na região, e que tem sido menos ainda explorada pelos estudiosos. Mais 

especificamente, tem-se por objetivo compreender as raízes históricas de todo o 

processo descrito, considerando o período pré-1850 como uma chave importante no 

exame dos aspectos econômicos que viriam a se destacar posteriormente na região.  

Dessa forma, a reflexão ocorre no sentido da conformação de uma economia 

exportadora, que emerge do processo de diversificação de uma economia “mercantil de 

subsistência”. Isso porque os elementos de maior importância na implantação da 

cafeicultura regional, seguindo os padrões de uma produção extensiva, estavam de certa 

forma assegurados nas unidades rurais. Tanto detenção de largas extensões de terras, 

                                                            
6 PIRES, Anderson. Complexo Cafeeiro e Estrutura Financeira: Uma Observação sobre a Economia da 
Zona da Mata de Minas Gerais (1889/1930). Locus: revista de história. Juiz de Fora, v. 14, n. 1, p. 231-
259, 2008. 
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quanto a posse de significativos plantéis escravos no interior das 

propriedades do período, foram essenciais aos proprietários na transferência do grosso 

da capacidade produtiva de suas unidades para o cultivo mais rentável do café.   

Mercantilização e produção de gêneros  

A existência de estudos que tratem a região na qual viria se localizar a 

cidade de Juiz de Fora e suas adjacências durante o século XVIII e a primeira metade do 

XIX é pequena, principalmente se comparada aos anos posteriores. Uma das causas da 

escassez de pesquisas é a dificuldade de se trabalhar com as fontes. Além de mais raras 

e dispersas (muitas delas localizadas nos arquivos fora da cidade), a análise acaba se 

apoiando em boa parte dos casos, nos dados fornecidos pelos viajantes que passaram 

pela região ao longo de suas principais vias de acesso durante mais ou menos um século 

e meio: Caminho Novo, Estrada do Parahybuna e Estrada União & Indústria. 

Acredita-se que é possível fazer inferências sobre o período com base nesses 

relatos, desde que a análise utilize de outros instrumentos na pesquisa. Os inventários 

post-mortem são uma boa opção nesse sentido, uma vez que são considerados como 

riquíssimas fontes de pesquisa histórica. No entanto, é importante ressaltar que a 

documentação trabalhada nesse artigo apresentou em muitos casos, dados bastante 

dispersos que não permitiram um olhar mais direcionado sobre o tipo de produção em 

cada unidade rural, sobretudo no caso daquelas propriedades que possuíam referências 

explícitas ao cultivo de gêneros alimentícios. Essa situação demonstrou-se bastante 

diferente no que diz respeito à produção cafeeira, que aparece de maneira mais 

detalhada na principal fonte de pesquisa desse trabalho, como se verá mais adiante. 

Ainda que existam algumas dificuldades impostas pelas principais 

referências documentais, essa lacuna é suprida por outros elementos subsidiários. Dessa 

forma, o trabalho utilizará da idéia de “economia mercantil de subsistência”, difundida 

amplamente pelo historiador Douglas Libby e adotada por outros pesquisadores.7 Trata-

se de uma formulação desenvolvida no bojo do debate acadêmico realizado na década 

de 1980, quando se discutia questões em torno das atividades econômicas da Província 
                                                            
7 LIBBY, Douglas Cole. Transformação e Trabalho em uma economia escravista. Minas Gerais no 
século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1988. ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Alterações nas 
unidades produtivas mineiras: Mariana, 1750-1850. Dissertação de Mestrado, UFF, 1994. 
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mineira no século XIX, em que o eixo central girava em torno dos 

dados sobre a mão-de-obra escrava.8 

Acredita-se que a idéia de uma produção agrária voltada para a auto-

suficiência das unidades rurais em que o eventual excedente é negociado no mercado, 

parece ser uma boa opção interpretativa. Haja vista que após a queda da extração de 

metais preciosos nas áreas centrais de Minas Gerais, ocorre um processo de 

acomodação evolutiva9 da economia, em que as regiões mais ao sul da então Província 

crescem vertiginosamente em relação às regiões mais ao norte, criando aos poucos uma 

rica dinâmica de mercado interno não só entre as áreas da própria Província de Minas 

Gerais, mas também entre outras Províncias, com destaque para a do Rio de Janeiro.10 

O Caminho Novo, criado no início do século XVIII para escoar os metais 

preciosos em direção ao porto carioca, foi essencial também ao processo de integração 

das regiões meridionais de Minas Gerais na dinâmica de comercialização de gêneros 

alimentícios. Percebe-se pela localização geográfica privilegiada da área que viria a ser 

a Zona da Mata - mais especificamente ainda o distrito de Santo Antonio do Parahybuna 

- de que forma as atividades econômicas eram desenvolvidas. Antonil, o primeiro 

viajante a transitar por essas áreas, chama atenção para a existência de roças e ranchos:   

Da parte de aquém, está uma venda de Garcia Rodrigues e há bastantes ranchos para 
os passageiros; e da parte d’além, está a casa do dito Garcia Rodrigues, com 
larguíssimas roçarias. Daqui se passa ao rio Paraibuna, em duas jornadas, a primeira 
no mato, e a segunda no porto, onde há roçaria e venda importante e ranchos para os 
passageiros de uma e outra parte. É este rio pouco menos caudaloso que o Paraíba; 
passa-se em canoa.11 

Já no século XIX, exatamente após 100 anos da publicação da obra de 

Antonil, o Barão Eschwege dá suas impressões sobre a região. Mesmo que preocupado 

em analisar as formações geológicas das localidades por onde passava, o viajante deixa 

referências explícitas quanto ao cultivo do café e da cana-de-açúcar, destacando a 

                                                            
8 LUNA, Francisco Vidal & CANO, Wilson. Economia escravista em Minas Gerais. Cadernos IFCH/ 
UNICAMP, 10: p.1-14. out. 1983. MARTINS, Roberto. A economia escravista de Minas Gerais no 
século XIX. Belo Horizonte, CEDEPLAR, 1980. SLENES, Robert. Os múltiplos de porcos e 
diamantes: a economia escravista de Minas Gerais no século XIX. Campinas: UNICAMP, 1985. 
9 LIBBY, Douglas Cole. Op. Cit. 
10 ZEMELLA, Mafalda. O abastecimento da capitania de Minas Gerais no século XVIII. São Paulo: 
Hucitec, 1991. 
11 BASTOS, Wilson de Lima. Caminho Novo, Juiz de Fora. Juiz de Fora: Edições Paraibuna, 1993. 
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grande quantidade de matas virgens disponíveis naquele momento. 

O inglês John Mawe, no ano de 1809, não revela muito mais que seus antecessores 

apesar de maior interesse em descrever o Registro do Parahybuna. Além de apontar um 

território cheio de matas, composto de belos terrenos próprios para cultura e 

pastagens, o autor destaca uma esparsa demografia. Aspecto que chama atenção na sua 

obra, assim como na do também inglês John Luccock (1817) e do austríaco Johann 

Emanuel Pohl (1817), é uma aparente decadência da região, com construções em ruínas 

e propriedades desprovidas de maior zelo.12  

Em sua estadia no Brasil entre 1816 e 1822, Saint-Hilaire passa pela região e 

apresenta um dos relatos mais completos sobre o Caminho Novo. Na antiga propriedade 

do Juiz de Fora, um dos núcleos do que seria posteriormente a cidade homônima, 

registra um aparente crescimento após 1808:  

Outrora não compreendia senão o pequeno número de casas situadas sobre a beira do 
caminho; mas, com a chegada do rei João VI ao Rio de Janeiro, recebeu um 
crescimento de população bastante considerável. Mais de quatrocentos homens 
livres, com outros tantos escravos, vieram se estabelecer aí, pelas vantagens que 
oferece a vizinhança da capital, e a de não pagar nenhum direito residindo além do 
registro de Matias Barbosa. 13 

Por fim, o brigadeiro Cunha Mattos (1832-35) e Fox Bunburry, que passara 

em abril do ano de 1835, também citam a existência dos ranchos, vendas e plantações 

que puderam observar, com evidências mais diretas ao cultivo da cana-de-açúcar. 

Outros transeuntes como Burmeister, Burton e Agassiz, já na segunda metade do século 

XIX, também deram sua contribuição na descrição da região da Zona da Mata com 

dados mais completos, uma vez que puderam prestigiar aspectos de um crescimento 

mais avançado, como as próprias estradas do Parahybuna e União & Indústria, a 

ascensão demográfica de alguns núcleos urbanos, além de destacarem a importância da 

cafeicultura na constituição da riqueza regional.14 

Ora, através de todos esses relatos de viajantes, podem-se considerar 

algumas questões. Sobre esse momento distinto na ocupação da região matense, 

especificamente ligada a questões econômicas, Fernando Lamas destaca:  

                                                            
12 Idem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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Estas roças e pousos formados ao longo do Caminho Novo 
foram de importância ímpar para o processo de povoamento 
da Mata Mineira, uma vez que alteravam o meio ambiente por meio do trabalho, 
tanto para sustento próprio quanto para a comercialização, seja do espaço físico 
(acomodação de muares e de pessoas) seja de gêneros alimentícios (oferecidos aos 
transeuntes).15 

A diversificação econômica da região parece interferir diretamente no 

processo de povoamento da Zona da Mata, uma vez que a queda da extração aurífera 

redefine o espaço econômico da Capitania de Minas Gerais. Os dados da segunda 

metade do século XVIII são categóricos quando a referência é o crescimento das 

freguesias mais ao sul do território mineiro. Fontes empíricas em série como os dízimos 

e os registros de entrada de mercadorias apontam que esse processo se acelera ainda 

mais após 1808, revelando maior afinidade da região matense com o Rio de Janeiro no 

estabelecimento tanto de mercados internos quanto externos.16 

Algumas observações a partir da documentação ajudam a elucidar a situação 

econômica do distrito de Santo Antonio do Parahybuna e parte da região da Zona da 

Mata - principalmente sua área sul 17 - na primeira metade do oitocentos. Ainda que a 

natureza dispersa de boa parte dos dados descritos nos inventários post-mortem 

pesquisados estabeleça algumas dificuldades na análise sobre a produção das unidades 

rurais, é possível inferir sobre as atividades econômicas mais recorrentes na região. E a 

composição da riqueza agrária torna-se uma ferramenta importante nesse sentido, uma 

vez que podem ser observadas a própria produção, a mão-de-obra escrava disponível, as 

relações de crédito e a posse da terra - quando descritas de maneira mais direta nas 

fontes - enquanto elementos de maior importância da reprodução agrícola. 

                                                            
15 LAMAS, Fernando Gaudereto. Os primórdios do povoamento e da colonização da Zona da Mata 
Mineira no século XVIII. I Seminário de História Econômica e Social da Zona da Mata Mineira, 2005, 
Juiz de Fora. Anais do I Seminário de História Econômica e social da Zona da mata Mineira. Juiz de 
Fora: Centro de Ensino superior, 2005. 
16 CARRARA, Ângelo. Contribuição para a história agrária de Minas Gerais – Séculos XVIII-XIX. 
Mariana: UFOP, 1999. 
17 Considera-se que a Zona da Mata mineira pode ser dividida em três sub-regiões (sul, central e 
norte) com características distintas. Sua parte sul é configurada pela existência de municípios 
pioneiros no cultivo do café, uma vez que a expansão agrícola da rubiácea se deu em direção ao 
norte da região. Sendo assim, essa área é marcadamente caracterizada pelas relações escravistas 
advindas principalmente da sua dinâmica agro-exportadora. Ver: CARRARA, Ângelo. Estruturas 
Agrárias e Capitalismo: contribuição para o estudo da ocupação do solo e da transformação do 
trabalho na Zona da Mata mineira (séculos XVIII e XIX). Mariana: UFOP, 1999. 
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A economia mercantil de subsistência do distrito de 

Santo Antonio do Parahybuna esteve, de acordo com esses dados, baseada na 

diversificação de sua produção agrária. As referências levam a entender que a dinâmica 

do cultivo de gêneros alimentícios, em boa parte dos casos, se direcionava a uma 

espécie de transação, embora o valor de mercado desses produtos seja bem inferior ao 

preço do café. O milho aparece como o produto-rei das unidades rurais, seguido do 

feijão, o arroz e a cana-de-açúcar nessa ordem. Mesmo que não tenha sido possível 

detectar o tipo de produção agrícola em quase um quarto da documentação, as 

referências implícitas sobre a produção dessas mercadorias existem nos inventários 

através da descrição de uma série de benfeitorias utilizadas no tratamento desses 

produtos tais como paiol, moinho, monjolo e engenho.  

O emprego da mão-de-obra cativa, privilégio de apenas um terço da 

população livre da Província de Minas Gerais no período18, foi encontrado em todas as 

unidades rurais do distrito, revelando o forte apelo ao escravismo na região. A média de 

15,6 escravos nas unidades que se dedicavam exclusivamente ao mercado interno pode 

ser considerada bastante significativa se comparada com outras regiões de 

características semelhantes no século XIX19. Aliás, a posse de um amplo plantel de 

escravos é uma característica da região durante praticamente todo o século XIX. Os 

mapas de população e censos realizados durante o período revelam um incremento 

enorme na população escrava. Somente no antigo distrito em destaque - em que pesem 

algumas mudanças administrativas - entre os anos de 1833 e 1872, o número de cativos 

sobe de 949 na primeira data, para 7171, enquanto que a população total aumenta de 

1532 para 18775 almas nesses quase quarenta anos.20 

A amplitude do conceito economia mercantil de subsistência ajuda a 

compreender casos bastante distintos de uma mesma realidade, ao passo que há uma 

variação produtiva muito grande entre as unidades rurais. Da mesma forma que se pode 

perceber grandes propriedades dedicadas exclusivamente à produção de gêneros - 

voltadas ao mercado com amplo emprego de mão-de-obra cativa - é possível encontrar 
                                                            
18 LIBBY, Douglas Cole. Op. Cit. 
19 CUSTÓDIO SOBRINHO, Juliano. Negócios internos: estrutura produtiva, mercado e padrão 
social em uma freguesia sul mineira. Itajubá (1780-1850). Dissertação de Mestrado, UFJF, 2009. 
20 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Negócios de Famílias: mercado, terra e poder na formação da 
cafeicultura mineira (1780 – 1870). Tese de doutorado, UFF, Niterói, 1999. 
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na documentação casos mais simples de unidades rurais com baixo 

poder de mercantilização. Contudo, o escravo continua sendo a base da produção 

mesmo nessas propriedades com menor capacidade de produção e comercialização. 

É o caso das fazendas Ribeirão de São José e da Vargem. A primeira, 

composta por cinco escravos detinha 8 alqueires de milho mais 1 alqueire de arroz 

avaliados em 43$000. Já na segunda, o proprietário Francisco Ribeiro do Nascimento, 

que possuía 8 escravos, contava com 1 alqueire de feijão mais uma venda de milho no 

valor de 11$960.21 Interessante considerar que mesmo nessas unidades rurais com 

menor capacidade, o número de escravos só é inferior a cinco em apenas 4,9% das 

propriedades, que no geral apresentam um grau mínimo de diversificação produtiva pelo 

menos no que diz respeito aos quatro gêneros alimentícios mais recorrentes. 

Há também outros exemplos de propriedades mais dinâmicas, como a 

Fazenda Bom Sucesso, de propriedade de Domingos Antonio Martins e de Ana Maria 

de Jesus. Com 156 alqueires de terras compostos por monjolo e paiol, contava com a 

mão-de-obra de 15 cativos. Sua produção naquele ano preenchia 40 alqueires de feijão, 

25 de arroz, mais 16 carros de milho no valor total de 216$000.22 Outro exemplo é o da 

fazenda denominada Palmital, de propriedade do viúvo Prudêncio Lourenço Barros. 

Embora não tivesse suas dimensões descritas no documento, valia 10:000$000, e 

possuía 27 escravos a seu serviço. Tratava-se de uma propriedade composta de todas as 

benfeitorias para o beneficiamento da cana-de-açúcar, cujas três plantações eram 

avaliadas em 500$000.23  

Dentre as unidades rurais direcionadas ao mercado interno, 58,8% estão 

voltadas exclusivamente ao cultivo de gêneros alimentícios. Os outros 41,2% têm no 

mercado interno, mais a lavoura do café como opção produtiva. Percebe-se nesse ponto 

que a diversificação dos produtores rurais do antigo distrito de Santo Antonio do 

Parahybuna era patente não só em relação aos produtos de consumo interno, mas 

também ao café, produto fundamentalmente exportador. O consorciamento das culturas 

de caráter interno e externo durante a primeira metade do século XIX parece se estender 

                                                            
21 Inventário de Francisco Ribeiro do Nascimento, 1846, AHUFJF, Processo 0001. 
22 Inventário de Ana Maria de Jesus, 1849, AHUFJF, Processo 0001. 
23 Inventário de Francisca Paula Oliveira, 1840, AHUFJF, Processo 0002. 
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para um período posterior ao dessa pesquisa.24 Portanto, um 

fenômeno específico ocorrido naquele momento, pouco considerado pelos historiadores, 

merece atenção no que diz respeito aos aspectos econômicos da Zona da Mata mineira. 

Trata-se de evidenciar o processo de diversificação produtiva no qual se percebe a 

ascensão da economia cafeeira.  

Inserção da cafeicultura 

Embora a historiografia date 1850 como o marco de inserção da rubiácea na 

Zona da Mata mineira, deve-se destacar que a história da região matense na primeira 

metade do século XIX não esteve totalmente distanciada da cafeicultura. Em que pesem 

as reflexões sobre as atividades geradas em torno de um mercado interno dinâmico 

estabelecido ao longo do Caminho Novo, é notável compreender que o produto 

exportador apresenta naquele momento um processo de ascensão frente à diversificação 

produtiva das unidades rurais dessa região de Minas Gerais.  

O consorciamento das culturas revela a estratégia de pequenos e grandes 

proprietários do distrito de Santo Antonio do Parahybuna, seja como elemento de 

garantia da auto-suficiência, seja como meio de inserção no mercado, uma vez que a 

localização estratégica da região possibilitava o contato com outras áreas. Dessa 

maneira, o processo de diversificação agrega cada vez mais espaço ao cultivo do café à 

medida que o século avança. E alguns pontos específicos, baseados na perspectiva das 

global commodity chains 25, podem ajudar a elucidar o processo de implantação da 

cafeicultura na região da Zona da Mata mineira durante o período. 

O século XIX assiste a emergência de uma variada gama de commodities 

agrícolas. Mercadorias que marcadamente se distinguiam como produtos exóticos ou de 

luxo no período colonial, ganham novas características naquele que seria um período de 

conformação das raízes históricas de uma economia globalizada. A massificação do 

consumo vai ganhando forma com a prosperidade econômica e as transformações sócio-

                                                            
24 SOUZA, Sonia Maria de. Além dos cafezais: produção de alimentos e mercado interno em uma 
região de economia agroexportadora - Juiz de Fora na segunda metade do século XIX. Dissertação 
de mestrado, UFF, Niterói, 1998. 
25  TOPIK, Steven. MARICHAL, Carlos. ZEPHYR, Frank (ORG.). From Silver to Cocaine: Latin 
American Commodity Chains and the Building of the World Economy, 1500–2000. Durham, NC and 
London: Duke University Press, 2006.  
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culturais ocorridas nos países da Europa ocidental e os Estados 

Unidos da América, sendo que a ascensão de suas classes médias e trabalhadoras lhes 

compete a capacidade de comprar produtos oriundos de diversas partes do globo a 

preços acessíveis. 26 

As condições ambientais das regiões em que uma commodity agrícola é 

implantada também podem ser aqui consideradas na análise sobre o desenvolvimento da 

cafeicultura regional. Pode-se compreender que a Zona da Mata mineira apresentava 

plenas condições físicas à incorporação da rubiácea no século XIX, uma vez que a 

adaptação da planta a fatores como o clima, o solo e a topografia matenses ocorreu de 

modo que sua produtividade não seria comprometida, a não ser que fatores extra-

ambientais agissem de maneira contrária às especificidades de seu cultivo.  

A região apresenta um clima ameno durante boa parte do ano, com regimes 

regulares de chuva entre outubro e março. O território da Zona da Mata mineira está 

constituído em altitudes médias de 800-900 metros acima do nível do mar, sendo que 

boa parte de onde se implantou a cultura do café, o relevo não supera 1200 metros, onde 

fatalmente ocorrem geadas que atrapalham o cultivo. Já os solos de coloração alaranjada 

ou amarelada moderadamente férteis, são compensados com o húmus produzido pelas 

abundantes florestas, que por sua vez diminuem a acidez da terra, geram condições de 

maior produtividade para a planta.27  

O processo de ocupação mais efetivo da Zona da Mata mineira durante o 

século XIX também contribuiu para as condições de introdução da cafeicultura. As 

características de uma região resguardada como uma “barreira natural” durante o 

setecentos são deixadas de lado com o alvorecer dos 1800, uma vez que a intenção da 

coroa portuguesa em preservar estrategicamente o distanciamento entre as datas 

minerais do centro da capitania de Minas Gerais e o Rio de Janeiro já não fazia sentido 

com a abrupta diminuição da extração de metais em relação ao século anterior.28  

                                                            
26 Idem. 
27 VALVERDE, Orlando. Estudo Regional da Zona da Mata de Minas Gerais. Revista Brasileira de 
Geografia. 20(1) 3-82, jan./mar., Rio de Janeiro, 1958.   
28 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Caminho Novo: o circuito das riquezas e dos privilégios no processo 
de ocupação das Vertentes e Mata mineira. Anais do XIV Encontro Regional de História da ANPUH - 
MG. Juiz de Fora, 2004. 
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Segundo Valverde, o crescimento populacional acaba 

por acompanhar a evolução do café, de modo que os territórios ocupados e ampliados 

demograficamente seguem a mesma linha de expansão da cafeicultura durante todo o 

XIX:   

Pode-se inferir que, na década de 1830, a frente pioneira, partida das vizinhanças 
de Matias Barbosa, andaria pelos arredores de Mar de Espanha. No decênio de 
1850, já fora ultrapassada a região de São João Nepomuceno, para leste, 
Leopoldina se arvora em capital de uma região cafeicultora recém-aberta, e para 
oeste, a partir de Juiz de Fora e Matias Barbosa, a onda povoadora atinge Rio 
Preto, cuja ocupação fora timidamente iniciada nos anos 30. Para o norte, a 
penetração se processa rapidamente, de modo que, ao terminar a década de 1870, a 
frente do povoamento já deveria extravasar a Zona da Mata.29  
 

Outro elemento que contribuirá definitivamente na introdução da coffea 

arabica no interior da região matense diz respeito à natureza especifica de sua 

produção. A cafeicultura mineira, assim como no vale do Paraíba fluminense, respeitou 

as condições de um sistema agrário denominado como extensivo.30 O sistema extensivo 

(ou racional) da produção utiliza de dois componentes básicos de funcionamento: a terra 

e o trabalho. Quanto maior a capacidade de agregar largas extensões de terras - de 

preferência compostas por matas virgens - e mão-de-obra - essencialmente escrava 

nesse caso; maior será a capacidade de produção da commodity cafeeira no interior das 

propriedades rurais.  

Esse modelo, que é também utilizado na produção de gêneros alimentícios 

durante o período31, é mais difundido no caso da agro-exportação por se adaptar melhor 

às condições de uma produção mais mercantilizada. O fator terra age na forma de 

preparo do solo - assim como no sistema de cultivo de pousio longo, predominante nas 

áreas de colonização tropical - da seguinte forma:  

Na parcela escolhida para o cultivo, as árvores maiores são derrubadas a machado ou 
por meio da queima das raízes quando estas secam após a abertura de incisões anulares 
no tronco. A vegetação menor é igualmente queimada. Troncos e raízes não queimados, 
assim como as cinzas são deixados nos campos.32 
 

No entanto, existe uma pequena diferença dentre os dois modelos. No 

sistema de pousio longo, há a possibilidade do retorno da produção no mesmo espaço 
                                                            
29 VALVERDE, Orlando. Op. Cit.  
30 FRAGOSO, João L. Ribeiro. Sistemas Agrários em Paraíba do Sul (1850-1920): Um Estudo de 
Relações Não-Capitalistas de Produção. Dissertação de Mestrado, UFRJ, 1983. 
31 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Op. Cit., 1999. 
32 BOSERUP, Ester. Evolução Agrária e Pressão Demográfica. São Paulo: Hucitec, 1987. 
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físico após um extenso período de tempo dado ao reflorestamento do 

local. Já no sistema extensivo do solo, a disponibilidade de terras com matas virgens 

eximia esse longo período de espera, com a incorporação de novas áreas de cultivo após 

o esgotamento do terreno33, pois “as terras desmatadas, cultivadas e exauridas pelo 

café, não mais o produzem, qualquer que seja a altitude em que elas se encontrem”. 34 

Esse movimento de invasão dos pastos, advindo da exaustão dos terrenos 

que a cultura do café proporciona, faz com que o plantio da rubiácea não seja mais 

possível de acordo com as técnicas e custos de produção disponíveis. Dessa forma, a 

cafeicultura avança em direção às matas virgens e abre a oportunidade para outras 

atividades nessas áreas devastadas. A criação de animais de pastagem, principalmente o 

gado de leite, torna-se a opção de maior envergadura nos territórios mais antigos no 

cultivo do café na Zona da Mata mineira, uma vez que se pode perceber a ascensão da 

pecuária em algumas localidades ainda na virada para o século XX.35 

O fator terra opera de acordo com as dimensões físicas das propriedades. 

Através das fontes empíricas, percebe-se que as parcelas acima de 100 alqueires 

compõem 56,74% dos inventários. Desse total, 29,72% - o maior índice de recorrência 

no quesito dimensão de terras encontrado nas fontes - corresponde a propriedades com 

mais de 200 alqueires.  Enquanto isso há um equilíbrio entre as pequenas (menos de 50 

alqueires) e médias posses (entre 50 e 100 alqueires), que não chega a superar o número 

dos grandes proprietários. Percebe-se também que as referências sobre a disponibilidade 

de matas virgens são mais explícitas na documentação, em contraste às informações 

sobre a existência de pastos e capoeiras, revelando assim a disponibilidade de uma 

fronteira aberta de áreas férteis para o cultivo extensivo do café.  

Conjuntamente ao fator terra, a produção necessitava de outro elemento: o 

trabalho. Uma vez que a produção agro-exportadora extensiva “se faz 

fundamentalmente pela combinação do fator terra e força-de-trabalho, sem a mediação 

de instrumentos de produção ou técnicas mais apuradas” 36, o braço escravo torna-se 

                                                            
33 FRAGOSO, João L. Ribeiro. Op. Cit. 
34 VALVERDE, Orlando. Op. Cit. 
35 DESTRO, José Augusto de Souza. A transição da cafeicultura para a pecuária em Juiz de Fora 
(1896/1930). Dissertação de mestrado, UFF, 2006. 
36 FRAGOSO, João L. Ribeiro. Op. Cit. 
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nesse caso a base de todos os serviços que planta requeria, da 

devastação das matas a algumas práticas de beneficiamento disponíveis naquele 

momento. E é possível perceber a diferença da mão-de-obra dentre as propriedades 

pesquisadas nos casos das unidades cafeeiras e das unidades não-cafeeiras.  

Exportação do café mineiro em mil arrobas 
(1818-1849)
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Apud: ALVIM, Aristóteles. Confrontos e deduções. Minas e o Bicentenário do Cafeeiro no Brasil - 
1727/1927. Secretaria de Agricultura. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1929. 

 

A média total de escravos nas propriedades do distrito de Santo Antonio do 

Parahybuna alcançou o número de 24,08 cativos. Destaca-se que o forte apelo à mão-

de-obra cativa revelado nas unidades rurais produtoras de gêneros, pode ser percebido 

com maior veemência quando se trata das propriedades cafeeiras Enquanto que as 

parcelas voltadas exclusivamente à produção de gêneros alimentícios voltados ao 

mercado interno possuíam por volta de 15,60 cativos cada, as propriedades cafeeiras 

alcançaram a média de 23,76 cativos. A diferença dentre a estrutura de posse de 

escravos nos dois casos, revela a necessidade dessa força-de-trabalho no caso da 

produção agro-exportadora, que por sua vez contribui expressivamente na composição 

total da escravaria de Santo Antonio do Parahybuna na primeira metade do XIX. 

A estrutura de posse de escravos demonstra que o predomínio dos plantéis 

entre 11 e 50 cativos perfazem mais da metade (54,9%) das propriedades agrícolas do 

distrito. Ainda que os critérios de estabelecimento de pequenas, médias ou grandes 

propriedades pautados na posse de escravos, seja algo ainda confuso para a 

historiografia, percebe-se que o predomínio dessa mão-de-obra foi fundamental para o 

desenvolvimento econômico regional. Das mínimas parcelas até as grandes extensões 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

15 de 18 
 

de terras – com destaque às unidades cafeeiras, o escravo está 

presente em 100% das fontes pesquisadas, em que pesem as características dos 

inventários, que são abertos na maioria das vezes nos casos de indivíduos que possuíam 

algum tipo de riqueza a ser dividida por seus herdeiros.  

Estrutura de posse de escravos (1840-1850) 
Nº de Escravos Donos de Escravos % 

1 - 5 
6 -10 
11 -20 
21 – 50 
51 – 100 

101 + 

10 
11 
16 
17 
3 
3 

16,6 
18,3 
26,6 
28,3 
5,0 
5,0 

Total 60 100,0 
Fonte: Inventários AHUFJF 

 

Ainda que a importância dos fatores terra e trabalho sejam muito caros à 

produção exportadora do café, a diferenciação entre os setores internos e externos da 

agricultura não pode ser levada de forma a separá-los. Pelo contrário, as especificidades 

de cada cultivo de forma alguma atrapalharam o processo de diversificação agrícola, 

onde é possível perceber a ascensão do café em concomitância à existência de outras 

culturas, aproveitando de uma estrutura fundiária dinâmica capaz de atender as 

demandas que o cultivo da rubiácea exigia durante o período.  

Tanto, que o café esteve presente em mais da metade (57,4%) dos 

inventários que detinham alguma informação sobre a produção das unidades rurais. 

Dentre essas propriedades com referências a cafeicultura, 51,9% delas estavam 

diversificadas no cultivo de outras culturas. Mesmo assim, foi possível perceber que o 

café em arrobas, sacas e pés plantados totalizou o valor de 151:347$827, ou quase um 

décimo de toda a riqueza apresentada pelo universo agrário do distrito de Santo Antonio 

do Parahybuna entre os anos de 1840 e 1850.  

Portanto, é impossível negar a importância do café nesse momento. A 

própria reprodução da economia agrícola matense esteve desde a primeira metade do 

século XIX sob os auspícios de uma elite agrária diretamente ligada ao cultivo da coffea 

arabica. A consulta nas fontes de pesquisa revela que quatro dos seis maiores credores 

do distrito de Santo Antonio do Parahybuna estavam diretamente ligados à produção da 
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rubiácea, emprestando uma quantia que variava entre 5% e 24% da 

riqueza desses proprietários. Enquanto isso, os outros dois agentes de crédito, ligados 

diretamente à produção de gêneros alimentícios, disponibilizaram o referente a 37% e 

41% de seus ativos. 

Maiores Credores (1840-1850) 
NOME ESPECIALIDADE VALOR EM 

RÉIS 
% DO 

MONTE 
José Nóbrega de Airosa Café 12:400$000 5,87 
José Nunes de Campos Mercado interno 5:850$000 41,82 
Manoel Rodrigues Costa Mercado interno 14:872$410 37,97 
Valentim Gomes Tolentino Café 8:886$521 14,61 
Antônio Bernardino Barros Café 23:049$122 15,54 
José Damaso da Costa Lage Café 29:829$720 24,54 

Fonte: Inventários AHUFJF 
 

Através da análise descrita ao longo desse trabalho, é possível considerar a 

importância que o café vai ganhando no conjunto da economia agrícola regional na 

primeira metade do século XIX. Se a produção do café mineiro não alcança os altos 

índices da cafeicultura fluminense nesse período, as características de diversificação das 

quais a rubiácea emerge são de extrema importância na inversão da riqueza gerada 

localmente, estabelecendo assim plenas condições para o crescimento que a cultura 

alcança nas décadas posteriores na Zona da Mata mineira.  

 

Conclusão 

A pesquisa demonstrou a importância da produção de gêneros alimentícios 

na região da Zona da Mata mineira durante a primeira metade do século XIX - presente 

na documentação e evidenciada pelos relatos dos viajantes - através da amplitude da 

idéia de “economia mercantil de subsistência”. Também foi possível expor a ascensão 

da cafeicultura matense perante o processo de diversificação agrícola presente nas 

unidades rurais do período. Isso porque os elementos de maior importância para a 

introdução da commodity mineira estavam de certa forma garantidos nos dois fatores de 

produção exigidos por sua natureza extensiva: a  terra e o trabalho. 
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Escolhas Livres ou Cativas: estratégias no compadrio escravo 
na região dos Campos Gerais no Paraná 

Fernando Franco Netto1 

Mariani de Oliveira2 

Larissa Pachechne3 

                            
1. Introdução 

 

A imposição do batizado ao recém-nascido tornou-se prática corrente no mundo 

católico a partir do século XVI, como resposta ao avanço das religiões protestantes na Europa. 

Em Portugal e suas colônias, esse registro assumiu grande importância, pois o regime do 

padroado ao transformar a hierarquia eclesiástica em burocracia do Estado facultava aos livros 

paroquiais o duplo status de registro religioso e civil (LIMA & VENÂNCIO, 1991). 

Remetendo-nos à escravidão, tal qual uma escritura pública, o batismo assegurava a propriedade 

do cativo ao proprietário. 

Podemos lembrar, ainda que o batismo e os elementos rituais incorporava as crianças à 

comunidade escrava, funcionando como meio de sociabilidade percebido nas relações de 

apadrinhamento, que poderia ultrapassar as barreiras da condição social e espacial. 

Stuart Schwartz, estudando o compadrio na Bahia colonial concluiu que os padrinhos 

sempre eram de condição igual ou superior a dos pais do afilhado. Segundo Schwartz, através 

                                                            
1 Fernando Franco Netto, Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, A presente 
pesquisa apresenta resultado parcial de projeto de pesquisa com o apoio do CNPq.     

 
2 Acadêmica do Curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG 
 
3 Acadêmica do Curso de História da Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO – bolsista 
de Iniciação Científica  
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dessas escolhas os escravos, muitas vezes, buscavam instrumentalizar a 

política de compadrio, com vistas à alforria de seus filhos, mas, na maioria dos casos, sem 

muito sucesso. 

Freqüentemente, escravos procuravam ‘pessoas de consideração’ para apadrinharem seus 
filhos, na esperança de que o orgulho das mesmas seria grande demais para permitir que 
seus afilhados permanecessem no cativeiro; tal esperança, porém, em geral não se 
concretizava. Em um estudo sobre alforrias na Bahia entre 1684 e 1745, menos de 1% das 
manumissões e menos de 2% de todos os casos de alforria obtida por compra resultaram e 
padrinhos que libertaram seus afilhados. Fossem quais fossem as esperanças e intenções 
dos cativos, tais casos eram raros. ( SCHWARTZ, 1988, p.331-332)  

Nosso texto pretende analisar os batismos de crianças filhas de escravos em duas 

localidades voltadas para a produção de subsistência durante a década de 1860: Guarapuava e 

Castro, pertencentes à província do Paraná, especificamente a região dos Campos Gerais. 

O período focado refere-se a um momento de transição do sistema escravista. A 

cessação do tráfico internacional de escravos e a Lei de Terras (ambos de 1850), foram 

acontecimentos de um processo de transição que ocorria de forma gradativa, cujo corolário seria 

a abolição da escravatura. No período, os senhores tinham no tráfico interno e na reprodução 

natural a esperança de perpetuação do regime, o que posteriormente seria limitado em função de 

outras leis que dificultariam a presença de escravos nas propriedades.  

 

2. Castro e Guarapuava: perfis econômicos na segunda metade do século XIX 

2.1 Castro  

Variadas fontes conduzem-nos para a constatação das atividades produtivas em Castro. 

Inventários post-mortem, relatórios dos presidentes de província, mapas econômicos e 

documentos da Câmara descrevem o mosaico econômico de Castro composto de atividades 

agrícolas e na criação de animais, 

Durante quase todo o período do século XIX, Castro desenvolveu-se ligado à rota do 

comércio de gado para Sorocaba. A passagem dos animais foi proporcionando o surgimento de 

vilas e cidades ao mesmo tempo em que os moradores procuravam se organizar. Esses 

moradores davam assistência aos tropeiros vindos do sul que traziam o gado para serem 

comercializados em Sorocaba. 

   A condição de fronteira agrária provavelmente contribuiu para o acesso a terra e as 

atividades produtivas. A fronteira deve ter sido receptiva não somente à elite agrária como 
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também às pessoas pobres. Por ser uma região onde os meios de 

acumulação eram mais intensos, provavelmente dificultava o acesso às pessoas pobres, mas não 

impedia o acesso à terra. 

 A atividade predominante foi durante boa parte do período a criação, apesar da 

importância que a agricultura desempenhou no processo de sobrevivência das famílias. Isso, 

com certeza, proporcionava uma alternativa de renda para algumas pessoas no tocante a venda 

de produtos no mercado local ou, ainda, para o consumo interno. Em função da atividade da 

criação, a população de Castro expandiu-se, o que ocorreu não apenas na localidade, mas 

também em todo o Paraná.  

Altiva Balhana em seus estudos afirma que a população do Paraná cresceu muito 

durante grande parte do XIX em função do processo de imigração. Além disso, suas pesquisas 

informam que a distribuição espacial alterou-se profundamente no período entre o período do 

XVIII para o XIX, pois no início a concentração foi no litoral, enquanto que a partir do XIX a 

configuração se altera para o Planalto.  

Interessante no estudo também são as informações quanto a composição étnica de sua 

população. Uma sociedade heterogênea que se formou ligada as atividades econômicas durante 

os séculos XVIII e o XIX.      

(...) na composição da população do Paraná tradicional, isto é, do Paraná da 
mineração, da pecuária, das indústrias extrativas do mate e de madeiras, e da lavoura 
de subsistência, estão presentes o branco, o índio, o negro, bem como a variada gama 
de mestiços que caracteriza o quadro demográfico da maioria dos estados brasileiros. 
(BALHANA, 1972, p.14)   

A força de trabalho empregava a mão-de-obra cativa e sua utilização era comum nos 

domicílios ligados as atividades da agricultura e da pecuária. O volume de escravos sofreu 

elevação importante durante os anos em Castro, o que infere sobre o aumento de riqueza na 

localidade durante o período do XIX. A predominância em Castro era da pequena propriedade, 

isto é, em torno de 60% possuíam quatro ou menos cativos. 

Com relação às atividades econômicas que empregavam a mão-de-obra escrava, 

predominavam os agricultores e os criadores de animais. Trabalho realizado por Kátia Andréia 

Vieira de Mello enfatiza que a maior parte da escravaria (39%) plantava e criava gado ao 

mesmo tempo, reunindo quase 50% do total de escravos (48,4%). (MELO, 2004, p.20)     

 

2.2 Guarapuava 
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 A economia de Guarapuava, além de ser um prolongamento 

da atividade de subsistência e da pecuária do Paraná, onde ““a população emprega-se 

quasi geralmente na criação do gado vaccum e em menor escala na do lanígero e muar, 

constituindo com o preparo da herva mate os unicos objectos de comercio do lugar”” 

(RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO PARANÁ, 1870), é 

importante para compreendermos a evolução da economia interna face as suas 

especificidades de região voltada para o abastecimento do Império. A preocupação 

estava relacionada com a exploração intensiva de suas terras com o intuito de 

invernarem as tropas provenientes do extremo sul do país. 

 No livro de registros de ofício da câmara Municipal de Guarapuava, no ano de 

1862, verificam-se as condições internas da vila quanto as suas atividades econômicas, 

em que fica clara sua dependência do comércio de animais, concomitantemente a uma 

economia de subsistência. 

 
Importam-se do littoral para este município perto de 12.500 alqueires de sal, tanto 
para o trato dos animaes crioulos como para os e dos que aqui invernão comprados e 
importados da província do Rio Grande a fim de serem exportados no tempo presiso 
a Sorocaba. Outros pontos do littoral importa-se fazendas seccas e molhadas. A cal 
vem de Ponta Grossa na razão de seiscentos a oitocentos alqueires. O fumo, café, 
assucar são importados da província de São Paulo donde vem tambem obras 
manufacturadas como chapéus, sellings, redes, lombilhos, freios, foices e machados. 
Esta villa, os generos de exportação consistem em bois, cavallos, poltros, eguas e 
mullas. Exporta-se deste Município para a província do Rio Grande, herva matte, 
fumo, assucar, aguardente e algumas fazendas. Para o littoral este Município exporta 
clina, couro, queijos, carne seca e herva matte, porem todos estes generos em pouca 
quantidade, em razão do mao estado das estradas, preferindo os tropeiros que daqui 
vão buscar cargas no littoral ou na capital, levarem seus animaes descarregados.” 
(LIVRO DE REGISTRO DE OFÍCIOS, 1862, p.83-87)       

 

Assim sendo, verifica-se que a atividade da criação de animais era predominante na 

localidade e que outros gêneros faziam parte das atividades econômicas, porém em pequena 

quantidade em função das condições das estradas. Entretanto, pode-se perceber que Guarapuava 

desenvolvia outras atividades complementares à pecuária.   

 No quadro abaixo, verificamos as áreas declaradas no Município de Guarapuava 

considerando as terras agrícolas e as terras para a atividade da pecuária. 
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        Quadro 1 - Áreas declaradas no município de Guarapuava 1855/1857 

Distritos Terras Agrícolas Terras Pecuária Total 

 Proprietário

s 

Área(há) Proprietário

s 

Área(há) Proprietários Área(há) 

Vila 

Guarapu

ava 

284 31.986,31 169 406.499,87 453 438.486,18 

Freguesi

a 

Palmas 

51 26.204,49 59 365.546,65 110 391.751,32 

TOTAL 335 58.190,08 228 772.046,52 563 830.237,50 

        Fonte: Alcioly Therezinha Gruber de Abreu. A posse e o uso da terra: modernização Agrope- 
        cuária de Guarapuava; Declaração de posse do Registro do Vigário – Arquivo da Paróquia 
        de Nossa Senhora de Belém – Guarapuava.  
 

   A quantidade relativa de proprietários com posse de terras agricultáveis em Guarapuava 

no período atinge o percentual de 62,7%, enquanto as terras para a prática da pecuária extensiva 

pertenciam a 37,3% dos proprietários. Em princípio, poderíamos afirmar que existia uma 

concentração das atividades dos proprietários na agricultura de subsistência. Porém, se 

verificarmos a relação entre propriedade e a área envolvida, podemos afirmar que havia uma 

grande concentração de terra nas mãos de poucos proprietários; dos 830 mil hectares declarados 

na Vila de Guarapuava e na freguesia de Palmas, 772 mil hectares pertenciam às áreas 

destinadas à atividade da pecuária, representando 92,9% da área total declarada. Se 

considerarmos somente a Vila de Guarapuava, o percentual das terras utilizadas para a pecuária 

correspondia a 92,7%. De acordo com esses números, podemos afirmar que havia uma grande 

concentração de terras destinadas à atividade principal da região que era a pecuária extensiva, 

baseada na grande propriedade e na utilização da mão-de-obra escrava e livre.  
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Guarapuava e Palmas detinham 72 fazendas de criar de um 

total de 156 propriedades na Província, o que correspondia a 46,1% das fazendas. 

Quanto à criação, a região possuía 112.880 animais, perfazendo 49,7% da produção do 

Paraná.  

Daniel Pedro Muller em seu “Ensaio estatístico sobre a Província de São 

Paulo” demonstra que a região de Castro no ano de 1835 (Guarapuava pertencia a 

Castro nesse período), comparativamente às outras localidades que faziam parte da 

Província de São Paulo, em termos de valor anual da produção, foi inferior apenas em 

relação às localidades de Jacarehy, São Carlos e Mogi-Mirim. 4 

Em 1859, apesar de o Presidente da Província reclamar da situação da indústria e 

do comércio da Província do Paraná, bem como da agricultura, muito influenciada pela 

falta de braços e pelas más condições das vias de transporte, o presidente informa que 

na Província existiam aproximadamente 227.922 cabeças de gado, sendo que 112.880 

delas estavam em Guarapuava e Palmas, o que representava 49,5% de todo o gado do 

Paraná. Além disso, o número de fazendas dedicadas à criação era de 156, das quais 72 

(46,1%) se encontravam nessas duas áreas.  A criação de animais era tão fundamental na 

Província que o orçamento realizado no ano de 1858 demonstra que a atividade 

relacionada com a comercialização de animais foi muito importante para seu 

desenvolvimento, pois apenas o “imposto sobre animais” e a “renda das barreiras” 

participavam com 69,3% do total arrecadado.5 

Da mesma forma, o Relatório apresentado à Câmara Municipal de Guarapuava 

em outubro de 1859 mostra que a indústria e o comércio do município consistem, à 

época, na criação e exportação de animais para outros pontos. Além disso, “é bastante 

importante o comércio de animais que da província do Rio Grande importa-se pela 

estrada que passa por esta vila”.6 

                                                            
4 MULLER, Daniel Pedro. Ensaio d’um quadro estatístico da Província de São Paulo. Ordenado pelas leis 
provinciais de 11 de abril de 1836 e 10 de março de 1837. São Paulo, Typographia de Costa Silveira, 1838. p. 125, 
126, 128. Ressaltamos os dados apresentados pelo autor; para Castro o valor da produção foi de 247:550$812; 
Jacarehy de 301:185$600; São Carlos de 308:325$620 e para Mogi-Mirim de 308:089$580.   

5 Relatório do Presidente da Província do Paraná. Francisco Liberato de Mattos, 07 de janeiro de 1859. 
Curityba, Typographia Paranaense de Candido Martins Lopes.  

6 Relatório da Câmara Municipal de Guarapuava em 31 de outubro de 1859. Livro de Registro 
de Expediente da Câmara Municipal de Guarapuava, p. 59-62. 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 

 

7 de 15 
 

Em 1862, a Câmara Municipal de Guarapuava apresentou, 

em relatório, o quadro geral do município, que, ao avaliar a situação do comércio e da 

indústria, apresenta os principais ramos de negócios da localidade, que consistem “nas 

vendas de gado vaccum, cavallar e muar, e bem assim as fazendas seccas e molhadas”.7 

Ao mesmo tempo, apresenta um quadro descrevendo os produtos de exportação, que 

eram os “bois, cavallos mansos, poltros, éguas e mullas, (...) e exporta-se desse 

município para a província do Rio Grande, herva matte, fumo, assucar, aguardente e 

algumas fazendas”.8         

Percebe-se, pois, que a atividade econômica predominante em Guarapuava era a 

criação de gado. Entretanto, ao analisarmos mais detidamente o que o Presidente da 

Província escreve, verifica-se que a agricultura de alimentos tem importante 

participação no processo de desenvolvimento local, dadas as condições apresentadas 

pelas terras e pela produção da colônia Thereza, que abastecia tanto Guarapuava como 

Castro. Desta forma, as atividades econômicas se desenvolviam em Guarapuava, apesar 

dos problemas relacionados com o transporte e a mão-de-obra.   

 

3. Batismos de escravos 

Durante a década de 1860, o crescimento no número de escravos nas duas localidades 

sofreu intensificação em função do maior dinamismo econômico, face o aquecimento na 

atividade da comercialização de animais para São Paulo, bem como, na intensa migração de 

pessoas alargando, dessa forma, as fronteiras da região. O gráfico abaixo demonstra o 

comportamento durante os anos de 1860 quanto à distribuição dos registros de batismos de 

escravos para as duas localidades.  

 

                                                            
7 Relatório da Câmara Municipal de Guarapuava em 08 de janeiro de 1862. Livro de Registro de 
Expediente da Câmara Municipal de Guarapuava, p. 83-87. 

 
8 Relatório da Câmara Municipal de Guarapuava em 08 de janeiro de 1862. Livro de Registro de 
Expediente da Câmara Municipal de Guarapuava, p. 83-87. 
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Gráfico 1. Número de Batismos - Década de 1860
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 Verifica-se, pelo gráfico, a tendência muito parecida entre as duas localidades de 

manterem os registros durante os anos no período. Isto demonstra, em primeira instância, o 

comportamento da região quanto à expansão do comércio de animais. Também, observa-se, que 

a localidade de Castro possuía um maior número de escravos proporcionalmente comparado 

com Guarapuava, corroborado pelo maior número de registros de batismos encontrado.    

    

4. Ilegitimidade dos escravos 

 O índice de ilegitimidade foi bastante elevado para Guarapuava e Castro no período. 

Entretanto, comparativamente observa-se comportamento diferente entre as localidades. Antes 

de analisarmos esses comportamentos, é interessante alguns comentários de cunho geral quanto 

as especificidades dos registros. A grande maioria dos registros de batismos demonstra que as 

famílias eram constituídas por relações matrifocais. Poucos são os registros onde não aparece 

referência aos pais, ou seja, não há o registro do nome nem do pai nem da mãe. Isso quer dizer 

que, da maioria das crianças batizadas podem ser classificadas como ilegítimas ou naturais. 

Como o casamento de escravos nas duas localidades foi bastante reduzido, esse indicador de 

ilegitimidade corrobora de uma certa forma com a tendência a poucas uniões em Guarapuava e 

Castro.  
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O estudo de Denize Aparecida sobre o compadrio em São Francisco 

do Sul e Joinvile, no período que compreende o final da primeira metade do XIX até o 

final da escravidão, em 1888, mostra a mesma tendência de crescimento das taxas de 

ilegitimidade durante a segunda metade do XIX. Para a autora, isso pode estar 

relacionado com o tempo de criação das freguesias, que ““pode ter interferido nas 

estratégias e oportunidades dos cativos de organizar seus arranjos familiares legítimos”” 

(SILVA, 2004). No caso de Guarapuava e Castro a ilegitimidade era muito menor do 

que a de Joinvile, o que se entende pelo fato de que as escravarias nessas duas 

localidades serem um pouco maiores do que as de Joinvile. Mas a ilegitimidade de 

Guarapuava era menor que a de São Francisco do Sul e de Castro, onde as escravarias 

eram maiores que em Guarapuava. Góes, por sua vez, estudando os escravos na 

Freguesia de Inhaúma, no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XIX ,chegou a 

um índice de ilegitimidade de 79,3%, assegurando que ““a variação do índice de 

legitimidade das crianças batizadas, indica que o batismo de crianças naturais sempre 

foi a regra. Entre 1821 e 1824, e no ano de 1828 os filhos de pais casados superou a 

barreira dos 30%”” (GÓES, 1993).   

Um outro estudo que aborda taxas de ilegitimidade foi produzido por Slenes ao 

pesquisar a família escrava em Campinas no século XIX. Analisando o censo geral do 

ano de 1872, o autor sugere que os índices de ilegitimidade estariam relacionados com o 

tamanho da posse, pois os plantéis com 1 a 9 escravos tiveram indicador maior do que 

os plantéis com 10 ou mais escravos. Motta, ao pesquisar a vida dos escravos de 

Bananal nas primeiras décadas do século XIX, observou que os índices de ilegitimidade 

foram menores do que o indicador de legitimidade para as crianças cativas. A partir 

disso, ele sugere que a evolução da família escrava, bem como a vida familiar dos 

cativos, melhorou no período. Quanto à relação entre o tamanho das posses e o índice 

de ilegitimidade, ele chega à mesma conclusão que Slenes, afirmando que ““à medida 

que se eleva o tamanho dos plantéis, os filhos legítimos vão se fazendo cada vez mais 

presentes vis-à-vis os filhos naturais”” (MOTTA, 1999). 

Em ambas as localidades, percebe-se o predomínio dos registros de filhos naturais. 

Esses resultados não são nenhuma novidade em termos de população cativa, ilustrado por 

alguns estudos relatados acima. Comparando esses resultados com aqueles por nós estudados 
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nas duas localidades, observa-se comportamentos importantes quanto aos 

indicadores de ilegitimidade, pois, se avaliarmos em função do tamanho das escravarias, 

percebe-se que na região dos Campos Gerais do Paraná o ambiente era mais favorável para a 

legitimidade.  

 Ao compararmos as duas localidades, pode-se inferir que Guarapuava teve tendência 

para a legitimidade mais favorável do que Castro, visto não somente as condições das 

propriedades de escravos, em função de serem menores do que as encontradas em Castro, bem 

como, pelo maior dinamismo econômico encontrado em Guarapuava no período, visto que o 

caminho das tropas estava fortemente encontrando paragens em Guarapuava, corroborado pelo 

alargamento da fronteira em função da expansão das terras e das fazendas para a região de 

Guarapuava e Palmas. Os números apontam para um índice de ilegitimidade de 78,0% em 

Castro e de 83% em Guarapuava, o que considerando as especificidades das localidades quanto 

às propriedades de escravos, sugere que a localidade de Guarapuava tinha maiores 

possibilidades de filhos legítimos do que Castro.   

 

5. Padrinhos e Madrinhas 

 Com relação aos padrinhos e madrinhas dos escravos, é surpreendente o índice de livres 

em comparação aos escravos formando o que chamamos de parentesco fictício. Pelos registros, 

identifica-se a tendência de priorizar mais os homens no parentesco fictício, tanto no caso de 

Guarapuava como em Castro, porém, a localidade de Castro apresenta um número menor de não 

padrinhos e madrinhas em relação à Guarapuava. Do total de registros para os padrinhos em 

Guarapuava, 77% eram livres; 14% escravos; 3% libertos e os restantes 6% na categoria que 

definimos como sem padrinho. Para Castro, os resultados são um pouco diferentes, 

apresentando um percentual de padrinhos livres de 80%; padrinhos escravos com 18%; 

padrinhos libertos o percentual de 1,6% e os restantes 0,4% como sem padrinho. Considerando 

esse comportamento nas duas localidades, verifica-se que as estratégias dos cativos, em 

Guarapuava, era de manter laços maiores com o ambiente escravo do que em Castro. 

No caso das madrinhas, em Guarapuava o percentual de livres é de 74%; para as 

escravas o percentual foi de 14%; no caso das libertas o resultado foi de 4,5%, enquanto 

os restantes 7,5% considerado sem madrinha. Para Castro, o comportamento foi de 76% 

para as madrinhas na condição de livres; 19% na condição de escravas; 3% na condição 

de libertas, enquanto 2% na condição de sem madrinha. Apesar das diferenças, as 
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estratégias apresentadas pelos cativos em Guarapuava segue a 

tendência de laços mais próximos da escravidão.  

Uma outra questão importante para compreendermos o comportamento dos 

escravos no momento do batismo, considerando o alto índice de padrinhos e madrinhas 

livres, é supor que as condições do plantel no momento do batismo poderiam estar 

influenciando na escolha dos padrinhos – a maioria dos plantéis possuía pequeno 

número de escravos. Outra hipótese é que os escravos procuravam arranjos fictícios no 

sentido de se sentirem mais próximos de sua liberdade, assim, escolhiam para padrinhos 

indivíduos livres ou mesmo de posição elevada na sociedade local. 

No caso de Inhaúma, no Rio de Janeiro, Góes percebeu que os batismos das 

crianças cativas eram preferencialmente seguidos de padrinhos e madrinhas escravos, 

porém isso só acontecia com maior intensidade nos plantéis grandes. Ele registra que 

nos menores plantéis era comum haver padrinho e/ou madrinha liberto ou livre, 

enquanto que nos plantéis em que se ““batizaram 8 ou mais cativos elas eram 86.2% das 

madrinhas (contra 72.5% dos escravos padrinhos nestes mesmos plantéis)””.(GÓES, 

1993) 

Schwartz e Gudeman, ao pesquisarem sobre compadrio e batismo de escravos na Bahia 

no século XVIII, chegam à conclusão de que 70% dos batismos de escravos tinham a 

presença de padrinho e madrinha livres. Os escravos participavam com 20% e os 

libertos com 10%. Para os autores, esse predomínio estava relacionado com algumas 

vantagens que o escravo poderia ter, pois ““a existência de um padrinho livre residindo 
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na vizinhança representava vantagens para os escravos, vantagens de 

maior peso que aquelas propiciadas por amizades íntimas ou por laços de família, que 

levariam à escolha de outros escravos””. (SCHWARTZ & GUDEMAN, 1988) 

Na Freguesia de São Francisco Xavier de Joinvile, Silva chegou a números 

bastante expressivos de padrinhos e madrinhas livres. O percentual ficou acima de 90%. 

Segundo ela, isso está relacionado com as características das comunidades escravas em 

regiões onde os pequenos plantéis são predominantes, além de uma população formada 

majoritariamente por crioulos. Já para a Freguesia de Nossa Senhora da Graça, os 

índices de padrinhos e madrinhas livres também superaram os dos escravos, porém não 

tão intensamente quanto na Freguesia de São Francisco Xavier, sugerindo, portanto, que 

o tamanho das posses não era o único fator que influenciava o apadrinhamento dos 

escravos. Na conclusão da autora, ““quanto mais próximo de 1888, mais aumentava o 

número de livres, de libertos e/ou forros””.(SILVA, 2004) 

Mesmo considerando o tamanho dos plantéis, a partir dos registros de batismos 

percebemos que em Guarapuava e em Castro os escravos eram batizados 

preferencialmente por indivíduos livres. Entretanto, isso não ocorreu na mesma 

proporção ao considerarmos o tamanho do plantel com relação ao número de batismos. 

Percebe-se que conforme vai aumentando o número de batismos na propriedade, 

aumenta também a participação dos indivíduos livres como padrinhos. Os escravos 

como padrinhos reduzem gradativamente sua participação nos plantéis, enquanto que os 

indivíduos forros não chegam a ter 5% do compadrio. Quanto às madrinhas, o 

movimento nos plantéis chega a ser praticamente o mesmo que ocorre com os 

padrinhos.  

Em Guarapuava e Castro, os padrões de compadrio parecem tecer caminhos 

diferentes com relação aos estudos acima mencionados. Apesar de acompanhar as 

características quanto aos padrões referentes ao número de batismos realizados pelos 

senhores de seus próprios escravos – quase não houve registro de senhores batizando 

seus escravos –, o número de padrinhos e madrinhas parentes dos senhores ou mesmo 

senhores de outros escravos foi significativo. Isso demonstra que as relações entre os 

senhores e os escravos estavam mais próximas do que parecem e eram fortemente 
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marcadas por um certo “paternalismo indireto”, como caracteriza 

Schwartz. A historiografia desconhece números tão significativos de padrinhos e 

madrinhas tão próximos dos senhores e de seus parentes batizando escravos. Além 

disso, alguns desses indivíduos batizaram mais de um cativo.             

Com isso, talvez possamos concluir que os escravos em Guarapuava e em Castro 

não estavam criando relações de reciprocidade que pudessem aproximá-los mais de 

outros companheiros de cativeiro. Entretanto, concordamos com a idéia de que, quando 

tinham possibilidade de escolha, provavelmente a tendência era escolherem os cativos 

como compadres. Não podemos esquecer, porém, que o tamanho da posse era pequeno 

e isso provavelmente influenciava nas escolhas dos padrinhos, embora os escravos 

pareçam vencer algumas dificuldades quando possível, haja vista que os dados 

referentes à pertinência do padrinho e da madrinha mostram que a maioria dos escravos 

padrinhos (55,0%) e madrinhas (56,1%) era de plantel diferente daquele a que 

pertenciam os pais do batizando. Uma outra possibilidade para analisarmos esses 

números é considerar que os escravos e/ou os senhores poderiam ter que escolher esse 

tipo de estratégia a fim de possibilitar o compadrio escravo a partir de outros plantéis, 

em função do reduzido número de escravos em suas propriedades. 

Um outro tipo de avaliação e que poderia trazer alguns questionamentos com 

relação ao compadrio escravo é a relação a que nos propusemos a fazer considerando o 

proprietário e o número de batismos em sua propriedade. As propriedades que batizaram 

de 1 a 4 escravos tendem a apresentar um número de padrinhos/madrinhas livres menor 

do que as propriedades que possuíam o registro de mais do que 5 escravos. Além disso, 

a quantidade de compadres escravos foi superior nas propriedades com 1 a 4 escravos. A 

dificuldade de se encontrar padrinhos/madrinhas de mesma condição jurídica era menor 

nas propriedades com poucos registros de batismos do que nas com um maior número 

de batismos. Isso comprova que os escravos procuravam vencer suas dificuldades de 

buscar padrinhos cativos. Pelos dados, quanto maior o número de batismos na 

propriedade, maior a tendência dos padrinhos em serem de condição jurídica livres. No 

caso das madrinhas, isso é até mais significante. 

 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 

 

14 de 15 
 

6. Conclusão 

 Os registros de batismos de escravos permitiram analisar algumas características 

importantes no comportamento dos batizados, dos pais, das mães, dos padrinhos e madrinhas. 

Tudo isso teve como foco a comparação de duas localidades na região dos Campos Gerais do 

Paraná, Guarapuava e Castro. Procuramos neste trabalho, evidenciar os impactos resultantes de 

localidades aparentemente com as mesmas características econômicas, dos níveis e das 

especificidades dos registros dos batizados, da evolução no tempo dos batismos, das questões de 

ilegitimidade dos batizandos e, finalmente, sobre a condição social dos padrinhos e madrinhas 

dos cativos.   
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Famílias escravas do arraial de Nossa Senhora de Bom Despacho,  

Minas Gerais, c.1880 a c. 1900 

Raquel Carvalho Gontijo  

 

Resumo: O trabalho esteve pautado na análise do conceito de famílias escravas a partir 

do exame de fontes primárias de batismos, casamentos, óbitos e testamentos da 

localidade de Bom Despacho, assim como da leitura de outros estudos historiográficos 

sobre o mesmo tema e de estudos antropológicos acerca da noção de parentesco, 

afinidade e consanguinidade. Desta forma, problematizou-se um tema tratado pela 

história sob o olhar antropológico tomando da antropologia a complexidade que o termo 

parentesco propõe. O enfoque dado às famílias escravas permitiu resgatar a agência 

deste escravo, como indivíduo, assim como nos mecanismos construídos pela escravaria 

para uma existência menos austera. Também se pode analisar, diante da expectativa da 

abolição da escravatura e posterior a esta, este escravo como um sujeito reconhecido 

não só como peça escrava, mas também como um sujeito humano, mesmo sendo 

sempre associado e reconhecido pelo seu estigma de escravo.  

Palavras-chave: Famílias Escravas - Estigma - Parentesco. 

 

Neste estudo pretendo compreender a experiência de escravos da localidade de 

Bom Despacho, centro sul de Minas, enquanto membros de famílias, que são entendidas 

do ponto de vista social e não necessariamente biológico. Desta forma, pretende-se 

alcançar os vínculos sociais, afetivos e consanguíneos criados durante a experiência 

escrava, no contexto da década de 1880, avançando sobre a situação de ex-escravos 

após a abolição. 

Esclarece-se que a mudança do objeto inicialmente proposto para análise no 

âmbito do Programa de Iniciação Científica, cujo propósito inicial era examinar.o 

contexto histórico do século XIX da cidade de Goiás Velho, deve-se à dificuldade de 

acesso a fontes documentais em volume e qualidade que permitem ser examinadas no 

campo da história da escravidão.  
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Em torno das famílias escravas podem ser entendidos vários aspectos da vida 

cotidiana e simbólica da comunidade não só escrava como a dos senhores, entendendo-

se esta como a dominadora. Toda a dinâmica travada entre os escravos e destes com os 

seus senhores, principalmente, passava sob o olhar da situação de domínio escravo. O 

modo como o escravo se relacionava com os outros na comunidade em que vivia 

dependia da forma como o seu senhor exercia o domínio sobre seus escravos. 

Entretanto, tal fato não deve levar para o esquecimento de que assim como escravos ou 

como mercadorias, eles eram também homens e tinham humanidade.1 

O escravo como sujeito social é o destaque deste estudo que foge das análises 

macro estruturais acerca da escravidão, colocando-a sob o ponto de vista dos indivíduos, 

no caso os escravos. Por conseguinte, pretende-se definir melhor seu papel exercido ora 

como mercadoria, ora como pessoa.  

Entender as famílias escravas de qualquer período e lugar passa por uma 

necessária definição de um modelo explicativo do sistema escravista como um todo, 

assim como das especificidades do local a ser pesquisado. Dessa forma, podemos 

vislumbrar perspectivas teóricas de alcance mais complexo e menos generalizante, 

embora não se deva esquecer que, na construção de um modelo teórico que alcance as 

especificidades, no caso do Arraial de Bom Despacho, não devam ser deixadas de lado 

as formas oficiais do trato dos escravos, das relações entre senhores e estes e das formas 

como se concediam e favoreciam uma existência mais suportável aos escravos, como os 

divertimentos e a possibilidades de se viver em uniões estáveis. A historiografia recente 

tem examinado a relação senhor-escravo em busca das estratégias adotadas pelos 

primeiros para controlar os plantéis, e das ações dos segundos para minorar a situação 

de opressão. Todas estas características podem ser entendidas como aglutinadas em dois 

parâmetros, o primeiro se trata dos valores e práticas socialmente consentidas e o 

segundo da vivência cotidiana e incerta que permitia um mundo onde emoções díspares 

e antagônicas, pautadas em situações concretas, como a venda para outro senhor, maus 

tratos, dentre outras, que mudavam os rumos das vidas destes escravos. 

                                                 
1 A autora gostaria de expressar seu agradecimento aos integrantes da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos 
Dias – Mórmons, especialmente ao Senhor Luís Eduardo, pela atenção e gentileza recebida e pelo acesso 
à documentação microfilmada. 
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As fontes analisadas são documentos paroquiais microfilmados e registrados no 

acervo do arquivo dos Mórmons2. As utilizadas neste estudo são registros paroquiais de 

batismo, casamento, óbito e testamentos. Os registros de batismo vão do ano de 1853 a 

1863, os de casamento vão de 1880 a 1899, enquanto os registros de óbito vão de 1881 

a 1906, sendo que, em alguns documentos, principalmente nos de óbito, não existem 

registros de escravos para todos os anos. Todos os registros foram encontrados em 

livros separados de acordo com sua natureza, mas com escravos e senhores juntos em 

um mesmo volume, sem qualquer distinção espacial. 

Por meio deste corpo documental, pode-se reconstituir os laços de parentesco, 

consangüíneos e por afinidade, a freqüência de uniões consensuais em detrimento das 

legitimadas pela igreja, filiação e outros aspectos da vida dos escravos frente a morais 

cristãs incorporadas e adaptadas da sociedade do seu senhor, numa relação em que 

valores eram assimilados e partilhados por ambos os lados. 

Os documentos, livros de registros paroquiais, são todos escritos por párocos, 

pelo fato de serem registros de igreja, são necessariamente os padres que escrevem, mas 

há mais de um padre ao longo dos anos por terem letra e assinatura diferentes. Embora 

haja um padrão específico de formato da narrativa de acordo com aquilo que se pretende 

registrar. Desta forma, deve-se problematizar acerca desta padronização tendo em vista 

as informações selecionadas. Porque se escolhem certas informações em detrimento de 

outras? O que é selecionado? Ou melhor, o que merece ser registrado? Para quem eles 

falam?  

A forma como eles registram e identificam os escravos nestes arquivos nos diz 

muito sobre como a sociedade senhorial – ouvintes – identificava, classificava, 

registrava e, por conseguinte, controlava esta população escrava. Portanto, a identidade 

e a forma como eles estavam sendo representados era a forma como os seus senhores e a 

sociedade à qual estavam inseridos achava que deveriam se identificados. Esta 

identificação era de acordo com o seu status de escravo, ressaltando-o mesmo em um 

registro paroquial que, de acordo com a ideologia da época, serviria para humanizar, 

pois cristianizar este escravo. A identificação na prática funcionava como meio de filiar 

este escravo e, caso fugisse, identificá-lo pelo seu dono e pela ‘nação’, características 

básicas encontradas em todos os registros. Assim, está implícita a definição do escravo 
                                                 
2 Acervo da paróquia de Nossa Senhora de Bom Despacho, atualmente guardado na Arquidiocese de Luz 
em Minas Gerais e microfilmado pelos Mórmons na década de 80. Consultado na Igreja de Jesus Cristo 
dos Últimos Dias em Brasília no primeiro semestre de 2009. 
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como patrimônio de alguém e da atribuição de seu estigma de ser escravo. Portanto, a 

definição de ser escravo servia para fins de identificação, descrição do patrimônio e da 

própria atribuição do estigma. 

 A presença e análise de documentos em períodos tão distintos nos obriga a tratar 

do recorte temporal de forma menos precisa e metódica que a maioria dos estudos 

acerca desta temática. Desta forma, o período a ser estudado está em torno de 1840 e 

1906, levando em consideração datas importantes como a abolição do tráfico(1850), a 

lei do ventre livre(1871), e da abolição da escravidão(1888). Estes momentos históricos 

possuem implicações políticas e sociais para esta sociedade e se pretende entender a 

partir das expectativas, seu impacto e suas resignificações na realidade de Bom 

Despacho. 

O trabalho foi divido de acordo com as fontes de certidão de batismo, certidão 

de casamento e certidão de óbito. Portanto, subdividiu-se em três seções em torno 

desses três tipos de fontes e de uma temática central à qual cada uma suscitava. A 

primeira seção é um debate da historiografia e da antropologia acerca do lugar das 

famílias escravas, assim como a apresentação do Arraial de Nossa Senhora de Bom 

Despacho. A segunda seção busca por meio dos registros de batismo e casamento as 

estratégias e as dinâmicas pelas quais os escravos e senhores se organizavam. E a 

terceira seção abarca os registros de óbito diante da expectativa da abolição da 

escravatura, latente nestes documentos, assim como a condição de ex-escravo após a 

abolição. 

O uso de referenciais teóricos da Antropologia e da História é possível e 

esclarecedor a despeito das disciplinas tratarem a questão das famílias sob diferentes 

perspectivas. A Antropologia não chega a tratar a questão do parentesco ligada ao 

contexto sócio-histórico da família escrava, enquanto que a História não estuda a 

família sob a perspectiva conceitual do parentesco da Antropologia. 

O referencial teórico antropológico nos serve para entender melhor o debate 

acerca do parentesco como uma categoria social. Assim, utilizamos como referenciais 

teóricos Lévi-Strauss e Radcllife-Brown, embora o debate atual do parentesco esteja 

pautado aqui em dois outros autores, Schneider e Needham. Os dois primeiros são 

utilizados como referencial para se entender a relação dinâmica e necessária entre o 

sistema terminológico e o sistema de atitudes que forma os sistemas de parentesco. 

Portanto, para definir melhor como nas relações de parentesco as categorias de 

classificação e hierarquização social presentes em todas as sociedades são construídas, 
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levando estes conceitos para o contexto social estudado. Os dois últimos são abordados 

como chave para se entender o quanto estas categorias utilizadas por antropólogos são 

arbitrárias e ambíguas por serem generalizantes.3 Portanto, defende-se aqui que, antes 

de se buscar uma única teoria antropológica do parentesco, deve-se buscar o debate 

teórico que este tema suscita, pois uma teoria não abarca todos os problemas sociais de 

uma única sociedade de forma complexa e suficiente. 

Ao colocar em questão o que já foi produzido com as discussões atuais, o 

conceito de parentesco, além de englobar categorias relacionais, pois os termos, como 

pai e mãe, por exemplo, sozinhos não explicam nada, devem ser problematizadas 

enquanto códigos sociais. O que o pensamento antropológico nos sugere é que o 

parentesco sozinho não pode dar conta de todo o complexo social, pois nele estão 

implícitos valores religiosos e políticos. Os termos de parentesco numa dada sociedade 

servem para definir não só quem é parente e sua função social nesta família, mas 

também quem são os responsáveis pelos rituais religiosos e políticos. Não são os 

mesmos termos para designar diferentes funções para uma pessoa, mas as categorias do 

parentesco são referenciais obrigatórios em uma sociedade para se entender o local e 

função ocupada pelos indivíduos.  

No contexto social estudado das famílias escravas nas senzalas do Arraial de 

Bom Despacho, o parentesco deve ser entendido como um mecanismo social de formas 

de pertencimento, de irmandade, de cumplicidade e de definição de identidades e de 

papéis sociais internos, como o de chefia e autoridade, assim como de submissão entre  

esses escravos nas senzalas. Portanto, como uma categoria explicativa que dialoga e 

define não só as relações de filiação biológica, mas também e principalmente, no caso 

das famílias escravas, os vínculos criados pelo apadrinhamento e pertencimento em um 

determinado grupo. ‘A natureza impõe a aliança sem determiná-la, e a cultura só a 

recebe para definir-lhe imediatamente as modalidades.’4 

 As especificidades da economia mineira e da sociedade como um todo são 

apontadas pelos estudiosos sem que, entretanto, estudos mais detalhados sejam feitos. O 

grande número de municípios atualmente em Minas Gerais nos indica que havia 
                                                 
3 SCHNEIDER,D. - What is Kinship all About? In Reining, P. (Ed) Kinship Studies in the Morgan 
Centennial Year. Anthropological Society of Washington,Washington, 1972. NEEDHAM,R. Structure 
and Sentiment. Univ. of Chicago Press, Chicago, 1962. 

4 LÉVI-STRAUSS,Claude. As estruturas elementares do parentesco.pg. 71 
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realidades distintas e discrepantes, características particulares que iam muito além da 

economia mineradora. O recorte temporal valorizado na historiografia foi por muito 

tempo o do século áureo da mineração, o que fez com que a história anterior ao século 

XVIII e posterior, tivesse sido esquecida.  

Desta forma, o estudo aqui empreendido pretende seguir a linha da historiografia 

iniciada na década de 80 e focalizar este século XIX em uma região distante econômica 

e simbolicamente da economia mineradora. De um lado, um escravo apático e 

conformado com a sua condição escrava e do outro, um escravo que luta pela liberdade 

e melhores condições de vida. Assim, ‘as negociações cotidianas mostravam padrões de 

sociabilidade e expectativas a respeito da ordem que não poderiam ser ignoradas.’(Ivan 

Velasco pp. 8 de REIS & SOUZA) 

O padrão da produção acadêmica acerca de Minas Gerais, até o início da década 

de 1980, privilegiou a estrutura econômica escravista e não os seus agentes, tal fato se 

deve muito à influência marxista e a questão documental:  
A escravidão aparece como um aspecto importante, definidor da sociedade e da 
estrutura econômica, mas não como objeto de estudo especifico, no sentido de resgatar a 
atuação dos escravos no processo.  (REIS & SOUZA) P.3 

 
 José Flávio Motta, na busca de uma revisão e revalorização acerca do papel 

ocupado nos estudos demográficos na história, principalmente na história da escravidão, 

mostra que a família escrava foi por muito tempo ignorada, não só por economistas 

ligados à abordagem histórica, como também por historiadores. 

De fato, aproximadamente até meados dos anos 1970, imperou na historiografia 
brasileira a interpretação que atribuía diminuta relevância -  se é que atribuía alguma - à 
família escrava. Um amplo conjunto de argumentos sustenta essa interpretação, 
incluindo desde uma alegada inferioridade racial do negro até a ação destruidora do 
regime escravista sobre a organização familiar. (MOTTA)P. 25  

A agência do indivíduo escravo e de sua participação ativa como membro de um 

grupo começou a ser vislumbrada nos últimos 20 anos pela historiografia, e seguindo 

esta linha de pesquisa, a família escrava surge como fruto desta agência escrava. 

Posturas preconceituosas como uma pretensa lascividade e promiscuidade do escravo, 

juntando-se à idéia de que no sistema escravista não poderia haver esta brecha, as 

famílias escravas estudadas pela demografia histórica tem nos revelado muito dos 

padrões de sociabilidade e valores da sociedade escravista nas regiões estudadas.  

Os estudos ligados à família escrava durante muito tempo estiveram associados à 

idéia de um escravo lascivo e promíscuo e, por isso, não se supunha que escravos 
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fossem capazes de uniões regulares e permanentes. Dois fatores dificultaram ainda mais 

a mudança de perspectiva. A pouca documentação acerca da vida íntima do escravo e o 

conceito pré-estabelecido de que família seria uma família nuclear e patriarcal. Quando 

a família escrava começa a ganhar destaque na historiografia, é vista de acordo com a 

sua permanência junto a um mesmo senhor. Os dados demográficos levantados em 

muitas localidades permitiam fazer alusões quanto à vida da família escrava junto a um 

mesmo plantel, sem que fossem exploradas questões ligadas à constituição dessas 

famílias e suas implicações sociais neste plantel. Estes estudos vislumbravam somente 

um olhar acerca da família escrava, esta como agente em um plano macroscópico do 

sistema escravista. Este estudo pretende abordar estas famílias como pertencentes a um 

mundo menor, o mundo do seu cotidiano, ou melhor, um mundo em que suas 

identidades como pais, filhos eram colocadas em foco. Embora, sempre sob o olhar do 

senhor, pois os documentos são fontes em que suas identidades foram criadas e 

resignificadas como agentes escravos, pela sociedade dominadora. 

Tratando-se de uma região rural, é corrente na historiografia, de acordo com as 

fontes, que quanto maiores as escravarias e plantéis, mais propícias e duradouras são as 

relações e as uniões entre escravos, legitimadas ou não.5  

Os laços de parentesco consangüíneos e afetivos criados nas senzalas remetem-

nos ao ‘capital simbólico’ criado dentro deste ambiente, pois destes laços surgiam um 

novo padrão social de conduta. Aos papéis sociais definidos por esses laços, criava-se 

um arranjo e organização próprios, embora não autônomos da casa grande. 

Assim Radcliffe-Brown diz que: 
Para se estabelecer e manter um padrão fixo de comportamento para um particular tipo 
de relação de parentesco é útil e nalguns casos necessário, adotar uma conduta 
simbólica convencional que exprima de qualquer forma o caráter da relação.6 

 
Radcliffe-Brown, representando a escola da antropologia anglo-saxã e Lévi-

Strauss, representando a escola francesa, debateram acerca da metodologia que deveria 

ser utilizada para se estudar o parentesco, assim como a importância deste como algo 

eminentemente social. Ambos acreditavam que os laços firmados em um casamento não 

se restringiam só ao casal, mas para uma série de indivíduos pertencentes ou não aos 

laços biológicos da filiação. O sentimento de pertença a um determinado grupo se faz 
                                                 
5 TEIXEIRA, Heloisa Maria. Família escrava, sua estabilidade e reprodução em Mariana (1850-1888). 
Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Palmares, 2006. 
6 BROWN, A.R. Sistemas Africanos de Parentesco e Casamento – Introdução. In: Julio Cezar Mellati 
(org.). Radcliffe-Brown. São Paulo: Ática, 1978. 
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presente pelas regras de parentesco que definem com quem casar e não casar, assim 

como a quem deveria ser considerado inimigo e amigo. Portanto, com estes autores a 

antropologia vislumbrou o alcance social do parentesco como forma de explicar a 

maneira como as sociedades buscavam estabelecer papéis sociais, hierarquias e alianças.  

As alianças muito mais do que a filiação biológica começaram a ganhar 

destaque, o parentesco muito mais do que simplesmente definir quem são parentes 

consangüíneos define quem são seus aliados. Mostrando que o parentesco além de ter 

uma função social, é também para a antropologia algo culturalmente construído. Desta 

forma, defende-se aqui a idéia de que a realidade das famílias escravas deve ser vista 

sob esta ótica. 

O parentesco, ou melhor, as trocas simbólicas firmadas pelas alianças 

matrimoniais, é um mecanismo de reiteração e reafirmação sócio-simbólica que permite 

o grupo se definir como tal. Além de permitir a reprodução material com o nascimento 

de outros seres, estas alianças permitem a reprodução de valores e de uma moral de 

conduta aceita pela maioria.  

Muitos estudos apontam que a família escrava era, ora um elemento pacificador, 

ora um elemento desagregador do sistema escravista. Há vários fatores que reforçam 

estas idéias, estando de acordo com a perspectiva do senhor ou do escravo. Assim, a 

formação de prole poderia implicar no fato de os escravos com filhos não quererem 

colocar suas vidas e de seus filhos em risco com fugas e rebeliões, o fato de muitos 

filhos serem fruto de estupros de senhores contra suas escravas, ou mesmo de romances 

em que a escrava doméstica mantinha relações com o seu senhor para tirar algum 

proveito disto. Um filho nestas condições poderia significar maiores regalias e status 

para a escrava. Sob o ponto de vista do senhor, as uniões entre seus escravos poderiam 

lhe render outros cativos, o sentimento de pertença a um lugar e a certas pessoas. As 

afinidades criadas entre escravos e seus donos, como aquela criada entre a ama de leite e 

o filho do seu dono, mostram que a naturalização da escravidão e do ser escravo vinha 

dos dois lados.  

A senzala propiciava laços de afinidade consangüíneos ou não. Essas redes de 

contato, por um lado, supõem que uns cuidariam dos outros e assim se criaria um lugar 

menos austero para viver o resto das vidas com um mesmo senhor, facilitando a sua 

sobrevivência e a vigilância do capataz do seu senhor.  Novas crias, novas afinidades, 

vínculos e sentimentos de pertença. Os batismos e casamentos são, assim como as 

famílias escravas, outros caminhos não previstos na dinâmica do sistema escravista.  
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Sob outro ponto de vista, as famílias escravas eram tidas como potencialmente 

formadoras de rebeliões e fugas, pois eram um mecanismo onde se criavam vínculos 

entre escravos contra o seu senhor.7 Em quaisquer destas interpretações, depreende-se 

que tanto senhores quanto escravos tentavam de diversas formas melhor viver nas 

condições detidas pelo sistema escravista à sua realidade e que, portanto, ambas as 

perspectivas poderiam ser vivenciadas. A conivência ou não do senhor em relação às 

uniões entre seus escravos e entre estes e de outros plantéis é discutível e particular à 

realidade de cada um destes plantéis.  

A escolha de Bom Despacho se fundamenta no fato de esta cidade ter sido 

fundada como conseqüência da decadência da mineração. De economia marginal, pois 

durante a mineração o Arraial da Nossa Senhora de Bom Despacho serviu como ponto 

de produção de gêneros alimentícios e gado, a história dele serve como uma mostra de 

que não só de ouro vivia a Capitania de Minas Gerais. Embora sem a mineração não só 

o Arraial como sua economia não teriam encontrado força e motivação para crescerem.8 

Assim como várias outras cidades, Bom Despacho fora por muito tempo 

esquecida pela história dada a relevância assumida pelo ouro. Esta relevância deve ser  

questionada, pois incorre numa simplificação excessiva da história desta Capitania. 

Eram várias as realidades no que compreendemos como Capitania de Minas Gerais e o 

sobrevalor conferido às cidades auríferas fez com que estes mundos criassem 

regionalismos cruzados na maior parte por tropeiros, indígenas e mercadores, 

responsáveis por um mercado interno que há pouco tempo começou a ser reconhecido 

pela história.  

O “Arraial da Nova Freguesia de Nossa Senhora do Bom Despacho do Picão, 

Termo da Vila de Piedade de Pitangui, da Fidelíssima Comarca do Rio das Velhas de 

Sabará”, de economia marginal no período áureo de ouro cresce com a decadência 

deste, pois se torna um bom destino para uma população dependente da economia áurea. 

Para lá foram muitos dos que moravam em Pitangui, cidade atualmente distante cerca de 

30 kilômetros de Bom Despacho e que viveu a decadência da exploração aurífera na 

segunda metade do século XVIII.  

                                                 
7 Acerca da capacidade de se rebelar entre cativos de diferentes plantéis, ver: PIROLA, Ricardo F. A 
conspiração escrava de Campinas, 1832: rebelião, etnicidade e família. Dissertação de Mestrado. 2005 
UNICAMP, Brasil. 
8 CARRARA,Angelo Alves. “Minas e Currais. Produção Rural e Mercado Interno de Minas Gerais 
(1674-1807)”. 
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 Uma origem mitificada permeia a fundação do Arraial de Bom Despacho. 

Houve três importantes personagens que viveram à época do século XVIII e que muitos 

dizem terem sido os responsáveis pela fundação deste Arraial. Uma história oralmente 

passada pelas gerações explica pouco o que de fato ocorreu, ressaltando a construção da 

igreja, a beleza da colina mais alta e a importância dos três personagens envolvidos.  

O marco geográfico onde se construiu a Matriz de Nossa Senhora de Bom 

Despacho se destaca por ser amplo e alto, assim como próximo a dois importantes rios 

ainda hoje, o rio São Francisco e o rio Picão. Este último deve seu nome a uma dessas 

personagens míticas. Antônio José Velho da Taipa, Manuel Picão Camacho e o Padre 

Vilaça, são as três importantes figuras que se uniram e fundaram a capela de Nossa 

Senhora de Bom Despacho no alto da grande Colina.  

O arraial só se tornou cidade em 1912, quando se formou a primeira Câmara de 

Vereadores. Bom Despacho carece de dados estatísticos desde a sua fundação, em torno 

da segunda metade do século XVIII, até o fim do século XIX. Tal fato expõe sua pouca 

relevância econômica para a Capitania e a dificuldade deste estudo em recorrer a dados 

demográficos. 

Baseada numa economia de subsistência e com pouco comércio, em troca do que 

não fosse encontrado nas redondezas, como sal, exportava-se principalmente carne 

bovina e suína. Em um mundo envolto pelo medo que o declínio aurífero trazia para a 

Capitania de Minas Gerais, devem-se considerar as formas como mercadores, 

comerciantes, escravos e a população em geral responderam a esta nova dinâmica 

comercial. Por mais que Bom Despacho não fizesse parte ativa na economia aurífera 

sofreu conseqüências comerciais e demográficas com o retrocesso da produção de ouro. 

Dessa forma é que se devem perscrutar as várias maneiras assumidas de se ‘bem viver’, 

tanto nas relações de comércio, como nas relações familiares. Portanto, entende-se que 

nas dificuldades apontadas e vislumbradas por uma nova condição econômica é 

plausível se assumir novos padrões de sociabilidade e de valores, assim como na 

tendência a se tornarem mais fortes as uniões familiares.9 A proximidade de um 

Quilombo também deve ser colocada no âmbito desta vivência, dado o medo de 

revoltas, fugas e ataques que conferia.  

                                                 
9 BRUGGER, Silvia M. J. Minas Patriarcal: Família e Sociedade (São João Del Rei – Séculos XVIII e 
XIX). São Paulo: Annablume, 2007 
  



 

 

11

É plausível também o aumento de escravos no Arraial dado a dinamização de 

sua economia, o que torna ainda mais relevante e coerente a idéia de que com o declínio 

do ouro ocorrera a adaptação e adoção de novos tipos de interação social. A presença de 

um número maior de cativos deve implicar mudanças na vida e convívio desta 

população, assim como a vinda de um grande número de pessoas de fora. 

A família escrava, algo que decorre da dinâmica e interação entre escravos, 

permite-nos destacar que para se entender as sociedades em tempos e espaços distintos e 

diversos passa-se necessariamente por uma análise que vislumbre não só as regras 

institucionalizadas por esta sociedade, mas também naquilo que cotidianamente é 

construído. O cotidiano nos mostra interações e condutas que muitas vezes fogem às 

regras e esta plasticidade é encontrada na escravidão quando os escravos vivem uma 

liberdade muito maior do que a prevista, como as famílias escravas. Por conseguinte, 

deve-se observar aquilo que está latente nas regras interagindo com o que está patente, 

no cotidiano, o que é espontâneo. 10 

 O plano ideal dos modelos explicativos não consegue abarcar as nuances da 

realidade. Quando nos referimos à intenção de traçar o cotidiano em relação aos valores 

e ao ‘capital simbólico’ apregoado às famílias escravas, é necessário destacar que não 

conseguiremos abarcar aqui toda esta realidade. Os documentos, tratando-se de fontes 

oficiais, esboçam a visão que a sociedade senhorial e eclesiástica tinha sobre o lugar e o 

papel destes escravos e, portanto, a visão do escravo fica ofuscada pela ausência de 

testemunhos de escravos. Entende-se, entretanto, que as ações que os documentos nos 

revelam são materializações de uma forma de vida vivida por senhores e escravos, 

sendo manifestações não rituais e presentes de alguma forma também nos escravos. 

Acompanhando a vertente historiográfica que vem desde a década de 80, este 

estudo privilegia o foco elaborado pela história social e cultural, sem perder de vista a 

contribuição da história política e principalmente econômica. Assim, seguindo esta 

linha, acredita-se que levando em conta os vários nichos sociológicos fundados em cima 

de várias relações pautadas na produção econômica escravista, leva-se a estudos 

paralelos que multipliquem as bases empíricas e metodológicas para abordagens 

posteriores. Portanto, acredita-se que as abordagens que privilegiem as particularidades 

                                                 
10 BOURDIEU, Pierre. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 1990. 
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desta macro região que denominamos Minas Gerais, devam ser mais bem exploradas, 

principalmente aquelas marginais à economia aurífera, como Bom Despacho.   

Dentre as diversas linhas de pesquisa que podemos fazer com o cruzamento de 

dados de certidões de batismos, casamentos, sepultamentos e testamentos, uma que se 

pretendia fazer, mas por falta de dados não poderá ser feita para esta freguesia, é a de 

revelar a continuidade temporal de uma família escrava em um mesmo plantel e suas 

implicações neste plantel.  Puderam-se descobrir batismos de mais de um filho de um 

mesmo casal e de um mesmo dono, mas não foi encontrado o testamento deste senhor. 

Esta limitação tornou inviáveis conjecturas sobre a função da família escrava, que 

muitos estudos apontam11, de evitar o risco de venda de escravos que vivem em uniões, 

mesmo que em consensuais, e com filhos. Entretanto, isto indica outras questões ligadas 

à psicologia social desta época que podemos perscrutar. Por exemplo, os freqüentes 

registros de batismos onde os pais de uniões legitimadas mistas, ou seja, de crioulos(as), 

com africanos(as). Isto contraria a idéia defendida por alguns de que as uniões mistas 

eram exceções, pois se supunha um forte preconceito dos crioulos com os escravos 

recém chegados da África.12 Os dados empíricos de diversas localidades indicam que 

esta idéia além de não estar comprovada empiricamente, não pode ser generalizada. 

Assim como fez Slenes: 
Parto do princípio de que não é possível entender a dinâmica da relação entre cativo e      
senhor, nem as contradições e mudanças no sistema escravista, sem ‘entrar na cabeça’ 
dos escravos, sem conhecer suas armas simbólicas e suas possibilidades de ativar e 
coordenar essas armas entre si. (SLENES)P.13 

 

 Os laços familiares a que me dedico são especificamente dentre os escravos, 

embora o próprio sentido de unidade familiar deva ser mais bem conceituado. De 

parentesco devemos entender não só as uniões consangüíneas, mas todas as relações 

implícitas e laços criados em torno das afinidades. Por conseguinte, a unidade familiar 

escrava muitas vezes era a mesma do Senhor, ou patriarca. Entretanto, deve-se 

questionar o sentido desta inserção à família do senhor pelo escravo à época, pelo 

simples fato deste não deixar de ser uma pessoa escravizada pela família senhorial. Essa 

inserção servia mais para facilitar a subordinação e dependência escrava, assim como da 

                                                 
11 FLORENTINO,Manolo; GÓES,J.R. A Paz das Senzalas.1.ed.Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 
1997. 
12ALBUQUERQUE, Wlamira R. de. 7 FILHO, Walter F. “Uma História do Negro no Brasil”. 
Salvador:Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Palmares, 2006.  
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naturalização da escravidão, do que para efetivamente criar um vínculo verdadeiro, 

embora haja exceções.  

As fontes registradas nesta paróquia contam com um número expressivo de 

batismos de escravos dos anos de 1853 a 1863 contabilizando 183. Nelas, encontram-se 

os registros dos pais, e na maioria das vezes somente o da mãe, posterior a eles, o nome 

do seu dono e, por conseguinte, o registro dos padrinhos. Duas coisas chamam a atenção 

nestes registros e que estão aqui definidas como filiação biológica - quem é mãe e/ou 

pai - e social que mostra o dono e muitas vezes a ‘nação’ dos escravos. Portanto, nestes 

registros os escravos estão destacados não só pela filiação biológica, mas também pela 

filiação social. Este mecanismo de identificação foi encontrado tanto nas certidões de 

batismo como de casamento e óbito. 

Outra característica importante é a identificação dos padrinhos. Quando escravos 

são identificados pela filiação social tanto do seu dono quanto da sua ‘nação’, sendo que 

muitos não são do mesmo dono do escravo batizado. Tal fato nos remete às relações 

travadas entre escravos de diferentes plantéis, que encontravam uma brecha frente ao 

seu árduo trabalho para se encontrar e relacionar com escravos de outros plantéis. As 

visões negativas dos senhores acerca das uniões entre escravos vêem também deste tipo 

de relacionamento, pois às uniões e vínculos quaisquer firmados entre estes escravos, 

poder-se-ia atentar a planos de revoltas e fugas. Tais relações corroboram a idéia 

defendida de que as relações de parentesco tinham uma importante função social de 

criar alianças não só consangüíneas, mas de afinidade. 

As estratégias de pertencimento destes escravos na sociedade branca estão de 

acordo com a sua filiação social. Este era um dos modos de se identificar e se 

diferenciar este ser perante os outros, não escravos. 

Os batismos e os casamentos, além do objetivo de cristianização, tinham 

também como meta a inserção de um escravo nesta sociedade e para não deixar de 

mostrá-lo como escravo, tinha a sua identidade registrada ou como africano (congo, 

benguela, dentre outros), ou como crioulo. Portanto, o batismo e o casamento 

registrados desta forma guardam propósitos escusos. Para o discurso oficial era tido 

como um mecanismo de civilizar os escravos, mas na prática tido como elemento da 

sociedade senhorial de diferenciar. Mesmo nestes momentos em que a humanidade 

deste escravo era colocada de forma mais explícita, a figura do escravo - mesmo quando 

membro de uma família legitimada - era sempre colocada pela denominação de escravo, 

da sua ‘nação’ e do seu dono. 
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Em registros de casamento dos anos de 1880 a 1899, contabilizou-se 165 

registros, havendo lacunas para alguns anos. Posterior à data de 1888, a filiação social 

era ainda colocada como ex-escravo, ou como filho de ex-escravos. Quando anterior ao 

ano de 1888 a filiação social era do seu dono e da sua nação, como escravos. Entretanto, 

chamou a atenção a partir do ano de 1888, a presença de escravos libertos ainda com a 

filiação social, tanto do seu antigo dono quanto da sua ‘nação’. Disto, vislumbramos um 

estudo à parte acerca das expectativas que o movimento abolicionista trouxe para esta 

freguesia. O grande número de alforrias a partir do ano de 1888 – anterior à abolição -  

traz proposições acerca de como a sociedade senhorial e escrava recebeu a proximidade 

da abolição da escravatura e as suas pretensões em se alforriar antes mesmo da abolição 

excluir a escravidão. 

Foram encontrados registros de casamento do ano de 1888, anterior à abolição, 

em que a identidade escrava ainda quando a pessoa era liberta, estava bem destacada, 

tanto pela determinação do seu antigo dono, pela característica de liberto ou ex-escravo 

e muitas vezes pela delimitação da sua ‘nação’.    

Nos anos de 1889 até 1899 foram encontrados registros de casamento de 

libertos, sendo que a sua filiação social, com o seu antigo dono junto à sua nação, ainda 

era destacada. Nestes, impressiona a permanência do estigma de ser escravo, que era 

exposto não só pela cor, mas nos registros de casamento. Encontrou-se 83 registros 

posteriores à data da abolição em que a estigma de ex-escravo e liberto é denunciado. 

Disto, reitera-se a dificuldade de uma sociedade que viveu durante tanto tempo sob a 

ideologia escravista de resignificar estes ex-escravos, tidos por tanto tempo como 

mercadorias e não como homens. Pessoas que durante anos viviam totalmente 

submetidas a outras. Depreende-se disto a dificuldade não só da sociedade branca, mas 

também dos próprios libertos em se colocar de forma diferenciada e valorizada frente a 

uma sociedade que pouco mudou.  

Ao mesmo tempo em que se verifica a incidência de casamentos entre brancos e 

libertos, observa-se uma dificuldade da sociedade branca em aceitar esta massa ex-

escrava como pessoas e inseri-las no seu mundo. Este paradoxo esteve presente durante 

toda a escravidão e não foi só no período abolicionista que se verificou a dificuldade 

tanto de brancos quanto de escravos em se relacionar. Acredita-se que os casamentos 

entre brancos e negros eram exceções, prováveis anomalias mal vistas tanto por brancos 

como por negros. Por mais que os negros escravos e libertos sofressem e fossem as 
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grandes vítimas do sistema escravista, a marca e a defesa da alteridade, vivida pelo 

preconceito, era vista em ambas as partes.  

As certidões de batismo e casamento nos dizem muito mais do que a principio 

parece, como muitos dos valores e estratégias de pertencimento em um grupo social, 

assim como a busca da auto afirmação perante a busca da alteridade em relação ao 

outro. Assim como as formas de se auto identificar e identificar o outro. O destaque das 

‘nações’, dos antigos donos e do próprio estatuto de liberto, mostra que a sociedade 

branca continuou a utilizar os mesmos atributos para diferenciar, destacar, subestimar e 

controlar uma população sociologicamente inferior, mas numericamente superior a dos 

senhores. 13  

              Os registros de óbito de escravos que foram encontrados são dos anos de 1881 

a 1906. Foram encontrados 45 dos anos de 1881 a 1888, sendo 29 anteriores à abolição 

e 16 posteriores ao treze de maio do ano de 1888. E 38 dos anos de 1888, pós abolição a 

1907. Há uma lacuna entre 1894 e 1902, onde não é encontrado nenhum registro de 

libertos ou ex-escravos. No entanto, com um grande número de certidões de óbitos 

encontradas, pode-se conhecer um pouco da forma como a sociedade branca viveu os 

últimos anos do século XIX e início do século XX. Este período foi marcado por dois 

acontecimentos políticos relevantes, a abolição da escravatura e a proclamação da 

república.  

Nos anos de 1890 a categoria liberto é recorrente, junto ao nome do seu antigo 

dono. Isto indica que à abolição da escravatura, a população tanto escrava como branca 

não conseguiu resignificar o agente negro e pardo neste novo contexto e, 

principalmente, desconstruir seu estatuto de ex escravo. 

Nos registros paroquiais o estigma de ser escravo demora a ser esquecido e tido 

como importante categoria para se identificar essas pessoas. Nos anos de 1902 a 1906, 

foram encontrados registros de óbitos que atestavam o estigma de liberto ou ex-escravo,  

junto ao nome do seu antigo senhor. Tal fato impressiona, pela escravidão ter sido 

extinta desde 1888. Observa-se, por conseguinte, que ao marco político que representou 

uma ruptura com um passado colonial escravista, não se seguiu uma ruptura social e 

simbólica, representada pelo estigma do escravo e de sua cor. Em muitos registros de 

óbito e casamento a partir das duas últimas décadas do século XIX, raros são os que 

                                                 
13 Acerca do conceito de populações sociologicamente inferiores,ver:  BALANDIER, Georges. A Noção 
de Situação Colonial In: Cadernos de Campo, nº 03, USP, 1993. 
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registram junto ao nome e à categoria de escravo e de quem pertence, a ‘nação’. Tal fato 

indica que muitos poderiam ser crioulos, nascidos na terra e que a miscigenação já era 

bem comum, pelo tráfico ter sido extinto há muito mais tempo. Entretanto, o estigma da 

cor continua presente, sendo recorrente nos registros a identificação de preto e pardo. 

Dessa forma, o estigma da cor, associado ao estigma de escravo ainda está muito 

presente na forma como essas pessoas e seus descendentes eram lembrados e 

classificados pela sociedade branca.  

A forma como esta sociedade extremamente hierarquizada se organizou nos 

remete à necessidade de classificar e colocar o outro numa categoria inferior ou 

superior. Assim, na sociedade branca, o escravo e posteriormente o negro ou pardo, foi 

colocado num estatuto inferior e associado à sua descendência escrava. Do estigma de 

ser escravo ou liberto se fundou uma outra sociedade, à parte da sociedade dominadora. 

Uma sociedade capaz de se manifestar por meio de maneiras diversas, como as 

Irmandades Negras e relações sociais que criavam vínculos como as famílias escravas. 

Portanto, da alteridade e da construção de um estigma de escravo e preto, criou-se uma 

sociedade com valores vindos da África e dos aqui encontrados. O estigma de ser 

escravo definiu a sua própria identidade.14 

Consangüíneos ou não os laços familiares construídos entre escravos se 

prestavam como referenciais e como mecanismos de proteção e inserção num grupo. 

Havia certas regras difíceis de determinar acerca dos mecanismos de união, por conta de 

documentos ou indícios quaisquer que apontem esses dados. Os documentos de 

registros não mostram tais minúcias do cotidiano, muito menos seus valores. Esses 

indícios quando existem vêem de fontes de viajantes. O olhar do escravo acerca de sua 

vida se perdeu com a ausência de registros. 

A humanidade destes homens é durante todo o tempo em que assumiam o papel 

social de escravo, ora diminuída - fosse pelas constantes humilhações, torturas físicas e 

depreciação da sua cor e existência em si - ora revelada, como nos batismos e na 

legitimação de uniões conjugais. Embora fossem nos momentos em que se divertia, 

quando pai, avô, filho, ou marido, que este ser escravo deixava de ser como tal e 

apresentava a sua humanidade. Como se entender a representação social e status de um 

grupo, no caso os escravos, que eram considerados mercadoria, levando-se em conta a 

ideologia desta época? Uma resposta pode ser vislumbrada ao olharmos para as formas 

                                                 
14 Sobre estigma e identidades socialmente construídas, ver GOFFMAN, E. Estigma. 
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de resistência, adaptabilidade e vivência que estes grupos desenvolviam fora do 

trabalho, já que era vista sempre como um consentimento do seu senhor, ou seja, da 

própria sociedade escravocrata. 

A representação destes escravos se dava a partir da percepção da alteridade. Esta 

representação era a materialização do próprio sistema simbólico que formava e 

legitimava a escravidão, pois mesmo quando se organizavam em oposição à escravidão, 

esta organização nunca estava ausente ou totalmente distante do mundo da escravidão. 

A representação desses atores envolvidos nesta dinâmica social pode ser 

entendida como uma ritualização e materialização não verbal, ou seja, uma forma de 

manifestação do entendimento que faz da sua própria sociedade, como indivíduo ou 

membro de um grupo. Nisto podemos inserir as famílias escravas como mais um dos 

meios de se representar e de se materializar esta diferença, pois a construção de grupos 

aparentados passava pela distinção com os outros grupos. Assim como uma forma de se 

expressar e definir esta realidade, ou seja, interpretá-la e condicioná-la como 

mecanismo para diminuir o fardo e a solidão impostos aos escravos.    

Como uma organização social escrava, no caso a criada nas senzalas de Bom 

Despacho, conseguiu se constituir como tal? Ora assumindo papéis sociais que os 

definiam como pessoas, ora como animais, ora como mercadorias, como conseguiram 

se portar e se fundar como uma sociedade ainda que sufocada e dominada por outra. 

Pistas para esta resposta podem estar no que definimos aqui como os espaços sócio 

simbólicos criados pelos escravos, como nos Quilombos, Irmandades, festas e nas 

famílias de escravos. Mesmo numa realidade fortemente hierarquizada, tendo os 

escravos abaixo de qualquer estatuto social, foi possível que eles constituíssem esses 

espaços simbólicos e materiais. Assim como para reiterar a sociedade branca, esta, 

mesmo compartilhando nichos com os escravos, fazia destes espaços simbolicamente 

hierarquizados, pois uma senzala e uma casa senhorial não possuíam o mesmo valor e 

não eram ocupadas da mesma forma sendo branco ou escravo. Portanto, os mecanismos 

de reafirmação encontrados tanto pela sociedade senhorial como pela escrava podem 

estar nesses espaços de sociabilidade criados para a sua própria sobrevivência.  

A existência de uma agência individual e coletiva do escravo, por meio das 

Irmandades, Quilombos e no momento da morte, por exemplo, deixam transparecer que 

a simples idéia de mercadoria simplifica a realidade e principalmente as relações 

travadas entre os escravos e a sociedade que os tornava peças escravas, mas nem sempre 
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os via dessa forma.15 Assim, criam-se perspectivas distintas em torno do agente social 

escravo, analisando os papéis sociais dos senhores, escravos, comerciantes de escravos e 

todos os envolvidos diretamente com o seu trato. O escravo como agente social pode ser 

entendido pelas certidões de batismo e de casamento, que nos mostram que além de 

escravo ele poderia ser um indivíduo atuante de diversas formas que vão além de sua 

função escrava. Portanto, entendemos a importância em se estudar as famílias escravas e 

o meio em que se criaram condições sociológicas que permitiram numa sociedade 

escravista este tipo de dinâmica. Sendo assim, a unidade contraditória firmada no 

contexto da escravidão serve como alicerce para a dinâmica de representatividade dos 

escravos e seus senhores, dentre as quais as unidades familiares escravas, que foi 

escolhida como objeto de estudo nesta pesquisa.  

Os laços criados em torno destas uniões que implicavam independente da 

legitimidade perante a igreja, uma série de laços comunitários, obrigações e papéis 

sociais entre os escravos nos indicam o potencial reprodutivo tanto físico como 

simbólico da família escrava. Por conseguinte, defende-se a idéia de que aos laços 

sociais remetem aos laços simbólicos criados por afinidade e por consanguinidade. 

Assim como à reprodução social física, com os nascimentos fruto destas uniões, remete-

se a uma reprodução social e simbólica de um ambiente próprio onde tradições eram 

recriadas, não necessariamente em torno da escravidão. 

As formas de socialização encontradas pelos escravos, como a união familiar, 

devem, portanto, ser entendidas como formas de sobreviver fosse em cativeiro ou em 

liberdade. Era uma forma de se adaptar a um mundo austero e de difícil sobrevivência, 

tentando manter e recriar formas “de bem viver e morrer”. Estes padrões de 

sociabilidade criados em uma nova realidade se formam a partir de ritualizações, ou 

seja, resignificações, que aglutinam os padrões sociais vividos outrora em África e os 

criados no mundo colonial. Ocorre uma ritualização da representação escrava nesta 

sociedade, não só para os escravos, mas para os senhores. Tal efeito, não pode ser 

reduzido sob uma explicação sincrética, já que o termo em si não consegue elucidar 

como seu deu e de que forma se deu esta união entre valores lusófonos, africanos e 

indígenas. Daí o espaço – no caso o Brasil colonial –, como palco destas mudanças, ser 

                                                 
15 Acerca da capacidade de reapropriação de valores e organização escrava em Irmandades Negras, ver: 
SOUZA, Marina de Mello. Reis Negros no Brasil Escravista: história da festa de coroação de Rei 
Congo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 
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importante, assim como o esclarecimento do uso do termo africano que reduz 

significativamente a diversidade existente em África. São alguns dos cuidados 

metodológicos que devemos ter para não se prender a explicações simplistas e 

generalizantes. 

A espacialidade e sociabilidade são dois fatores que unidos podem nos fornecer 

mais material para se entender um mundo que admitia a forma de se tratar outras 

pessoas como escravas e de forma tão sádica. À união destes dois fatores espera ser 

possível melhor entender as condições que permeavam as regras firmadas em torno de 

como se estruturou e se estabilizou um mercado de enormes proporções como foi o 

mercado de escravos no Brasil. Era um mundo que compreendia um local de castigo 

público, cemitérios de escravos onde as covas eram coletivas ou com corpos 

amontoados para serem queimados e pessoas que se incomodavam não com o castigo e 

os maus tratos em si, mas com o barulho dos chicotes ou dos castigados chorando.  

As conclusões deste trabalho são notas preliminares de um tema que suscita 

recorrentes discussões, por se tratar de um tema que permite diversas interpretações. 

Com isso, pretende-se abrir, com o que fora exposto, outros olhares para novas 

discussões sobre o papel da família escrava no século XIX. O conceito de família 

escrava ao longo do tempo foi sofrendo resignificações, sendo o conceito em si 

abrangente, pois de acordo com o contexto histórico e a abordagem do autor, traz 

inúmeros potenciais analíticos. 
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ABSTRACT 

The objective of this paper is to show the relation between the mortgage credit market and 

the industrial activities in São Paulo City. The debate is inserted in a context of intense 

transformation of the Brazilian economy, which includes questions as: the expansions of 

coffee exportations, of urbanization process, of investments in transportation infra-structure 

and technology, as well as the financial-monetary crisis of Encilhamento and the beginning 

of WWI. For the last question, the historiography has an important debate about the impact 

on industrial investment. According to the empirical evidences of our research, it is possible 

to affirm that: (i) the native capital is preponderant in industrial mortgages; (ii) the British 

capital represents main of all the international mortgaged value; (iii) there’s a positive 

correlation between the value of the loan and the defined term, and a negative correlation 

between value and interest rates; (iv) industrial mortgagers have better financing conditions 

in relation to general mortgagers; (v) there was a considerable  impact of Encilhamento’s 

period due to institutional improvements, that was permanent. 
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INTRODUCTION 

 

This paper has the objective of showing the relation between the dynamic of credit markets 

and the industrial activity in the City of São Paulo, Brazil. Using information from mortgage 

credit market, we draw a more detailed framework of the financing conditions for industries 

in the early industrialization of Brazil. The period of the study begins in 1866 and finishes in 

the year of beginning of the WWI, 1914. The initial chronologic mark is justified for the fact 

that, in Brazil, the mortgage credit market will have a more organized and formal structure 

after the Mortgage Legislation of 1864. 1 After this year, the mortgage information was 

amplified in terms of publicity, through its registration in specific books. 2 The ending 

chronological mark was chosen to limit the analysis to the earliest phase of Brazilian 

industrialization process. After the WWI and, especially, during the decade of 1930, there 

were substantial changes in the government’s economic policy and its manners to deal with 

the national industry. 

We investigate the presence of banks and general creditors in the development of activities 

linked to industrial production. We also analyze the origin of the credit, i.e., if the creditor is 

national or international, verifying the relative participation in each case. The study also 

examines the formation of the Brazilian capital markets through the mortgage registries. 

The debate is inserted in a context of intense transformation of the Brazilian economy, 

which includes facts as: the expansions of coffee exportations, of urbanization process, of 

investments in transportation infra-structure and technology, as well as the financial-

monetary crisis of Encilhamento and the beginning of WWI. For the last two facts, the 

historiography has an important debate about their impact on industrial investment. Our 

empirical evidences will allow us to define a position inside the debate. Empirically, the 

positive relation between the Encilhamento and the industrial investment (discounted the 

monetary expansion’s effects) shows that there was influence of institutional improvements 

on the growth of industrial investment. Other important factors also stated positive relation 

with the industrial investment, like the fact of belonging to the textile sector or the specialty 

                                                 
1 Nevertheless, the first industrial registry would appear only in 1866. Therefore, we use the referred year as 
the initial chronological mark of our work. 
2 Only then was possible to obtain more details about the mortgage, specifying the value, the defined term and 
the interest rate of each loan. The primary documentation utilized in this study comes from these specific 
books, available in the Arquivo do Estado de São Paulo (AESP). 
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in one industrial activity (concerning the debtors) and the fact of being funded by banks 

(concerning the creditors). 

Thus, the information obtained from mortgage registration books is extremely important for 

the study of industrial financing conditions in the Brazilian mortgage market from the 

second half of nineteenth century to beginning of twentieth century. 

 

1. SÃO PAULO AND THE INDUSTRY 

 

For a large quantity of authors in the specialized historiography, the State of São Paulo has 

an important dynamic factor that can explain the industrial concentration in its territory 

during the end of nineteenth century and a large period of twentieth century. It is the 

presence of the coffee’s economy (or “coffee export complex”) that guaranteed the adequate 

conditions for the establishment of the industry.3 The levels of concentration can be 

exemplified by the descriptions of authors like SILVA (1995).4 

Specifically about the City of São Paulo, it is possible to say that, according to PRADO 

(1969), the Capital enjoyed privileged geographical conditions for being unavoidably in any 

track between the populated and colonized regions of Brazil. (PRADO, 1969, pp.93-4). Thus 

in the condition of important commercial placement since the half of the eighteenth century, 

the City of São Paulo accumulated wealth from transportation activities of goods (initially 

sugar and animals and, in a posterior period, coffee) and people (free individuals or slaves). 

With the expansion of the railways, the city brings farther lands to its economic domain, 

reaching even other states of the Federation, like Minas Gerais and Paraná. (PRADO, 1969, 

p.109). These regions were also included in the consumer market of goods produced in the 
                                                 
3 “[The coffee culture] was the main responsible for the expansion of the domestic market, atracted immigrants 
due to the necessity of labour force, part of the surplus produced by it was channeled for the industry, 
developed the transportation network, expanded the banking system, contributed to the installation of electrical 
powerplants, stimulated the urbanization process and was the main factor that led to the industrial 
concentration (…) in the State of São Paulo, especially in the Capital”. (PEREIRA, 1984, pp.30-1, free 
translation). 
4 Sergio Silva affirms that “Since the beginning it [the industry] trends to concentrate in the region of the 
coffee culture. In the region limited above (which includes the Federal District) concentrates 61% of the 
industrial production in 1907 and 65% in 1920. It is mostly in the Federal District (the city of Rio de Janeiro 
and its periphery) and in the State of São Paulo that we find the rising Brazilian industry. These two units of 
the Federation performed 49% of the industrial production in 1907 and 52% in 1920. Finally, it is in the State 
of São Paulo that the industry grows faster: 17% of the production value in 1907 and 32% in 1920, versus 33% 
and 21%, respectively, in the Federal District”. (SILVA, 1995, p.73-4). 
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Capital, including the manufactured ones. The railway expansion also occasioned another 

consequence to the city: São Paulo started to attract the wealthy farmers of coffee, which 

rather administrate their business living in the main urban centre of the State. It became 

possible only after the massive investment on transportation infra-structure by these groups, 

i.e., after the end of nineteenth century and beginning of twentieth century, due to the 

possibility of fast locomotion between the coffee plantations and the Capital. (PRADO, 

1969, pp.109-10; SAES & MELLO, 1985, p.308). 

The author Caio Prado Jr. considers the industrial concentration a fact that comes to 

consolidate the hegemony of São Paulo in Brazil as consequence of the cited geographical 

and hydrographical conditions.5 For the author, knowing that the paulista industry was 

highly dependent of raw materials and imported machinery, two conditions were crucial: 

proximity of consuming centres and also supplying centres. Other natural factor that 

contributed to the industrial success of São Paulo was the large quantity of rivers with 

potential of electrical energy generation. The Tietê river (one of the main rivers of the State) 

is said by PRADO (1969) to be a guarantee of “almost unlimited reserves for the future”. 

(PRADO, 1969, p.110). 

Another author affirms that the city had intense transformation along the first half of the 

nineteenth century for being the administrative and bureaucratic centre of the Province. He 

defends that the urban nucleus of 1860’s São Paulo could still be considered small and 

essentially rural (SINGER, 1968).6 Despite this, it already performed commercial activities 

of larger distances and a significant commerce of smaller scale, crafts and arts developed in 

the urban core itself. (MADURO, 2004, p.53). It is valid to affirm that although small the 

urban nucleus had a high growth rate in the period. The investment in new urban facilities, 

says MADURO (2004), can be sought as a signal of this advance. The demographic changes 

                                                 
5 “With the progress of the State rises the large industry and it is in the Capital that it rather localize. In 1933, 
the industry of the capital had 61% of the total invested capital in the State of São Paulo’s industry, and the 
same proportion of the number of workers. It is in fact in São Paulo that it finds more advantages. It lies in the 
centre of the Government’s economic system, in a position that commands simultaneously all its areas; and at 
the same time has a proximity with the Poirt of Santos. (…) The recent development of São Paulo is then easily 
explainable. It is a function of the progress of all this part, the richest of Brazil, of which the Capital is the 
natural and necessary economic centre”.  (PRADO, 1969, p.110). 
6 “Almost half of the population of the city (46%) still lived in rural areas and probably a large proportion of 
the urban population was also dedicated to rural activities. Furthermore, as it was notorious, there was no clear 
separation between rural and urban areas, invading farms, directly adjacent areas to the ‘centre’ of the city”. 
(SINGER, 1968, p.26). 
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can also be interpreted as “conditioned and conditioners” of the process. 7 Concomitantly to 

the population growth, there was a population densification in the central area of the Capital 

(MADURO, 2004, pp.54-5). 

Finally, historians like Flavio A. M. Saes and Zelia M. C. Mello after studying the 

historiography concerning the City of São Paulo affirm that most of the classical analysis of 

PRADO (1969) remained essentially preserved. Therefore, many of the posterior authors 

deep the exam of the factors treated by the author, although there were no divergence 

between them if we consider the most fundamental traces of the pioneer approach. (SAES & 

MELLO, 1985, p.308). 

 

2. FINANCIAL SYSTEM AND MORTGAGE MARKET 

 
According to the banking expansion, HANLEY (2005) affirms that the population of São 

Paulo showed a notable entrepreneurship, allowing the changes in the economic structure 

that would guide to the creation of a formal banking system, although initially coexisting 

with informal loans, related to personal linkages. (HANLEY, 2005, p.35). With the 

development of a banking system in the form known recently, i.e., impersonal, was possible 

to impulse dynamically the coffee economy, permitting also that this structure were largely 

used by the industry. (PEREIRA, 1967, p.16). 

The expanding industry had different forms of funding their investments and their own 

production as stocks and debentures emission, profit, working capital’s financing and 

mortgage credit. Concerning these sources of funding, some advances were done by the 

work of BRESSER-PEREIRA (1963) about the origins of the industrial class of Brazil, 

evidencing the origins of the industrial investment.8 SAES (1986) also contributed in a very 

relevant way for the understanding of the relationship between the development of the 

banking and financial system and the productive activities in São Paulo. The author affirms 

that an analysis of the credit’s role in the industrialization of São Paulo would be very 

limited, due to the fact that it was related both with the coffee and industrial expansions. 

(SAES, 1986, p.13). About this theme, recent works have been diminishing the opacity of 

                                                 
7 For a complete population evolution’s analysis of the city of São Paulo, see PRADO (1969), p.122. 
8 For a synthetic version of the cited work, see BRESSER-PEREIRA (2002). 
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the functioning of the credit market in its origins. According to MARCONDES (2002), for 

some peculiar characteristics of the Brazilian banking system, the mortgage credit consisted 

an important type of credit and reflects significantly the movements of capitals in the period 

of the coffee economy in the Paraíba Valley, São Paulo. (MARCONDES, 2002). Therefore, 

the study of the mortgage credit turns possible a rich and objective analysis on the relations 

between the credit and the industrial firms when we look at the qualitative (the creditor and 

debtors of those loans, their professions, their place of origin, aspects of the collateral etc.) 

and quantitative (value of the credit, the defined interest rate and terms etc.) information 

available on the mortgage registration books. 

MARCONDES & HANLEY (2010) affirm that only after the Mortgage Law of 1864 and 

the Imperial Decree of 1875 the banks could emit mortgage-backed securities. 9 For those 

authors, besides giving more publicity and specificity to the mortgages registries, the 

Mortgage Law of 1864 allowed to the banks, specifically, a source of larger terms destined 

to the mortgage credit. After 1885, it was instituted the mandatory registration of the 

registry, rising the importance of it. (MARCONDES & HANLEY, 2010, pp.5-8). 

In 1889, with the Brazilian Federative Republic proclamation, the republican government 

modified jointly with the economic policy, the legislation about the mortgages and the 

properties. Although those changes are not considered expressive for the authors, they 

reinforced the guarantees to the mortgage-backed securities and the importance of the 

registry itself. 

 

3. MORTGAGE CREDIT AND INDUSTRY: EMPIRICAL ANALYSIS 
 

In this section, we analyze empirically the data from the mortgage books’ information for 

the period 1866-1914. Our interest is to understand in a deeper perspective the financing 

conditions of the early Brazilian industry. This period saw remarkable events of Brazilian 

                                                 
9 “The legislation until 1860 did not prevent the banks of doing loans with larger terms, but did not offer 
incentives to compensate bankers and their investors. The imperial legislators tried to rectify these problems 
and promote the credit through a Mortgage Law in 1864 that established the mortgage registration and tried to 
eliminate one of the impediments to the long-run credit: the necessity of a long-run source of banking funds to 
lend. This law and the decree of 1875 allowed the banks of real credit specifically authorized to emit mortgage-
backed securities and the resources obtained in the selling destined to the loans of its mortgage portfolio”. (free 
translation of MARCONDES & HANLEY, 2010, p.5). 
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economic and political history, including the monetary-credit crisis period known as 

Encilhamento and the beginning of the WWI. 

 

3.1. DESCRIPTIVE STATISTICS 

 

The first evidence that draws attention is the growing evolution in the number of mortgage 

registries granted to industries in the studied period, especially on the years of the 

Encilhamento, as we can see in Graph 1: 

 

Graph 1 – Number and Values of Industrial Mortgages (1866-1914) 

 
Source: Information from the Mortgage Registration Books of the First Notary’s 

Office of the Capital. Arquivo do Estado de São Paulo (AESP). 

 

Despite of a fall in 1892, with partial recovery in 1893, it is noticeable the rise of 95.7% in 

the mortgaged value by industries in the period 1886-1891, in addition to the rise of about 

80% of the number of registries destined to the industries. The evidence shows that, in fact, 

there was a larger credit access for industries in the years of Encilhamento, i.e., the 

industrials of that time took advantage of good conditions of funding to increase their 

investments and production. 

The period marked by the restrictive monetary policy of Joaquim D. Murtinho (1898-1902), 

in turn, did not have too much impact on industrial mortgages in its period itself, except for 

the decline in the year of 1900. A bigger impact would come on following years, between 

1902 and 1905. Thus, we can see a delay of the monetary policy’s effects on mortgage 
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industrial investments. We also can see a remarkable recovery of mortgage investments in 

the beginning of XXth Century, posterior period than the one in which Murtinho was 

Minister of Finance, overcoming the summit of Encilhamento. 

Another relevant observation is the convergence of the results in the direction of 

contributing to the thesis of STEIN (1979) when we refer to the controversy of the 

Encilhamento, and the thesis of DEAN (1976) when we refer to the positive relation 

between exportation coffee commerce and industrial investment in São Paulo. 10 

About the antecedents of the WWI, the years of 1912-14, it is also noticeable the vertiginous 

decline in the industrial financing. From a peak 46 industrial registries in 1911, the year that 

marks the beginning of the WWI has only 4 registries, the minor amount in 22 years, i.e., 

since the year of the Brazilian Republic’s Proclamation (1889). 

Disposing of the details of the mortgage database, we can analyze how the financing 

conditions evolved in the study’s period. For this, variables of defined terms and values 

mortgaged between 1866 and 1914 by industry 11 will be examined. The mean of these 

variables are shown in Graph 2: 

 

Graph 2 – Mean of Defined Terms and Mortgaged Values by Industries (1866-1914) 

 

                                                 
10 It is enough to observe the Graph 1 and compare with the following excerpt of  DEAN (1976): “Durante os 
anos em que o café se vendeu bem, tudo faz crer que a indústria foi mais lucrativa e se expandiu mais depressa. 
Durante os anos maus do comércio do café, como aconteceu em 1892, 1895 e novamente entre 1902 e 1906, a 
indústria local agonizou. O parque manufatureiro paulista parece haver crescido mais rapidamente de 1907 a 
1913, no breve período que mediou entre o plano da compra de café pelo governo, em 1906, e a deflagração da 
Segunda Guerra Balcânica”. (DEAN, 1976, pp.93-4). 
11 Another possible variable to analyze is the medium interest rate of the period. Although, as this variable did 
not have relevant oscillation, remaining almost every period on medium levels of 11 to 12% per year, we 
decided to leave it out of the graphic for a better visualization of the two other cited variables. 
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Source: See Graph 1. 

 

It is possible to observe an improvement in the mortgages’ defined term along the period, 

especially the years of the “Encilhamento”, although the oscillation through the whole series 

is considerable. 

 

Another analysis that turns even more careful the exam of the financing conditions is the 

division of industries according to its proportions: Small, Medium and Large. The 

differentials of size in relation to interest rates and medium terms are shown in Table 1 of 

1866-1900 and Table 2 of 1901-1914: 

 

Table 1 – Mean of Selected Variables (1866-1900) 

Industries 

(size) 

Value 

(in réis) 

Interest Rate 

(%) 

Term 

(months) 

Small 5:407$959 12,44 21,04 

Medium 32:883$398 10,81 39,75 

Large 476:192$339 8,68 66,93 
Source: Information from the Mortgage Registration Books of the 

First Notary’s Office of the Capital. Arquivo do Estado de São Paulo 

(AESP). 

Observation: For the division, we adopted the following 

methodology: we divided the total sample of mortgaged values in 

percentiles of 33.33%, finding values from zero to 12:123$284 for 

small industries; values between 12:123$284 and 47:349$858 for 

medium industries; and values bigger than 47:349$858 for large 

industries. The criteria can be inexact, although it is undoubtedly the 

safest between all the other possibilities that the information of the 

database offers us. 

 

Table 2 – Mean of Selected Variables (1901-1914) 

Industries 

(size) 

Value 

(in réis) 

Interest Rate 

(%) 

Term 

(months) 

Small 5:578$715 12,25 24,52 
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Medium 26:614$457 11,00 34,36 

Large 685:717$113 9,16 78,54 
Source: See Table 1. 

 

Notice that, given the size of the industries and, consequently, their difference of mortgaged 

values, there is a very relevant distance between their interest rates and loans’ terms. The 

interest rates can reach a value 33% superior for the small industries, in relation to the large 

ones. This differential was already noticed by CORTES & MARCONDES (2009), for the 

period 1910-1914, between industrial and non-industrial loans. 12 The authors affirm that 

industrial mortgagers always had “privileged” financing conditions in comparison to the rest 

of the mortgage market. The differentials were similar to those inter-industrial cited above. 

More specifically, interest rates were about two-thirds and terms were twice bigger for 

industries relatively to any non-industrial registry. 

Concerning the origin of this credit, we can analyze if it is from international or national 

creditors. Our research shows that, from all the industrial mortgages, only 6% came from 

creditors that lived outside Brazil. The native capital 13 represented 94%. If the observed 

variable is the mortgaged value, the international capital becomes even less relevant: only 

1.35% of the total mortgaged value concern to foreign creditors. Thus, the empirical 

evidence reinforces the thesis that there is preponderance of the national capital in the 

financing of industrial activities, as states HANLEY (2005). 

Nevertheless, it is important to go deeper in the exam of the international capital’s presence 

in Brazilian industrial activities. Table 3 shows the magnitude of the concentration of 

international capital in the largest industries: 

 

Table 3 – International Loans by Size of Industry (1866-1914) 

Industries (size) N (%) Value (in réis) (%) 

Small 1 3,1% 1.215:206$838 1,15% 

Medium 9 28,1% 4.446:574$745 4,20% 

                                                 
12 In this period, the industrial mortgages represented 11.5% of the whole mortgaged value. In 1911, due to the 
exceptional case of the registration of Companhia Nacional de Tecidos de Juta (CNTJ), the proportion reached 
impressively 57.6%. For more details and a case study of CNTJ, see CORTES & MARCONDES (2009). 
13 The term was created by HANLEY (2005). 
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Large 22 68,8% 100.075:250$445 94,65% 

TOTAL 32 100,0% 105.737:032$028 100,00% 
Source: See Table 1. 

 

We can see thath more than two-thirds of the large industries took their loans from 

international creditors. It is partly explained by the presence of large international banks, 

such as: London and Brazilian Bank, from England, with nine registries; Societé Financiére 

et Commerciale Franco-Bresilienne and Caisse Generale de Prêts Fonciers et Industriels 

from France, with one registry; Banque Belge de Préts Fonciers, from Belgium, one 

registry; Banco Francese e Italiana per l´America del Sud, from Italy, one registry; 

Brasilianische Bank für Deutschland and Banco Allemão Transatlântico, from Germany, 

one registry. According to the proportion of each country in the total of international 

investment, through mortgage credit in Brazil, we observe a huge presence of the English 

investors that totalize almost two-thirds of the total international mortgaged value in Brazil, 

as shows Table 4: 

 

Table 4 – International Mortgages by Origin of Creditor (1866-1914) 

Origin N (%) Value (in réis) (%) 

England 13 40,6% 7.945:014$401 66,08% 

Germany 11 34,4% 1.678:056$929 13,95% 

France 6 18,8% 1.806:638$338 15,03% 

Italy 1 3,1% 292:529$484 2,43% 

Belgium 1 3,1% 301:309$643 2,51% 

TOTAL 32 100% 12.023:548$795 100,00% 
Source: See Table 1. 

 

The result reinforces the importance of British capital in Brazil, as stated by GRAHAM 

(1968), on the remaining countries in the composition of foreign direct investment in Brazil. 

In relation to the London and Brazilian Bank, it is known that it maintained close relations to 

the business of important Brazilian industrials, as Francisco Matarazzo, André Matarazzo 

and Jorge L. G. Street (MARQUES, 2003, p.4), owner of the CNTJ. In the case of the 
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Matarazzo brothers, the sources reveal that from nine mortgage registries realized by the 

English bank, eight were destined to F. Matarazzo & Companhia, their enterprise. 

Thus, we finalize the analysis of the composition of the international capital in the Brazilian 

industry’s investments. 

 

3.2. DEFINITION OF THE VARIABLES AND RESULTS 

 

Supposing that the value of the loans have a relationship with the industrial investment, it 

would be interesting to analyze the real value as dependent variable to see which other 

variables explain variations on it and probably on industrial investment. 

We tested a model that relates the logarithm of the real value paid for the mortgage loans 

depending on factors as the logarithms of interest rates and terms, the monetary aggregate 

M1 and other dummy variables. Let l_interest be the variable that represents the natural 

logarithm of interest rate for the period and l_term a variable that represents the same for 

defined terms. The variables M1 are respectively the aggregate money M1 series lagged for 

zero (M1), one (M1_1), two (M1_2), three (M1_3) and four (M1_4) trimesters. The 

remaining variables are dummies: company is defined as 1 if the debtor is a company and 0 

on the contrary case; textile is 1 for textile sector industries and 0 for any other activity 

sector; bank is 1 if the creditor is bank and 0 on the contrary; debenture is 1 if the loan was 

done using the debenture emission method; speciality is 1 if the debtor is specialized in only 

one industrial productive activity; enc_prd is an institutional dummy variable that refers to 

the period of the Encilhamento, which assumes value 1 for the strict period 1866-1890 and 0 

for years not included in this period; enc_cont is another alternative to represent the 

institutional changes of the Encilhamento’s period, i.e., to assume value 1 for years after 

1890 and value 0 for years before it. These two forms of representing can evidence if the 

institutional effects were punctual (enc_prd) or if it lasted through the whole period after 

(enc_cont). 

Concerning the data chosen, we used for most of the variables the database from mortgage 

registrations, except the monetary aggregate time-series, for which were used the estimates 

available at IPEA Data. The preference for M1 by trimesters rather than by years is due to 

the necessity of refining the effects of monetary policy on industrial investment along the 
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time. Following the evidences of the monetary economics literature, it would be interesting 

to test four different lags in our model. Another motivation was isolating the effects of 

monetary aggregates’ expansion and institutional changes in the Encilhamento’s period. 

Using OLS regression and then the White’s heteroskedasticity test, we find that the model 

has problems of heteroskedasticity. Correcting it by the White’s method, we obtain the 

following results summarized in Table 4: 

Table 4: Comparative Table of Models 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
constant 18,85*** 18,72*** 18,89*** 18,85*** 19,19*** 

 (18,75) (18,70) (18,44) (18,44) (18,36) 
l_interest -1,877*** -1,906*** -1,946*** -1,934*** -2,084*** 

 (-5,465) (-5,510) (-5,546) (-5,528) (-5,746) 
l_term 0,4632*** 0,4587*** 0,4664*** 0,4646*** 0,4663*** 

 (5,841) (5,776) (5,922) (5,902) (5,877) 
company 0,8134*** 0,7898*** 0,8126*** 0,8065*** 0,8252*** 

 (5,570) (5,396) (5,518) (5,459) (5,661) 
textile 0,8077*** 0,8054*** 0,8163*** 0,8145*** 0,7837*** 

 (4,511) (4,405) (4,517) (4,503) (4,355) 
bank 0,7207*** 0,6938*** 0,6329*** 0,6418*** 0,6554*** 

 (2,948) (2,912) (2,598) (2,635) (2,715) 
debenture 1,060*** 1,053*** 1,077*** 1,078*** 1,097*** 

 (3,730) (3,711) (3,792) (3,784) (3,792) 
speciality 0,9688*** 0,9307*** 0,9155*** 0,9188*** 0,8918*** 

 (7,742) (7,448) (7,342) (7,354) (7,195) 
enc_prd -0,01551       

 (-0,1104)     
enc_cont  0,2847*  0,5157** 0,4721*  0,4719*  

  (1,713) (2,095) (1,944) (1,957) 
M1   -0,0003635    

   (-1,318)   
M1_1    -0,0003000   -0,001254  

    (-1,084) (-0,6405) 
M1_2     0,0002756  

     (0,08271) 
M1_3     -0,002718  

     (-0,8736) 
M1_4     0,003523*  

     (1,930) 



14 
 

n 468 468 468 468 468 
Adj. R2 0,5842 0,5867 0,5872 0,5868 0,5898 

lnL -737,9 -736,5 -735,7 -735,9 -732,7 
Obs: t-statistics in parentheses. Significance at the 1% level (***) and at the 10% level (*). 

 

These results have many implications to our analysis. Concerning the statistical significance, 

we can notice that most of our variables are significant for the critical value of 1% and two 

of them are significant for 10%. About the parameters, we can affirm that the all of the 

significant variables are positively related to the dependent variable (l_realvalue), except the 

variable that represents the interest rate (l_interest), which was already expected. An 

increase of 1% in the interest rates has as consequence a 2.08% decrease in the industrial 

mortgage value. Also notice that the positive correlation of each dummy variable shows that 

their presence is important to explain changes in the real mortgaged value. Thereby, we have 

that being a company (and not a private individual) is a determinant for getting a higher 

amount of credit. The same situation for textile sector’s industries: their investments are 

higher than the ones from other sectors. Another fact is that industrial investment trends to 

be higher for industries which have banks as their creditors. The financing by debentures 

emission has a positive correlation with industrial investment, i.e., it means that these 

operations trended to have higher values of mortgage credit involved. Finally, we have that 

industries specialized in only one activity had higher values of industrial investment than 

others with larger variety in their fields of production. 

The institutional evidences are linked to the analysis of the dummies enc_prd and enc_cont, 

which only the last one had statistical significance. It shows that the effects of institutional 

changes from Encilhamento’s period remained after the strict period of its occurrence. In 

other words, these changes were continuous along the remaining period of the study. A 

possible argument to diminish the importance of institutional change in this case is that the 

expansive monetary policy from this period also affected positively the industrial 

investment, as affirmed by STEIN (1979) and FISHLOW (1972). We tested the monetary 

aggregate M1 14 to isolate this effect from the institutional change, which initially was not 

significant. By lagging the monetary policy effect on four trimesters, we found that the lag 

of four trimesters (one year) is statistically significant and positively correlated to the 

                                                 
14 The choice of this specific aggregate was made to avoid problems with the M2 components that might be 
considered part of the credit market, causing an endogenous effect in our analysis. 
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industrial investment. Thus we have that the institutional improvements performed in the 

period of Encilhamento were important to explain part of the expansion on industrial 

investment. 

 

4. CONCLUSION 

 

The empirical analysis guides us to conclude that the primary source is valuable to the 

understanding of the conditions of financing that the national industry had to face in its very 

beginning. It also helps to understand its behavior along the periods of economic normality, 

as well as instability. An important result is the differential of financing conditions between 

different-sized industries. While smaller industries obtain credit with interest rates and terms 

similar to the rest of population, industries of large size, for the fact of mortgaging larger 

values, obtain terms that are, in mean, three times bigger and interest rates that are two-

thirds of the total mortgage loans’ medium value. 

The study also approaches the discussion of the presence of the international capital in the 

Brazilian industrial activities. The literature about the theme is enormous and, after 

examining the low participation of foreign capital in industrial loans, we hope to contribute 

to the debate, reinforcing the thesis of the native capital defended by HANLEY (2005). 

Another discussion presented is the one concerning institutional improvements and their 

positive relation with the industrial investment and consequently the economic growth. 

Thus, we could draw a more detailed framework of the Brazilian industry’s financing in its 

pre-WWI phase, suggesting for future researches an analysis comprehending the whole 

period for which mortgage registries are available, i.e., until the end of the 1920s. Such 

study would generate even more valuable results to the comprehension of the theme, 

keeping in mind that the period would include the total effect of WWI and the beginning of 

the 1929’s Crisis in the mortgage industrial investment. 
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Itinerários para o café no pós-1850: negociantes e fazendeiros na luta pela definição 

de uma política de transportes  

                                                                              Autor: Gustavo Alves Cardoso Moreira1 

 

 

 J. M. Pereira da Silva, em artigo publicado no Jornal do Commercio de 19 de 

maio de 1839, se referiu às vilas de Iguaçu e Itaguaí como “as duas mais comerciais da 

província [do Rio de Janeiro]”.  Segundo o autor, estas povoações haviam passado por um 

período de forte rivalidade econômica, encerrado com o triunfo da primeira.  Pereira da 

Silva constatou ainda a necessidade comum a ambas, para um maior desenvolvimento, de 

contar com uma rede de transportes adequada.  Iguaçu aguardava a “construção da estrada 

do comércio, que dá trânsito aos gêneros de produção de Vassouras, Valença, Pati, Paraíba, 

Rio Preto e Minas Gerais”.  Itaguaí, por sua vez, demandava o conserto da “estrada por 

onde conduzem os cafés de Resende, São João do Príncipe, Piraí, Arrozal e Bananal”. 

 A lavoura fluminense atravessava, na ocasião, uma fase bastante favorável.  O 

Rio de Janeiro, superando Minas Gerais e São Paulo, se destacava como a maior província 

cafeicultora do Império.  Na primeira metade da década de 1830, as exportações brasileiras 

de café tinham crescido de forma muito acelerada, evoluindo do montante de 663 mil para 

2.435 libras esterlinas.  A participação do produto nas exportações totais do país aumentara 

de menos de 20% para mais de 45%2.  

 Concentrada na região do Vale do Paraíba, a produção cafeeira, para ser 

encaminhada aos mercados internacionais que tinham impulsionado o seu 

desenvolvimento, precisava chegar ao litoral.  Para cumprir esta finalidade, foi vastamente 

empregado o tradicional sistema de comunicações terrestres que, desde o século XVIII, 

                                                 
1 Historiador do Museu Nacional (UFRJ), doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense.  
2 Cf. Denio Nogueira.  Raízes de uma nação: um ensaio de história sócio-econômica comparada.  Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1988, p. 341. 
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“articulava o Sul da América Portuguesa às capitanias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais”: as tropas baseadas na força dos muares.  Entre as novas plantations escravistas e os 

portos marítimos [a exemplo de Itaguaí], as viagens giravam ao redor de sete dias, sob uma 

marcha de três léguas por dia, em média.  O baixo custo operacional, levando-se em 

consideração os preços da mercadoria e do frete, o volume a ser transportado e a distância 

percorrida, assegurou sua continuidade até a metade do século XIX3.  

 Dos pequenos portos do litoral sul fluminense, pelo comércio de cabotagem, o 

café percorria um breve trajeto até a Corte.  Tinham seqüência, desta forma, operações que 

também se realizavam desde o século XVIII, no qual a região já participava do 

abastecimento de gêneros alimentícios da cidade do Rio de Janeiro.  No período em que 

John Luccock elaborou seus quadros (1817 a 1817), as viagens entre o “distrito da Ilha 

Grande” e a capital duravam de três a quatro dias4. 

Iguaçu, apesar de não contar, como as outras povoações citadas, com uma 

desejável conexão marítima até a Corte, devia sua relevância comercial à navegabilidade 

dos pequenos rios que atravessam a Baixada Fluminense, na qual o município estava 

localizado.  Ali, onde as rendas dos cafezais plantados nas encostas dos morros não 

chegaram a ultrapassar o valor da produção açucareira, eram “barcos, canoas, saveiros, 

sumacas, alvarengas e outros tipos de embarcações” que levavam para o Rio de Janeiro as 

mercadorias da região5.        

 Recorrendo ao relatório presidencial apresentado por Paulino José Soares de 

Sousa em março de 1840, percebemos a importância fundamental dos municípios litorâneos 

do sul fluminense no transporte do café do Vale do Paraíba.  Pela coletoria de Angra dos 

Reis, no ano anterior, haviam transitado 467.489 arrobas e 23 libras do produto; em Itaguaí, 

427.973 arrobas e 29 libras; em Mangaratiba, 370.052 arrobas e 12 libras; finalmente, em 

Paraty, já na divisa com a costa paulista, 127.924 arrobas e 28 libras.  Confrontando estes 

dados com o total das exportações fluminenses, 1.606.070 arrobas e 28 libras, concluímos 

que mais de 86% das safras da província passavam pelos portos do litoral sul. 
                                                 
3 Ver Rafael Marquese e Dale Tomich.  O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial do 
café no século XIX.  In: O Brasil Imperial, volume II: 1831-1870/organização Keila Grinberg e Ricardo 
Salles.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 359.  
4 Cf. Eulalia Maria Lahmeyer Lobo.  História do Rio de Janeiro (do capital comercial ao capital industrial e 
financeiro). Rio de Janeiro: IBMEC, 1978, vol. I, pp. 77-78.  
5 Ver Ilmar Rohloff de Mattos.  O tempo Saquarema: a formação do Estado imperial.  São Paulo: Hucitec, 
1990, p. 59. 
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 As cifras elevadas não ocultavam, entretanto, antigos e graves problemas.  O 

estado precário dos caminhos que ligavam as plantações da serra às vilas litorâneas era 

fonte de numerosos acidentes, que causavam a perda de milhares de animais.  O antecessor 

de Soares de Sousa na administração da província, Joaquim José Rodrigues Torres, 

considerou, em março de 1836, que diante da inviabilidade financeira da tarefa de reparar 

todas as estradas da província, deveriam ter prioridade as que serviam à cafeicultura6.   

 Quanto à etapa do transporte por mar, dispomos do parecer de HONORATO, 

para quem o porto, no período monárquico, “não passava de um conjunto desarticulado e 

mal construído de trapiches de madeira”.  Cabia aos escravos do dono de cada trapiche 

conduzir as mercadorias a cargo do senhor do armazém de sua propriedade até o pontal 

onde seriam embarcadas.  Na própria Corte, mesmo depois de 1850, as operações de 

embarque e desembarque enfrentavam dificuldades, mascaradas pela abertura constante de 

novos trapiches e armazéns7.      

Encontramos, em documentos de 1852, as vilas de Iguaçu e Itaguaí na posição 

de aliadas, diante da possibilidade de execução de uma obra que ameaçaria a organização 

econômica de pelo menos cinco municipalidades fluminenses.  O Legislativo itaguaiense, 

na sessão de 10 de maio daquele ano, redigiu uma representação, encaminhada ao Senado, 

“contra o projeto que nele se acha da criação e factura [sic] de uma estrada de ferro para sul 

desta província”.  Para os vereadores de Itaguaí, a concretização da idéia causaria a ruína da 

vila, com “a quebra da fortuna de seus habitantes, firmada na propriedade e no comércio”.  

Além disto, os efeitos negativos do empreendimento, que deveriam começar por Iguaçu, se 

estenderiam a “todo o litoral desta parte da província do Rio de Janeiro”, provocando a 

decadência de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba.  Em conformidade com o estilo de 

época caracterizado, entre outros pontos, pelo que Ilmar Rohloff de Mattos intitulou 

“transbordamento emocional”, o documento inclui, em seu parágrafo final, o seguinte 

apelo: 

 
Este estado de abandono a povoações tão ricas e importantes, que tantos sacrifícios 

públicos e particulares têm custado, não será indiferente aos anciãos da Pátria.  Eles se 
                                                 
6 Idem,  pp. 59/60.  
7 Cf. Cezar T. Honorato.  O Estado imperial e a modernização portuária.  In: História Econômica da 
Independência e do Império/Tamás Szmrecsányi e José Roberto do Amaral Lapa (organizadores).  São Paulo: 
Hucitec/ABPHE/Edusp/Imprensa Oficial, 2002, p. 167.     
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condoerão de lançar sem dúvida a pedra de destruição sobre tantos povos que merecem 

indulgência e justiça, ainda que atrás desse mal se prometa a ventura e a fortuna que 

seguramente este e os referidos municípios jamais fruíram. 

 

 
Livro dos registros dos ofícios da Câmara Municipal de Itaguaí, sessão de 10 de maio de 1852. 

 

 Pela leitura dos Anais do Senado, relativos à sessão de 26 de maio de 1852, 

constatamos que a Câmara de Itaguaí fazia alusão à resolução nº 19 de 1851, que previa o 

estabelecimento de um “caminho de ferro que, partindo da Corte, vá terminar às províncias 

de Minas e São Paulo”.  O projeto já recebera, desde o ano anterior, emendas dos 

parlamentares Carneiro Leão, Vergueiro e Montezuma, sendo os dois primeiros senadores 

por Minas Gerais e o terceiro pela Bahia. 

O tom sombrio da representação forma um nítido contraste com o entusiasmo 

que, naquelas circunstâncias, costumava acompanhar este tipo de empreendimento.  Três 

dias mais tarde, Francisco Otaviano de Almeida Rosa, em carta pessoal a seu amigo 
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Francisco Inácio Carvalho Moreira, deputado geral pela província de Alagoas, assinalou 

seu otimismo a respeito de uma obra semelhante, ainda que de proporções bem menores: 

 
Já não há à venda nem uma só das 40 mil ações da companhia de estrada de ferro 

provincial, do porto de Mauá no Rio de Janeiro para a serra da Estrela, nem se chegou a 

anunciar a venda das ações;- todas as companhias e bancos estão com vento em popa 

como verás dos jornais; tudo isto prova a abundância de capitais e a vantagem do crédito 

público comparado com o estado da praça e das rendas há bem poucos anos8. 

 

    Contudo, a influente comunidade de negócios do litoral sul da província do Rio 

de Janeiro, muito diretamente envolvida na questão, provavelmente ainda se ressentia ou 

tentava resistir, naquela altura, às determinações firmadas pela lei Eusébio de Queirós.  

Afinal, a legislação pregressa contra o tráfico havia feito da região um atraente final de 

percurso para os navios negreiros que agora não podiam mais se encaminhar aos 

atracadouros do município da Corte.  As baías de Sepetiba e da Ilha Grande, com seus 

recortes caprichosos e diversas ilhas, além da vizinha restinga da Marambaia, favoreciam a 

ação de pilotos empenhados em iludir a vacilante vigilância das autoridades brasileiras, ou 

mesmo o cruzeiro britânico. 

 RODRIGUES demonstra que alguns dos últimos movimentos do tráfico 

atlântico se deram naquelas praias.  O navio Trenton, também conhecido como Lembrança, 

incendiado em 1850 no município paulista de Cananéia, antes tinha desembarcado 

africanos na Ilha Grande e em Mangaratiba.  A embarcação Jovem Maria, capturada em 

dezembro daquele mesmo ano na Ilha Grande, procedente de Angola, trazia 290 cativos.  

Em fevereiro de 1853, o célebre desembarque de Bracuí, em Angra dos Reis, cujos 

responsáveis escaparam à sanção judicial, resultou na apreensão de escravos em Bananal, 

na província de São Paulo9.  Desestruturado o comércio de homens, ainda que não 

desconsideremos a provável inserção do litoral sul nas rotas do tráfico interprovincial, a 

conservação das antigas trilhas do café era fundamental para a sobrevivência do grande 

comércio na região. 

                                                 
8 Ver Francisco Otaviano.  Cartas de Francisco Otaviano (coligidas, anotadas e prefaciadas por Wanderley 
Pinho).  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977, p. 78.  
9 Ver Jaime Rodrigues.  O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o 
Brasil (1800-1850).  Campinas: Editora da Unicamp; Cecult, 2000, pp. 153, 187, 190 e 191.    
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 Porém, como observou COSTA, a construção da rede ferroviária trouxe de fato 

o efeito contraditório de fazer “nascer cidades” enquanto liquidava a viabilidade econômica 

de outras áreas, entre as quais podemos, sem dúvida, relacionar toda a faixa compreendida 

entre Iguaçu e Paraty.  Segundo a autora, “núcleos promissores da fase anterior”, afastados 

dos trilhos, perderam movimento, em prol de localidades surgidas ao longo dos novos 

caminhos10.           

Consultando mais uma vez os Anais do Senado, descobrimos que a 

representação da Câmara de Itaguaí foi colocada sobre a mesa daquela Casa em 24 de maio.  

Dezoito dias antes, tinha chegado à comissão de comércio, agricultura, indústria e artes 

uma outra peça, de autoria de “vários negociantes e proprietários do município de Iguaçu”, 

também “contra o estabelecimento de caminhos de ferro projetados”.  

  A questão apresentada envolvia interesses muito maiores do que o futuro dos 

negócios em cinco vilas fluminenses.  Segundo GOUVÊA, a construção de estradas e 

ferrovias na província do Rio, a partir do início da década de 1850, fazia parte de um amplo 

projeto, que a autora identifica como “um acordo disfarçado entre o governo central e os 

principais cafeicultores do país”.  Tornar mais eficiente o sistema de transportes da 

província era uma compensação para os segundos, diante das conseqüências imediatas da 

extinção do tráfico atlântico de escravos11. 

   NOGUEIRA expõe, a partir da leitura de SIMONSEN, que a expansão da 

cafeicultura pelo Vale do Paraíba, entre 1822 e 1832, exigira que o estoque de escravos 

naquela região fosse quadruplicado.  A população cativa não era apenas empregada na 

manutenção dos cafezais já existentes; ela atuava permanentemente na abertura de novas 

áreas de cultivo e em trabalhos acessórios que ocupavam tantas ou mais pessoas do que a 

lavoura de café propriamente dita. As fazendas deste setor, ao contrário dos engenhos de 

açúcar, se caracterizavam por “uma estrutura produtiva virtualmente autárquica”.  Muito 

poucas mercadorias vinham de fora dos seus limites12.  

                                                 
10 Cf. Emília Viotti da Costa.  Da monarquia à república: momentos decisivos.  São Paulo: Unesp, 1999, p. 
255. 
11 Ver Maria de Fátima Silva Gouvêa.  O império das províncias: Rio de Janeiro, 1822-1889.  Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2008, p. 53. 
12 Cf. Denio Nogueira.  Raízes de uma nação: um ensaio de história sócio-econômica comparada.  Op. cit,,  
p.298.  
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 Esta gigantesca expansão não teria ocorrido sem o apoio governamental.  

SALLES aponta que, diante de uma “conjuntura internacional antiescravista”, o Estado 

imperial atuou decisivamente para assegurar o fornecimento de “grandes levas de cativos 

africanos” ao Vale.  Por outro lado, a manutenção e a expansão do tráfico atlântico, na 

visão do autor, constituíram “elemento fulcral na soldagem dos interesses do Estado aos 

interesses dos proprietários fluminenses e negociantes de grosso trato13”. 

 Vendo, de maneira semelhante, a classe dominante do Império como um 

amálgama de “proprietários de terras e de escravos, setores ligados ao complexo 

agroexportador, comerciantes, negociantes e um conjunto de intelectuais”, MARINHO 

salienta que cada uma destas frações de classe “possuía suas especificidades no que diz 

respeito à posição que ocupava na produção, nos interesses políticos que defendia, em seus 

aspectos culturais e nas alianças que preferencialmente costurava”. Isto não impedia, 

entretanto, que as experiências comuns formassem elementos de coesão, favorecendo a 

construção de “alguma identidade de classe14”.   

 Atestamos, conforme SALLES, que a instituição monárquica  brasileira, 

personificada principalmente na “figura do imperador”, impedia a instrumentalização do 

Estado.  Ainda que este último contasse o sólido apoio da uma poderosa fração de classe, “a 

dos grandes fazendeiros fluminenses”, suas ações não eram determinadas por “nenhum 

grupo ou facção em particular15”. 

 Os interesses dos donos de terras e escravos, muitas vezes, se chocavam com os 

dos negociantes, aqui compreendidos como “proprietários de capital que, além da esfera da 

circulação, atuavam no abastecimento, no financiamento, investiam no tráfico de escravos e 

exerciam o controle de setores chaves da economia”.  Caracterizando-se, como observa 

PIÑEIRO, por “multiplicidade e diversidade” em suas ações, os negociantes não apenas 

                                                 
13 Ver Ricardo Salles.  E  o Vale era o escravo.  Vassouras, século XIX.  Senhores e escravos no coração do 
Império.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 47. 
14 Cf. Pedro Eduardo Mesquita de Monteiro Marinho.  O Centauro Imperial e o “Partido” dos Engenheiros: a 
contribuição das concepções gramscianas para a noção de Estado Ampliado no Brasil Império.  In: Estado e 
historiografia no Brasil/org. Sonia Regina de Mendonça.  Niterói: EdUFF, 2006, p. 65. 
15 Ver Ricardo Salles.  E  o Vale era o escravo.  Vassouras, século XIX.  Senhores e escravos no coração do 
Império.  Op. cit, p. 55. 
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detinham status elevado na sociedade imperial, mas também exerciam influência 

significativa na gestão política e econômica do país16. 

 NEVES ressalta que, tendo enriquecido ainda antes da vinda da família real, os 

grandes negociantes conseguiram ampliar os seus negócios financiando a Coroa para 

receber em troca “títulos e favores”.  Durante o Primeiro Reinado, no intuito de manter suas 

posições privilegiadas, se alinharam inicialmente com D. Pedro I, efetuando posteriormente 

uma reaproximação com os produtores rurais da província do Rio de Janeiro, o que lhes 

valeu “a participação no grupo do poder”.  Já no Segundo Reinado, foram contemplados 

nas suas reivindicações em iniciativas do Legislativo como a Reforma Tarifária de 1844 e a 

Reforma Monetária de 184617.   

 Todavia, em 1850, os negociantes sofreram uma derrota de grande magnitude, 

diante dos proprietários de terras.  A lei Eusébio de Queirós, aprovada em sessão secreta, 

determinou que os traficantes de escravos, agora equiparados a piratas, seriam julgados, em 

caso de apresamento, por um tribunal especial, a Auditoria de Marinha, incorrendo em 

penas de prisão e eventual restituição das despesas efetuadas pelo Estado no reenvio dos 

africanos desembarcados a seu continente de origem.  Os senhores de escravos que 

comprassem africanos introduzidos ilegalmente, por sua vez, permaneceriam na alçada da 

justiça comum, na qual certamente obteriam um tratamento mais suave18.  

 Naquele momento, os plantadores escravistas se encontravam em uma situação 

política excepcionalmente vantajosa; em especial, os fluminenses, visto que a província 

respondia por 79% da produção brasileira de café.  Estabelecendo freqüentes alianças por 

meio dos casamentos entre seus filhos, os grandes fazendeiros, além de evitarem o 

fracionamento das propriedades, buscavam ampliar “sua rede de riqueza, poder e 

influência19”.  

 Um outro indício da força deste segmento da classe dominante foi a 

transformação em lei, no mês de julho de 1853, do projeto do visconde de Itaboraí, que 

                                                 
16 Ver Théo Lobarinhas Piñeiro.  As classes sociais na construção do Império do Brasil.  In: Estado e 
historiografia no Brasil/org. Sonia Regina de Mendonça.  Niterói: EdUFF, 2006, pp. 83-84. 
17 Cf. Edson Alvisi Neves.  Magistrados e negociantes na corte do Império do Brasil: o Tribunal do Comércio.  
Rio de Janeiro: Jurídica do Rio de Janeiro; FAPERJ, 2008, pp. 47-48. 
18 Ver Jaime Rodrigues.  O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o 
Brasil (1800-1850).  Op. cit,  p. 117.  
19 Ver Ricardo Salles.  E  o Vale era o escravo.  Vassouras, século XIX.  Senhores e escravos no coração do 
Império.  Op. cit, pp. 141-142. 
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reduzia para 5% o imposto de exportação, com a intenção declarada de extingui-lo por 

completo numa fase posterior.  Segundo Itaboraí, seria este o caminho para “favorecer os 

principais gêneros da nossa lavoura”.  O fato se torna ainda mais significativo quando 

recordamos que o citado imposto era praticamente a única modalidade de tributação que 

incidia sobre a renda dos latifundiários20.    

 PIÑEIRO indica que, depois de 1850, os negociantes, ainda que se 

mantivessem como um segmento privilegiado, não mais conseguiram disputar o comando 

da sociedade com os proprietários de terras e escravos.  Suas atitudes políticas foram, 

principalmente, reações às medidas que prejudicavam seus interesses.  Além disto, na 

década de 1860, precisaram enfrentar a concorrência estrangeira nas áreas em que 

tradicionalmente atuavam, o que configurava mais uma situação de desvantagem.  Somente 

nos últimos anos do Império, com o enfraquecimento da cafeicultura fluminense, lograriam 

uma recuperação parcial21.   

 A extinção do tráfico trouxera consigo a necessidade de reorganização da 

lavoura.  O encarecimento da mão-de-obra escrava e sua baixa expectativa de vida 

impunham aos fazendeiros a necessidade de concentrar os braços cativos nas plantações.  

Isto implicava, entre outras questões, em racionalizar a rede de transportes, construindo 

ferrovias que deveriam ser integradas às demais estradas e às vias fluviais.  A iniciativa do 

governo central de estabelecer “um elo ferroviário entre a Corte e a região do Vale do 

Paraíba”, a Estrada de Ferro D. Pedro II, foi sucedida, no Rio de Janeiro, pela proposta de 

ligação por trilhos entre Niterói e Campos22, município do norte da província cuja riqueza 

girava em torno da produção de açúcar.                 

 A ferrovia D. Pedro II, em especial, simbolizou a defesa dos interesses da 

cafeicultura no período subseqüente à abolição do tráfico atlântico.  Segundo GOUVÊA, a 

obra “cristalizou a força e o poder desse setor no país, constituindo-se numa clara 

demonstração de sua habilidade em garantir a execução de um projeto de tamanha 

envergadura”.  Além de solucionarem as disputas acerca do traçado que a ferrovia deveria 

                                                 
20 Cf. Denio Nogueira.  Raízes de uma nação: um ensaio de história sócio-econômica comparada.  Op. cit, pp. 
366-367.  
21 Ver Théo Lobarinhas Piñeiro.  Os simples comissários (negociantes e política no Brasil Império). Niterói: 
UFF, 2002, pp. 230-231 (tese de doutorado). 
22 Ver Maria de Fátima da Silva Gouvêa.  O império das províncias: Rio de Janeiro, 1822-1889.  Op. cit, p. 
165. 
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seguir em meio as municípios produtores, os fazendeiros de café lograram um amplo apoio 

do governo central, o que foi essencial para a concessão dos indispensáveis financiamentos, 

bem como o emprego de tecnologias das mais modernas23.    

 A construção daquela via também favorecia o desenvolvimento do município 

da Corte, onde ocorriam vultosos investimentos em diversas áreas: transportes, comércio, 

finanças, serviços urbanos.  As estradas D. Pedro II e Mauá, estabelecendo a comunicação 

direta entre o Vale do Paraíba e a capital do Império, ajudaram a fazer desta última uma 

“ponte de articulação da produção escravista agro-exportadora do Sudeste brasileiro com o 

mercado mundial capitalista24”.          

 As representações da Câmara de Itaguaí e dos negociantes de Iguaçu, se 

levarmos em conta as divergências existentes no interior da classe dominante, não podem 

ser vistas apenas como reclamações em favor de suas respectivas municipalidades.  Elas 

são, essencialmente, protestos de grupos que perderiam grande parte de suas fontes de 

renda, e uma parcela talvez equivalente de seu poder político, com a concretização do 

projeto da estrada de ferro.  Todavia, como veremos mais tarde, não estamos diante de um 

esquema simplista, no qual os plantadores escravistas se manifestariam em bloco em favor 

dos trens enquanto os negociantes fariam o oposto. 

 Consultando o Almanak Laemmert de 1852 e confrontando-o com o Livro dos 

Registros dos Ofícios da Câmara de Itaguaí (que contém assentamentos de 1845 a 1879) 

percebemos que José Antônio Ayrosa, fazendeiro de café na freguesia de São Pedro e São 

Paulo, citado na primeira publicação como presidente da Casa, não vinha exercendo a 

função.  Atuava como se fosse titular Antônio Rodrigues de Azevedo, brasileiro 

naturalizado, nascido em Portugal, tesoureiro de Órfãos e 1º juiz de paz na freguesia da 

vila.  Recorrendo a uma das edições anteriores do Almanak, a de 1849, vemos Azevedo, 

futuro barão de Ivaí, como negociante no Curato do Bananal, correspondente ao atual 

município de Seropédica.  Entre os outros quatro vereadores que assinalaram sua presença 

na sessão de 10 de maio de 1852, somente um, aparentemente, vivia diretamente da 

produção agrícola: o cafeicultor Francisco Xavier Teixeira.  Bento José Machado Braga era 

                                                 
23 Idem, p. 51. 
24 Ver Luiz Carlos Soares.  A indústria na sociedade escravista: as origens do crescimento manufatureiro na 
região fluminense em meados do século XIX (1840-1860).  In: História Econômica da Independência e do 
Império/Tamás Szmrecsányi e José Roberto do Amaral Lapa.  São Paulo: Hucitec/ABPHE/Edusp/Imprensa 
Oficial, 2002, p. 290.  
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diretamente mencionado no Almanak como negociante, categoria na qual também devemos 

incluir Manoel José Cardoso, filho do deputado provincial Francisco José Cardoso, cuja 

firma, Francisco José Cardoso & Filho, controlava o canal de São Pedro de Alcântara (por 

onde transitava toda a produção de café embarcada no município) e a Companhia 

Itaguahyense de Navegação, que efetuava a ligação marítima entre Itaguaí e a Corte.  

Completava o grupo Raimundo Antônio Teixeira, médico vacinador e cirurgião, que 

também servia como 1º substituto do subdelegado de Polícia, o citado Manoel José 

Cardoso. 

 Também com base no Almanak Laemmert, chegamos à conclusão de que a 

Câmara de Iguaçu possuía uma composição parecida.  Embora fosse proprietário de terras, 

constando na lista dos “fazendeiros de moer cana”, o presidente Ignácio Antônio de Souza 

Amaral se encaixava melhor no perfil de negociante, com atuação na área dos “portos de 

receberem carga a frete e comissão”.  O mesmo vale para Francisco José Soares, 

comendador da Ordem de Cristo, e José Francisco de Oliveira.  O Dr. José Fructuoso 

Rangel tinha inserção econômica no município como advogado.  O único dos vereadores 

iguaçuanos que poderia ser classificado, sem dúvidas, como fazendeiro, era João Manoel de 

Oliveira, proprietário na freguesia de Marapicu.  Não encontramos um último integrante do 

Legislativo municipal, Antônio José de Carvalho, em nenhuma das listas sobre atividades 

econômicas.  Hipoteticamente, tanto poderia estar relacionado aos negociantes Carvalho & 

Rocha e Domingos Ribeiro de Carvalho quanto à família Bulhões de Carvalho, composta 

por fazendeiros da freguesia de Jacutinga. 

 Um quadro semelhante é perceptível nos demais municípios do litoral sul.  A 

Câmara de Paraty, por exemplo, era presidida pelo cônego Joaquim Mariano do Amaral 

Campos, membro da família do coronel José Luiz Campos do Amaral, proprietário de casa 

de consignações.  Este último, 1º substituto do juiz municipal, acumulava também a função 

de diretor do Censo.  Outros parentes aparecem em postos estratégicos, como o alferes 

Manuel Luiz Campos do Amaral, subdelegado.  O cônego Joaquim e o coronel José Luiz 

figuravam ainda como juízes de paz da municipalidade.  Em Mangaratiba, mais um 

negociante, Miguel Antônio da Silva, liderava os vereadores.  Já em Angra, embora o 

Legislativo fosse comandado pelo fazendeiro João Pedro de Almeida, o negociante José 
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Francisco da Silva ocupava os cargos de subdelegado e 1º juiz de paz na importante 

freguesia da Ribeira, além de ser o provedor da Santa Casa de Misericórdia. 

 Um panorama inteiramente diverso se apresentava nas localidades afastadas da 

costa.  Dos sete municípios interiores então existentes no sul fluminense, seis tinham como 

presidentes de Câmara, em 1852, homens relacionados no Almanak Laemmert como 

fazendeiros: Antônio Bueno Rangel (Resende), Bernardo José Vieira Ferraz (Barra Mansa), 

José da Silva Penna (Piraí), Visconde de Baependi (Valença), Nuno Eulálio dos Reis (Rio 

Claro) e Ananias de Oliveira e Souza (São João do Príncipe).  O sétimo, João Evangelista 

Teixeira Leite, de Vassouras, foi citado, naquela edição, como capitalista, mas era 

integrante de uma das mais notáveis dinastias de cafeicultores da província.    

 Estes influentes proprietários, não obstante a identidade entre seus interesses de 

classe, constantemente se envolviam em intrincadas disputas, motivadas por questões 

particulares.  Podemos mencionar, por exemplo, o conflito entre José Pereira de Faro, barão 

de Rio Bonito, e Francisco José Teixeira Leite, barão de Vassouras, a respeito do traçado da 

Estrada de Ferro D. Pedro II.  O primeiro pretendia que a ferrovia tomasse a direção de 

Barra do Piraí, enquanto o segundo se batia em favor de Vassouras.  Ainda que Teixeira 

Leite tivesse sido um dos principais idealizadores da obra, foi Pereira de Faro quem saiu 

vitorioso25. 

 Retornando às discussões em curso no Senado no ano de 1852, notamos agora 

que os queixosos de Itaguaí e Iguaçu não ficaram sozinhos em sua oposição ao avanço dos 

trilhos.  Durante a sessão de 14 de maio, os parlamentares D. Manoel de Assis 

Mascarenhas, representante do Rio Grande do Norte, e Hollanda Cavalcanti, de 

Pernambuco, argumentaram vigorosamente no intuito de adiar os debates a respeito da 

obra, ainda que, com tato, ambos se posicionassem como admiradores do progresso 

representado pelas ferrovias.  Enquanto D. Manoel definiu tal modalidade de transporte 

como “um dos melhoramentos mais extraordinários deste século”, Hollanda Cavalcanti se 

disse “muito amigo das estradas de ferro”. 

 Esta atitude é plenamente explicável.  As ferrovias, no Brasil da década de 

1850, estavam associadas a uma promessa de encurtamento das distâncias, transporte 

rápido das mercadorias destinadas à exportação e acesso às “últimas novidades européias”.  

                                                 
25 Ver Ilmar Rohloff de Mattos.  O tempo Saquarema: a formação do Estado imperial.  Op. cit, pp. 63-64. 
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As estradas convencionais simplesmente não respondiam, sobretudo,  à expansão da  

lavoura cafeeira, em contínuo processo de interiorização26.  Um discurso de repúdio 

absoluto a um símbolo de progresso tão marcante quanto o transporte ferroviário, portanto, 

era interditado aos políticos do Império.     

 Prevaleciam, entre as objeções daqueles parlamentares, os interesses regionais, 

muito claramente expostos na fala do senador eclesiástico.  Segundo D. Manoel, o projeto 

visava “enriquecer algumas [províncias] do Sul com prejuízo das do Norte”, as quais, em 

sua opinião, já eram negligenciadas no que se referia aos melhoramentos.  Utilizando uma 

lógica inversa à alegação de ruína iminente feita pela Câmara de Itaguaí, o parlamentar 

ressaltou a injustiça de empregar “renda de todas as províncias” numa iniciativa que 

favoreceria apenas “seis ou sete dos municípios mais ricos do Império”.  D Manoel 

avaliava os futuros gastos do Tesouro com a ferrovia em dois mil contos de réis, valor 

suficiente para contemplar “obras da maior urgência”, distribuídas por todas as unidades 

territoriais do Império.   

Hollanda Cavalcanti, depois de criticar uma suposta tendência do Senado de 

sempre priorizar as demandas do Rio de Janeiro, fez referências à penúria de províncias 

como Maranhão, Pernambuco, Amazonas e Pará, ressalvando que, entre as regiões 

nortistas, a Bahia recebia um tratamento diferenciado, mas ainda assim insuficiente.  Ele 

buscou tornar sua posição mais consistente apelando igualmente para razões de caráter 

técnico.  Conforme Hollanda Cavalcanti, faltava ao país, ainda inteiramente virgem de 

trilhos, know-how para estabelecer uma extensa linha de sessenta léguas.          

 Para refutar tais argumentos, se apresentou Francisco Gonçalves Martins, 

senador baiano que detinha também a pasta ministerial do Império.  O ministro defendeu a 

tese, considerada “sofística” por Hollanda Cavalcanti, de que era natural os melhoramentos 

começarem pelo Sul, por ser a região mais rica e populosa.  Estas características levariam 

os investidores a ter “esperanças de obter lucros, desembaraçado o governo de sacrifícios 

improdutivos”.  As áreas próximas à capital do país, sobretudo, atenderiam a estes critérios 

de riqueza e população.  Não obstante os esforços de Martins, o adiamento seguiu para 

votação e acabou sendo aprovado.       

                                                 
26 Cf. Lúcia Naria Bastos Pereira das Neves e Humberto Fernandes Machado.  O Império do Brasil.  Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 313. 
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 A questão tornou a ser discutida nas sessões de 27 e 28 de maio, nas quais 

Hollanda Cavalcanti voltou à carga, atacando a intenção de recorrer ao Erário nas garantias 

ao empreendimento e, mais uma vez, a injustiça que haveria em beneficiar prioritariamente 

os plantadores do Rio de Janeiro, apontados como “os mais favorecidos do Império do 

Brasil”.  Para D. Manoel, por sua vez, o projeto era nebuloso, pois os senadores não tinham 

visto “a planta, o orçamento e demais documentos que acompanham essas peças 

principais”.  Retomando o discurso de que as vantagens seriam para poucos, o senador do 

Rio Grande do Norte chamou a atenção para a decadência que se abateria sobre municípios 

da própria província fluminense. 

 Gonçalves Martins, colocando-se como membro “da atual administração”, 

contestou seus colegas empregando uma retórica típica do liberalismo clássico.  Segundo a 

lógica do ministro, as empresas, em seu intuito de efetivar lucros, obviamente prefeririam 

“os lugares povoados do Rio aos sertões do Império”.  Ele apontou, a respeito da postura 

dos opositores da construção da estrada, o “ciúme contra a influência dos capitais 

estrangeiros e contra as grandes associações de empresas”, atitude que, prevalecendo, 

consistiria em fator de atraso, uma política semelhante à de países fechados como o império 

chinês ou o Paraguai de Francia.    

 A defesa da ferrovia foi assumida, também, por José Clemente Pereira, para 

quem as estradas deveriam ser construídas “na razão direta do maior número de produtos 

enviados pelos lugares que atravessam”.  Além disto, longe de contemplar somente os 

municípios fluminenses atravessados pelos trilhos, o projeto traria “vantagens muito 

consideráveis” às províncias de Minas Gerais e São Paulo.  Até os longínquos Mato Grosso 

e Goiás ganhariam indiretamente, ficando “18 léguas mais perto do Rio de Janeiro”. 

 O desfecho da contenda foi resumido por GANNS, em suas notas à biografia de 

Mauá.  Aberta a concorrência para a construção da Estrada de Ferro D. Pedro II em 26 de 

junho de 1852, T. Cochrane, que já era concessionário por decreto de 1840, teve seu 

privilégio prorrogado.  Entretanto, o contrato foi considerado caduco em janeiro do ano 

seguinte.  Transferida a concorrência para Londres, o ministro Sérgio de Macedo, agindo 

por conta própria, sem o necessário aval do visconde de Itaboraí, contratou o primeiro 

trecho da ferrovia, de 37,5 milhas, com o empreiteiro Eduardo Price, em fevereiro de 1855.  
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Em seguida, o governo ordenou a execução do contrato27.  No ano anterior, a Assembléia 

Provincial do Rio de Janeiro havia aprovado, folgadamente, uma garantia extra de retorno 

de capital de 2%, em favor de quem assumisse a obra, que já dispunha dos 5% 

estabelecidos pelo governo central.  Apesar do fato apontar para as dificuldades do Estado 

em encontrar um contratante28, também era prova de que a ligação entre a Corte e o Vale do 

Paraíba constituía um importante anseio dos setores políticos hegemônicos na província do 

Rio. 

 Os vereadores de Itaguaí não estavam errados em seus prognósticos.  A  

falência das municipalidades do litoral sul fluminense exerceu um enorme impacto sobre 

seus habitantes, registrado pelos memorialistas dos séculos XIX e XX.  Brasil dos Reis 

assim descreveu a situação da mais populosa delas: 

 
Até o fim do século [XIX] achava-se a cidade e todo o Município de Angra em completa 

decadência.  Os seus prédios ruíam, fechavam-se os seus imensos armazéns, a população 

fazia um êxodo contínuo e forçado.  Era a estagnação, a morte.  (...) Nada restava de 

esperança para o progresso de Angra dos Reis, quando a estrada de ferro Oeste de Minas 

começou a tentar a descida até o litoral.  Essa luta de longos anos,  com várias investidas 

e outras tantas recuadas, só terminou em 1928, quando os seus trilhos chegaram à praia 

do Anil29.           
 

 Entretanto, como previra José Clemente Pereira, os efeitos benéficos da obra 

extrapolaram significativamente os limites dos municípios fluminenses atravessados pela 

ferrovia.   O contrato assinado com o inglês Price estabelecia nitidamente que as três 

grandes províncias cafeicultoras partilhariam das vantagens oferecidas.  Depois de 

ultrapassar a Serra do Mar, os trilhos deveriam, “no ponto mais conveniente” entre as 

montanhas e o rio Paraíba, se bifurcar: um ramal seguiria na direção de Cachoeira, em 

território paulista, e o outro até Porto Novo do Cunha, na divisa entre Rio de Janeiro e 

                                                 
27 Ver Visconde de Mauá.  Autobiografia (exposição aos credores e ao público seguida de o meio circulante 
no Brasil)/edição prefaciada e anotada por Cláudio Ganns.  Rio de Janeiro: Topbooks, 1998, pp. 163-164.  
28 Cf. Maria de Fátima Silva Gouvêa.  O império das províncias: Rio de Janeiro, 1822-1889.  Op. cit, p. 167. 
29 Ver Brasil dos Reis.  Apontamentos para a história de Angra dos Reis.  Angra: Conselho Municipal de 
Cultura, 1988, pp. 53-54.   
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Minas Gerais.  Em 1858, foi inaugurada a primeira seção, que se estendia até Belém, onde 

começava o obstáculo físico representado pela serra30. 

Após vencer o relevo por meio de túneis, a Estrada de Ferro D. Pedro II chegou 

a Barra do Piraí em 1864.  Sete anos depois atingia Barra Mansa, bem mais a oeste.  A 

produção mineira, estimada em 757.733 arrobas na safra de 1857-1858, atingiu a cifra de 

2.149.354 arrobas na temporada 1867-186831, favorecida pela plena integração aos 

circuitos de exportação.              
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Introdução 

 

No período de consolidação da independência política do Brasil, no segundo 

quarto do século  XIX, outro processo estava em andamento, o da crescente integração 

mercantil interna, iniciada em tempos coloniais. Nessas condições, os agentes políticos 

e econômicos se confundem, assim como sobrevivem aspectos da vida colonial na 

formação do nascente país. Aumentando a potência da lente de observação, é possível 

enxergar realidades micro-regionais e sujeitos que ao mesmo tempo formam e 

representam estes processos. 

 Em Minas Gerais, desde o final do século XVIII, um verdadeiro mosaico de 

características sub-regionais se formou quanto à produção de gêneros voltados para o 

mercado interno, mineração e gêneros exportadores. No alvorecer do século seguinte, 

essas realidades locais foram capazes de produzir elites que participaram ativamente do 

processo de construção do Estado.2 Porém, a já consolidada proposição de capacidade 

de acumulação e exercício de poder por parte de proprietários dedicados à atividades de 

abastecimento, ainda não contemplou o papel dos negociantes locais. Estamos diante de 

um grupo fundamental no entendimento da integração do mercado interno, na conexão 

de vilas, cidades e arraiais aos grandes centros econômicos do país e, também, de uma 

fração dessa nova elite que se formava.  

                                                            
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. PPGHIS/UFRJ. 
2 RESENDE, Edna Maria.  Ecos do Liberalismo: ideários e vivências das elites regionais no processo de 
construção do Estado Imperial, Barbacena (1831-1840). Tese de doutoramento. FAFICH/UFMG. 2008. 



Portanto, em um trabalho inicial de desbravamento de fontes e 

metodologias, proponho abordagem sobre o comércio e os comerciantes que aprofunde 

em um grupo, em um espaço definido e busque as conexões estabelecidas com 

processos maiores. Neste caso, os negociantes de Ouro Preto, a capital da província.  O 

objetivo é oferecer uma possibilidade de análise da economia e da sociedade de Minas 

Gerais no pós-independência, a partir de uma realidade específica. Assim, as 

características econômicas, o perfil dos comerciantes locais e a integração mercantil, 

poderão ser visualizados por um ângulo que leve em conta o processo histórico que 

também é social, político e demográfico.   

Este entrelaçamento que revela a vida social, não está dissociado dos 

negócios e da realidade econômica e pode ser identificado de forma menos 

impressionista quando alcançamos alguns atores. Para este texto, partiremos de um líder 

político local, que herdava os negócios do pai, comerciante importante em Ouro Preto, 

na década 1830. Nele visualizaremos alguns aspectos da economia, da política e do 

universo dos grandes negociantes locais. Assim, aos poucos, processos mais amplos 

serão revelados, como as hierarquias sociais, economia regional e integração mercantil, 

no bojo da afirmação da independência política do Brasil. 3 

 

Um negócio de capital 

 

 Em março de 1833 ocorreu em Ouro Preto sublevação de tropas de primeira 

linha contra o governo provincial. Os revoltosos que tomaram a capital exigiam a 

deposição imediata dos mandatários executivos. Manuel Inácio de Mello e Sousa, o 

presidente, havia se ausentado para votar em Mariana que,  por se distanciar apenas 2 

léguas, não nomeou seu vice, Bernardo Pereira de Vasconcelos.  O que parecia ser um 

levante militar logo se mostrou como verdadeira oposição aos governantes liberais-

moderados e na praça se ouvia “vivas” a D. Pedro, mostrando a face restauracionista da 

rebelião. A insatisfação popular contra Vasconcelos e o conselheiro provincial, padre 

José Bento Leite Ferreira de Melo inflamou os revoltosos que logo aclamaram, outro 

membro do conselho, Manuel Soares do Couto, como novo presidente da província. O 

governo “intruso” fez exigências, tentou ganhar legitimidade, mas em dois meses a 
                                                            
3 Por aqui podemos seguir a proposição da micro-história italiana que, inspirada em Karl Polany, para o 
estudo de sociedades pré-industriais, entende que as relações sociais, políticas e institucionais não estão 
dissociadas do trato econômico.Ver:  LEVI, Geovanni. Herança  Imaterial. Trajetória de um exorcista no 
Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro. Civilizaçao Brasileira. 2000 



Regência, com o auxílio de tropas de outras áreas da província, restabeleceu a paz, 

prendeu os sediciosos, pondo fim à chamada Revolta do Ano da Fumaça.4 

Segundo o estudo de Wlamir Silva, esse movimento teve pouca repercussão 

no contexto das turbulentas revoltas do período regencial, porém foi o principal 

definidor da configuração do poder em Minas Gerais. Ele se refere à hegemonia que o 

grupo de liberais-moderados construiu a partir de então, em parte por oposição aos 

saudosos do absolutismo (caramurus). Mais do que isto, em uma análise profunda da 

revolta, é possível perceber que a diversidade econômica e ocupacional, característica 

do mosaico sub-regional de Minas se manifesta nos embates políticos. Assim, temos 

uma elite pluri-ocupacional que intervém na política local e participa, por conseqüência, 

da configuração do Estado Imperial em formação. 

Mas o que o fato pode nos revelar? Manuel Soares do Couto, o “presidente 

intruso”, era figura importante entre a elite ouropretana. Havia sido vereador, 

conselheiro provincial, sócio da Sociedade Promotora da Instrução Pública e 

presidente da mesa da Santa Casa de Misericórdia. Por contraditório que pareça, era 

leitor de Voltaire, Rosseau, ligado às idéias liberais, e certamente um político moderado. 

Sua ascensão ao poder, via revolta restauracionista, estava mais ligada a uma 

insatisfação de parte da elite local com o governo de Manuel Inácio de Melo e Sousa e 

Bernardo Vasconcelos do que à filiações político-ideológicas. 

Porém, é o ambiente social e econômico do revoltoso, indissociável da ação 

política, que nos interessa para aos poucos revelar o quadro mais amplo que desejamos 

pintar.  Soares do Couto era de família renomada na cidade. Filho de um grande 

comerciante local, o coronel Nicolau Soares do Couto, representante da família que 

chegara à cidade ainda no século XVIII, vereador por 4 mandatos, entre as décadas de 

1810 e 1820 e proprietário de loja de fazendas na rua Direita.   

Formada no espectro social do Antigo Regime, as elites locais se 

esforçavam por manter poder e prestígio na nova configuração política do Brasil. Neste 

ponto é necessário alertar que, uma historiografia tradicional estigmatizou a elite 

brasileira do século XIX, como aquela representada apenas por fazendeiros escravistas 

e/ou por magistrados que dominaram a máquina estatal sem vínculo orgânico com a 

sociedade. Em Minas Gerais, uma realidade econômica diversa, produziu uma elite 

                                                            
4 O nome da revolta ficou assim consagrado por conta da forte e incessante neblina que tomava conta da 
cidade naquele ano. SILVA, Wlamir. Liberais e povo. A construção da hegemonia liberal-moderada na 
província de Minas Gerais (1830-1834). E. Hucitec.Estudos Históricos. São Paulo. 2008,p. 278. 



política também multifacetada. Haja vista a composição econômica dos sediciosos de 

Ouro Preto: fazendeiros, negociantes de vários tamanhos, fabricantes, potentados rudes 

e intelectuais, magistrados, habitantes de áreas rurais e urbanas.5 

Manoel Soares do Couto era filho dessa elite, em sua feição marcadamente 

urbana, e se preparava social e intelectualmente para vida pública. Do pai herdara o 

prestígio local, a prática comercial, política e um ótimo casamento. No momento da 

sedição, com apenas 31 anos, ele era dono de  uma casa de negócios e botica em Santa 

Bárbara e depois casara com Henriquieta de Cássia Carneiro Leão, irmã de Honório 

Hermeto Carneiro Leão, político e magistrado dos mais influentes do Império, futuro 

Marquês do Paraná, uma senhora aliança matrimonial.6 

 Em 1838, conforme nos indica a configuração do domicílio da família 

Soares do Couto, na lista nominal de habitantes, coronel Nicolau, bastante idoso, 

contava para administração da casa comercial, com a ajuda de dois caixeiros e do 

próprio filho Manuel, que ali coabitava com seu núcleo familiar. Eles possuíam 19 

escravos, dos quais, 4 crioulos e 15 africanos, um número expressivo para realidade 

urbana,7 o que seria um sinal do comércio de escravos, provavelmente realizado pela 

família.  O patriarca da família movera 14 ações cíveis na década de 1820, algumas por 

dívidas referentes à venda de escravos.8 Por conta disso, este também parece ter sido um 

ramo dos seus negócios. 

 Manuel Soares do Couto, depois do falecimento do seu pai aparentemente 

assumiu a dianteira dos negócios. Em 1840 foi matriculado como negociante de grosso 

trato que importa gêneros, na Junta do Comércio, Agricultura e Fábricas do Rio de 

Janeiro. 9 Apenas 2 anos depois, com 40 anos, quando cumpria seu mandato na 

Assembléia Legislativa Provincial, o político de passado sedicioso faleceu. A abertura 

de seu inventário nos forneceu algumas informações sobre os negócios da família. 

 O processo de arrolamento dos bens não foi comum. A viúva inventariante 

teve que administrar uma gigante dívida passiva, que dificilmente poderia ser paga com 

a liquidação de todos os bens da família. O casal possuía apenas 4 escravos (diferente 

do numeroso plantel de 1838), um imóvel, o mesmo da rua Direita, e praticamente toda 
                                                            
5 SILVA, 2008. Op cit. p. 300. 
6 TRINDADE, Cônego Raimundo. Velhos troncos ouropretanos.  Revista dos tribunais. São Paulo. P. 91. 
7Fonte: LOTT, Miriam Moura. A lista nominativa de 1838. Características demográficas, econômicas e 
sociais de Ouro Preto. In.: XIII Seminário sobre a economia mineira: anais. Belo Horizonte: 
UFMG/CEDEPLAR, 2008. 
8 Ações Cíveis. Busca nominal no acervo cartorial do Arquivo do Museu da Inconfidência de Ouro Preto 
(Casa do Pilar). 
9 Arquivo Nacional. Junta do comércio agricultura e Fábricas. Códice 171. 



riqueza investida em mercadorias depositadas nas casas de comerciais de Ouro Preto e 

Santa Bárbara.    

Tabela 1 
Distribuição dos bens do inventário de Manoel Soares do Couto 

 Móveis Escravos Imóvel Mercadorias Div ativas Total Div passivas 

Valor 2:029$000 1:340$000 7:796$396 35:388$254 2:346$640 46:553$650 51:674$000 

Fonte: Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência: Códice 121 auto 1522. 1º ofício. 1841. 

 O que mais estranha é o pequeno valor em dívidas a serem recebidas, o 

ativo mais presente nas contas de comerciantes de uma forma geral.10 Uma investigação 

mais apurada, rastreando abertura de outro processo em localidade diferente pode 

explicar, ou mesmo a descoberta de que Soares do Couto estava mesmo a caminho da 

falência. 

 Quando da abertura do processo, muitos credores se apresentaram à viúva 

cobrando o pagamento das dívidas adquiridas pelo falecido.  A maior parte do valor 

devido referia-se ao fornecimento de mercadorias por grandes negociantes do Rio de 

Janeiro, como Francisco Borges Xavier, que recorreu à justiça para reaver seu direito: 

Diz Francisco Borges Xavier, morador e negociante matriculado na praça do Rio de 
Janeiro que a herança do finado Manoel Soares do Couto por morte deste lhe ficou a 
dever a quantia de cinco contos e setecentos e trinta e cinco mil e trezentos e vinte 
réis (5:735$320) com prêmio de 1 por cento ao mês, como mostra o crédito junto e 
por que quer haver o seu pagamento pretende que a viúva inventariante e o curador 
pelos menores (...)11 

 

 Da lista dos 26 credores de Manuel Soares do Couto, 14 eram comerciantes 

da Corte. O Rio de Janeiro era, sem dúvida, o principal centro fornecedor de 

manufaturados e cativos para a capital da província de Minas Gerais. 12 É possível 

também que outras formas de relação tenham sido estabelecidas para a conquista da 

confiança dos fornecedores. No caso tratado, as décadas dedicadas pelo seu pai no 
                                                            
10A pesquisa com inventários e escritura de dívidas tem demonstrado que a maior parte dos comerciantes 
locais possuíam grandes montantes em dívidas ativas. Em Mariana,  comerciantes da década de 1830 e 
1840  localizados, tinham 52% dos bens em dívidas ativas (ANDRADE, Leandro Braga de. Senhor ou 
Camponês? Economia e Estratificação social em Minas Gerais no século XIX. Mariana: 1821-1850. 
Dissertação de Mestrado. PPGH. FAFICH. UFMG. 2007 p. 179) Esse perfil também foi encontrado para 
São João Del Rey onde Afonso Graça Filho detectou maior presença de dívidas ativas e do que de terras e 
escravos entre os bens dos comerciantes (GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. A princesa do Oeste e o 
Mito da decadência de Minas Gerais. São João Del Rei ( 1831 – 1888). Editora Annablume. São Paulo. 
2002. p. 89). Somente um trabalho mais alargado com os inventários de Ouro Preto pode dizer da 
excepcionalidade ou não do caso de Manoel Soares do Couto. 
11 Arquivo do Museu da Inconfidência de Ouro Preto. Códice 294, Auto 6434, 1º ofício 
12 Antônio José Moreira Pinto, também credor do falecido Soares do Couto, por exemplo, era um dos 
maiores fornecedores de escravos para a província de Minas Gerais. PINHEIRO, Fábio. O tráfico 
atlântico de escravos na formação dos plantéis mineiros. Zona da Mata. 1809-1830. Dissertação de 
mestrado. IFCS/UFRJ. 2007 p. 145. 



comércio de fazendas, e talvez de escravos, tenham gerado tão alargado leque de 

fornecedores e crédito. 

 Os vínculos com grandes comerciantes do Rio de Janeiro poderiam 

significar dependência e endividamento, por um lado, mas também a porta de entrada 

para grandes circuitos mercantis, e ser bem sucedido dependeria da forma como o 

agente administrava suas relações sociais e os negócios em sua própria cidade. O fato é 

que o negociante, pela natureza de suas atividades, conectava a realidade local com o 

universo maior, podendo fazer deste contato e privilégio de informações, um elemento 

para se fazer elite. 

 As conexões mercantis da economia de Minas Gerais, no período em que a 

mineração não correspondia ao principal ramo de enriquecimento, atendiam a uma 

demanda interna (crescimento da população livre e escrava), mas, também se ligavam a 

um contexto maior de dinamização do mercado interno. A chegada de D. João VI e toda 

a comitiva portuguesa, em 1808, provocou uma série de mudanças que possibilitaram o 

aquecimento e uma maior integração do mercado interno. Medidas administrativas, 

abertura de caminhos e a demanda criada com o inchaço populacional do Rio de Janeiro 

abriram espaço para a inserção dos mineiros dos negócios de grande monta, incluindo 

um filão gerador de lucros que foi o comércio de escravos.13 

 A consolidação do mercado interno, em fins do período colonial e primeiros 

anos do Império, pode ser atestada pelos estudos de João Fragoso para a praça 

comercial do Rio de Janeiro. A pesquisa indica a integração então estabelecida entre as 

capitanias, depois províncias, do Centro-sul do Brasil. Regiões como o Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e o interior fluminense comporiam este 

complexo mercantil estabelecendo trocas da produção local, principalmente de 

alimentos, que tinham o Rio de Janeiro como centro unificador. O capital acumulado 

por grandes negociantes da praça carioca também tivera como alvo de seus 

investimentos o tráfico de escravos, sendo um dos vetores do financiamento da 

produção agrícola, assim como o crédito.14  

 Ao perceber a integração mercantil e as potencialidades de acumulação que 

ela oferecia é necessário reconhecer a capilaridade de seu alcance e a diversidade de sua 

formação. Por conseguinte torna-se imperioso o reconhecimento e atenção às dimensões 
                                                            
13 CHAVES, Cláudia M. das Graças. Melhoramentos do Brasil: integração e mercando na América 
Portuguesa (1780-1822). Tese de doutoramento. UFF. Niterói. 2001. 
14FRAGOSO, João L.  Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio 
de Janeiro, 1790-1830. Rio de janeiro. Arquivo Nacional. 1992. 



mais elementares dessa teia: a propriedade, a casa comercial, os agentes mercantis e 

suas relações políticas, familiares, pessoais etc. 

 Dessa forma compreendemos porque a trajetória de Manuel Soares do 

Couto é tão reveladora. Ela nos conduz do local ao nacional, das relações pessoais, 

familiares e políticas às transações econômicas, seja na cidade de Ouro Preto, até aos 

mais complexos tratos mercantis na Corte. Podemos visualizá-lo no tráfico de escravo, 

numa cadeia de endividamento que circula entre a capital do Império e o interior, em 

seu estabelecimento comercial e também no contexto de rearticulação econômica da 

antiga região mineradora.15 

 

Uma praça comercial e seus agentes 

 

 No alvorecer do século XIX, as antigas áreas mineradoras na região central 

de Minas Gerais sofreram com a falta de oportunidades econômicas e com o 

despovoamento. Os distritos sedes das cidades de Mariana e Ouro Preto16, por exemplo, 

de fato tiveram estagnação econômica e perda populacional para as áreas rurais de suas 

respectivas jurisdições.  

 Na segunda década do XIX, o cenário de decadência17 de Vila Rica parece 

ter se alterado, de acordo com os dados demográficos levantados por Miriam Lott e 

Iraci  Costa.18 Conforme a tabela a baixo, percebe-se uma retomada do crescimento da 

população, sobretudo de livres, a partir de 1815,  em se tratando dos distritos urbanos da 

cidade. Isto é significativo por que parece ter sido na capacidade de consumo da 

produção interna e de importados que as antigas áreas mineradoras se apegaram para a 

recuperação econômica nas décadas seguintes. 

Tabela 2 
População do distrito urbano de Vila Rica 

Ano Nº de livres % Nº de escravos     % TOTAL 

                                                            
15 Podemos recorrer à variação da escala de análise, na concepção de Jaques Revel, abordagem 
privilegiada por revelar dimensões e níveis variáveis, do mais local ao mais global e por se inscrever em 
contextos diferentes. REVEL, Jacques. “Microanálise e construção do social”. In.: REVEL, Jacques. 
(org). Jogos de escala: A experiência da microanálise. Rio de Janeiro. Editora FGV.1998. p. 28. 
16 Na verdade, Vila Rica foi alçada à condição de cidade de Ouro Preto, somente em 1823. 
17 Faço referência aos centro marcadamente mineradores, não à decadência geral da capitania, afirmativa 
já relativizada pela historiografia. 
18 LOTT, Miriam Moura. Na forma do ritual romano: casamento e família – Vila Rica (1804-1839). São 
Paulo: Annablume, 2008. e COSTA, Iraci. Vila Rica. População. 1719-1826. São Paulo. IPE/USP. São 
Paulo. 1779. 



1804 6.045 68,8 2.740 31.2   8785 

1815 4.796 72,3 1.841 27.7  6637 

1818 4.978 72,5 1.892 27.5  6870 

1823 5791 76,2 1.808 23.8  7599 

  Fonte: LOTT, Miriam. 2008. Op. cit. p.08  

 

 Segundo Miriam Lott, foi também em meados da década de 1810 que houve 

retomada do batismo de escravos adultos na cidade, conforme os dados da paróquia de 

Nossa Senhora do Pilar. Isto seria um indicativo de maior entrada de escravos via 

tráfico, outro sinal de recuperação econômica. 19 Por outro lado, é importante lembrar 

que é natural que vejamos uma maior vazão da mão-de-obra cativa para áreas 

produtoras,  mas a dinamização da agropecuária, também trazia conseqüências para as 

sedes urbanas. 

 Identificada a localidade, onde encontraremos nossos comerciantes, basta 

agora identificá-la no contexto econômico de Minas Gerais, na primeira metade do 

século XIX. 

 Mesmo quando o centro dinâmico da economia mineira migrou para a 

agropecuária, sobretudo a da região sul da capitania/província, a estrutura 

historicamente montada de uma rede de negócios e caminhos permanece, na área em 

questão. Essa realidade foi também demonstrada por minuciosa pesquisa de Clotilde 

Paiva que apresentou proposta de regionalização baseada no desenvolvimento 

econômico das regiões de Minas Gerais, no segundo quartel do século XIX. A chamada 

região Mineradora Central Oeste, que inclui os municípios de Queluz, Sabará, Ouro 

Preto e parcelas do município de Caeté e Mariana, apresentou alto nível de 

desenvolvimento atestado pela grande circulação de mercadorias, produzidas na região 

ou importadas, e pela concentração de engenhos e casas de negócio, muitas delas bem 

sofisticadas para os padrões vigentes.20 

 Alguns elementos ajudam a compreender o perfil econômico dessa região. 

Tanto Mariana quanto Ouro Preto mantiveram antigos papéis fundamentais na estrutura 

política, administrativa e religiosa de Minas Gerais. Mariana era sede do arcebispado, 

concentrava a formação de clérigos e eventos. Além disso, sua jurisdição administrativa 

era gigantesca, alcançando longínquas regiões da Zona da Mata, onde estava em curso 
                                                            
19 LOTT, Miriam. Op. Cit.  
20 PAIVA, Clotilde. População e economias Minas Gerais do século XIX.  Tese doutorado. USP. São 
Paulo. 1996 p.  115. 



uma expansão agrícola. Ouro Preto, com um território mais modesto, era o centro 

administrativo da capitania e posteriormente da província, além de principal palco da 

vida política regional. A localização estratégica no caminho que ligava as 

movimentadas praças de Diamantina, Serro e Sabará, ao Rio de Janeiro, dava à cidade 

um papel importante na articulação comercial existente dentro e para fora de Minas. 

 Utilizando-se de dados como o número e a diversidade de ocupações ligadas 

a serviços, profissões liberais, comércio e indústria, Mário Rodarte e João Antônio de 

Paula identificaram Ouro Preto e Serro, em 1831, como as cidades de maior 

centralidade urbana de Minas Gerais, além de justificar a coincidência entre 

urbanização e desenvolvimento econômico: Nas regiões mais urbanizadas, as 

demandas da sociedade são mais satisfeitas via mercado que nas áreas rurais. Com 

isto, criam-se mais mercados para bens especializados, concentrados nos lugares 

centrais.21 

 De fato, se comparada com outras regiões de Minas, Ouro Preto possuía um 

enorme número de casas de negócio, pequenas ou grandes. Utilizando os dados de 

Marcelo Godoy para a chamada Região Mineradora central e toda a província, temos a 

seguinte comparação, somente com a face urbana da cidade e sua população: 

Tabela 3 

Comparação proporcional do número de casas de negócio e da população de Ouro 
Preto em relação à sub-região e toda província. 1836/1838. 

 
Localidade N. de casas 

Negocio 
% População 

1823 
% 

Ouro Preto* 157 10,1 7599 4,5 
Minerador Central Oeste 1.485 100 170.218 100 
     
Ouro Preto** 157 3,1 7599 1,4 
Minerador Central Oeste 1.485 23,3 170.218 29,4 
Minas Gerais 5.049 100 730.343 100 

 Fontes: Arquivo Púbico Mineiro. Câmara Municipal de Ouro Preto. Licenças para casas 
 de negocio. 1838.22  
 *Proporção em relação à região mineradora central 
 **Proporção em relação à toda província  

                                                            
21 Ouro Preto e Serro estavam no primeiro grupo no nível, de três níveis, de centralidade 
urbana.RODARTE, Mario M.S.; PAULA, João A.; SIMÕES, Rodrigo F. Rede de cidades em Minas 
Gerais no século XIX. História econômica & História das Empresas VII.1(2004), 7-45. p. 31-34. 
22 GODOY, Marcelo Magalhães. No país das minas de ouro a paisagem vertia engenhos de cana e casas 
de negócio. Um estudo das atividades agroaçucareiras tradicionais mineiras, entre o setecentos e o 
Novecentos, e do complexo mercantil da província de Minas Gerais. Tese de doutoramento.  São Paulo. 
FFLCH/USP, 2004. 
  



  

 Enquanto a população de Ouro Preto representava 4,5% da população da 

região Mineradora Central, apenas seus estabelecimentos da face nitidamente urbana 

perfaziam 10,1%. A própria região Mineradora Central, em relação à toda a província, 

também apresenta tal desproporção. Verificando a participação dos estabelecimentos 

ouropretanos para toda a província, também vemos descompasso. Enquanto 

representava somente 1,4% da população, chegava a 3,1% a proporção de casas de 

negócio. A razão para isso já vem sendo dita ao longo do texto. Um centro 

administrativo, com alto grau de centralidade urbana, não atende, comercialmente  

apenas aos moradores do lugar. Pessoas de distritos e cidades vizinhas recorrem a este 

centro comercial, em busca dos sortimentos para suas casas e vendas. É nele, que se 

verificavam as novidades, as maiores quantidades e os melhores preços das mercadorias 

importadas. 

 Ademais, é preciso relativizar. A tabela acima apenas apresenta um 

panorama geral, incluindo todo tipo de estabelecimento, da menor venda de aguardente 

ao grande empório ou loja de fazendas.  

 Por isso é importante tratar o comércio considerando as hierarquias 

presentes nas descrições coevas e matizá-las. Em uma sociedade, onde o trato pessoal, o 

prestígio, o poder e a vida material estavam entrelaçados, como ainda era a sociedade 

brasileira do século XIX, a melhor forma de conhecer os critérios de hierarquização do 

comércio é chegar aos seus agentes.  

 Nas licenças de casas de negócio, concedidas pela Câmara Municipal, 

aparecem as seguintes denominações para os estabelecimentos: “Loja”,  “Loja e 

molhados”, “Molhados”, “Molhados e da terra”, “Gêneros da Terra”. 23 Agrupamos em 

três segmentos, que acabaram por revelar, uma verdadeira hierarquia entre as casas: 

“Loja” (de fazendas, mas algumas vendendo molhados); “Armazém de Molhados” (em 

geral mercadorias importadas, mas também mercadorias da terra); e “Gêneros da Terra” 

(vendas de aguardente e alimentos locais, como legumes, frutas etc).Vejamos a tabela 3. 

Tabela 4 
Localização dos estabelecimentos da cidade de Ouro Preto (1836-1838) 

 São José Direita Rosário Cabeças Praça Sacra 
mento 

Ant. 
Dias 

Outros 
ou s/inf 

Total 

                                                            
23 Embora Marcelo Godoy e Clotilde Paiva tenham utilizado as Relações de Casas de Negócio do 
governo provincial para do ano de 1836, usaremos esta, feita pela câmara, mais completa e com maior 
detalhe de informações. 



Loja 
(Fazendas) 

24 12 1 0 1 0 3 3 44 

Armazém 
(Molhados) 

13 2 10 4 3 5 3 18 58 

Venda 
(G. Terra) 

2 2 4 3 3 1 3 17 35 

Total 39 16 15 7 7 6 9 38 157 
Fontes: Fontes: Arquivo Púbico Mineiro. Licenças para casas de negocio. 1838. Livro de Receitas e 
Despesas da Câmara Municipal de Ouro Preto. 1838. APM. CMOP 3/4. 
 Dos 157 proprietários encontrados, 44, ou 28%, eram donos de lojas. Se 

considerarmos estes, como os grandes estabelecimentos, temos que, os outros 72% 

representavam a pequena, talvez média casa comercial. Num universo tão grande, 

indicaria uma realidade concentradora. 

 A hierarquia das casas de negócio ajuda entender a própria configuração 

espacial da cidade, ao passo que o inverso também. A Rua São José era o maior centro 

comercial. Com certeza, era ali que o maior burburinho do movimento de compradores 

e vendedores aconteeia. Era onde se concentravam os grandes estabelecimentos, tanto 

as lojas quanto os armazéns de molhados. Isto explica, por exemplo, porque poucas 

vendas de gêneros da terra foram identificadas nesta área. Nem tanto, pelo tipo de 

mercadoria que comercializavam, mas pelo tamanho dos seus empreendimentos e, como 

veremos, a posição social dos proprietários. 

 Possuir um imóvel na Rua São José ou na Rua Direita, outra área onde se 

concentravam estabelecimentos mais sofisticados, era para poucos. Era ali que viviam 

as famílias de maior posse.  Outro centro comercial da cidade era o Largo do Rosário, 

onde havia vários armazéns de molhados, e apenas 1 estabelecimento considerado 

“loja”. O Rosário estava próximo do centro mais movimentado da cidade, mas já no 

caminho para áreas periféricas. Cabeças, Sacramento e Lages são áreas mais 

residenciais, porém nas saídas da cidade. É curioso o pequeno número de casas 

comerciais de maior porte em Antônio Dias, o que indica que a extensão urbana da 

paróquia era diminuta, diferente da paróquia do Pilar que incluía todas as outras 

localidades. 24 

 Aos poucos vamos revelando o universo em que viviam e mercanciavam os 

grandes negociantes da cidade. Por hora sabemos onde estavam localizados. Mas o que 

vendiam ali?  Em 1809, Jonh Mawe visitou a cidade e parece ter sido sobre o perímetro 

entre as ruas Direita e São José que ele se ele referia: 

                                                            
24 Ouro Preto era dividida em duas paróquias: Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto e Nossa Senhora da 
Conceição  de Antônio Dias 



Poucos habitantes, excetuando os lojistas, tem ocupação, mas estes são muito 
numerosos. Os tecidos de lã inglesa não eram caros; o melhor pano custava 30s. a 
35s a jarda; casacos etc. eram quase tão baratos quanto na Inglaterra. Os tecidos de 
algodão comum, estampados, de 1s. 6d. a 2s. a jarda; chapéus, lenços, casimiras e 
peças de Manchester, muito comuns. Esse lugar parece ser depósito de mercadorias 
e artigos ingleses de toda as espécies, com exceção da louça, dos fiambres e da 
manteiga, muito caros por causa dos perigos do transporte. O vinho comum das 
figueiras custava 3 s. 6d. a garrafa. As lojas em se vendiam os produtos do país, 
eram pouco numerosas e pobres; existiam muitos alfaiates, sapateiros, latoeiros, 
ferrageiros, alguns ferreiros e muitos seleiros.25 

 
 É claro que o viajante falava em um tempo diferente, onde a falta de 

oportunidades pela estagnação econômica dificultava a vida de pequenos comerciantes. 

Porém sua descrição das mercadorias importadas informa o tipo de consumo que os 

lojistas das ruas São José e Direita procuravam atender. Uma sofisticação presente 

somente nas maiores cidades mineiras. Mas se os lojistas tinham tal capacidade de 

oferecer o melhor das fazendas importadas e da Corte às “boas famílias”, fariam eles 

também parte dessa elite? Falemos um pouco sobre os agentes comerciais de Ouro 

Preto.  

 Através do nome foi possível rastrear na lista nominal de habitantes de 

1838, parte dos comerciantes que cadastraram sua licença.  De 157, 79 foram rastreados 

e com estes dados tentamos caracterizar demograficamente o grupo, seguindo sempre a 

distinção entre os três segmentos, para efeito de análise. Vejamos a tabela 4. 

Tabela 5 
Perfil demográfico do grupo de comerciantes selecionados. Ouro Preto 1838 

 
 H* M* Branco Pardo Casado Solteiro Viúvo Total 
Loja 
(Fazendas) 

29 0 25 4 18 8 2 29 

Armazém 
(Molhados) 

28 1 21 8 14 13 2 29 

Venda 
(G. Terra) 

12 9 6 15 07 8 3 21 

Total 69 10 52 27 39 29 7 79 

 Fontes: Arquivo Púbico Mineiro. Licenças para casas de negocio. 1838. Livro de Receitas e 
Despesas da Câmara Municipal de Ouro Preto. 1838. APM. CMOP 3/4. APM. Lista de 
habitantes, Ouro Preto, 1838. Banco de dados Cedeplar/UFMG. 

 
 A primeira impressão que salta aos olhos é o fato de 65% dos comerciantes 

selecionados serem brancos, enquanto a população branca da cidade era de apenas 25%. 

Um sinal de que estamos tratando de parcela diferenciada da sociedade ouropretana. No 

caso dos lojistas, isto fica ainda mais nítido. Somente 4 deles não eram brancos. É 

possível que os donos de vendas de gêneros da terra estivessem entre a parcela mais 
                                                            
25 MAWE, Jonh. Viagens ao interior do Brasil. Ed. Itatiaia. Belo Horizonte. 1978. p. 65. 



humilde da população, o que mostraria a inversão para maioria de pardos, em relação 

aos outros dois segmentos.  

 O comércio fixo era praticamente dominado por homens e os 

estabelecimentos em que encontramos proprietárias mulheres são as pequenas vendas de 

gêneros da terra. Talvez a tradição da presença de mulheres no comércio volante 

explique essa diferença. Quanto ao estado conjugal dos comerciantes, chama a atenção 

o fato do número de casados ser maior. Chegar a ser proprietário de loja era um estágio 

da vida que dependia de acúmulo de capital, de experiência ou de herança familiar, o 

que se alcançaria com certa maturidade. 

 Outro dado que contribui para a compreensão da estratificação social no 

universo dos comerciantes de Ouro Preto é o da população livre e escrava presente em 

seus domicílios, conforme a tabela 5. 

Tabela 6 
População livre e escrava nos domicílios dos donos de casas de negócio de acordo 

com o tipo de estabelecimento 
 Loja (29) 

(Fazendas)
Armazém 
Molhados (29)

Venda 
G. Terra (21) 

Total

Livres brancos 120 54 20 194 

Livres não brancos 42 53 65 160 

Escravos africanos 104 23 8 135 

Escravos crioulos/mestiços 70 13 7 90 

Média de escravos/domic 6,0 1,2 0,7 2,8 

 Fontes: Arquivo Púbico Mineiro. Licenças para casas de negocio. 1838. Livro de Receitas e Despesas da 
Câmara Municipal de Ouro Preto. 1838. APM. CMOP 3/4. APM. Lista de habitantes, Ouro Preto, 1838. 
Banco de dados Cedeplar/UFMG. 
 

 Entre os domicílios chefiados por lojistas havia presença majoritária de 

indivíduos brancos. Se considerarmos que dos 42 moradores pardos e crioulos, 21 são 

agregados da casa, temos que quase toda a população desses fogos era formada por 

brancos. A diferença é marcante em relação aos domicílios de armazeneiros e vendeiros. 

Nesses últimos só havia 20 brancos.  

 Entre os 21 domicílios de vendas de gêneros da terra, havia somente 15 

escravos e entre os donos de armazéns havia 33. Já nos domicílios chefiados por 

lojistas, a média era de 6 escravos por fogo. Mais de 77% dos escravos de nossa 

amostra pertencia aos lojistas.  Evidente que estamos tratando de um universo em que o 

tamanho da posse de escravos (diferente da agricultura) não é o melhor indicador de 

riqueza. Comerciantes direcionavam a maior parte de seus investimentos em 



mercadorias, imóveis e, principalmente, dívidas ativas. Porém, a presença do elemento 

cativo, com alto valor comercial neste período26, pode sim ser um indicador de 

capacidade de acumulação e, portanto, de posição social.  No perímetro urbano de Ouro 

Preto havia somente 14 proprietários com mais 10 escravos, destes, pelo menos 9 eram 

negociantes.27 

 A predominância de escravos africanos, como no domicílio de Nicolau 

Soares do Couto, teria duas razões possíveis: em propriedades urbanas, plantéis 

pequenos dificultariam o enlace entre cativos para formação de família, indicador de 

reprodução natural;  o fato da cidade ser um entreposto comercial facilitaria a aquisição 

de africanos via tráfico atlântico; ou mesmo, em alguns casos, nossos lojistas poderiam 

ser também traficantes de escravos. 

 Todos os quesitos analisados até agora indicaram a presença de uma 

verdadeira hierarquia entre os tipos de denominação dos estabelecimentos comerciais. 

As pequenas vendas de “gêneros da terra” estavam localizadas nas regiões periféricas da 

cidade, eram propriedades de gente humilde (a maioria pardos) e é neste campo que as 

mulheres conseguiam atuar.  Poucos tinham acesso ao trabalho escravo. O grupo dos 

donos de armazém de “molhados” tinha perfil mais heterogêneo. Provavelmente alguns 

estabelecimentos eram grandes, principalmente os das áreas centrais da cidade. O 

próprio perfil demográfico e da propriedade de escravos indica ser um grupo 

intermediários entre os pequenos vendeiros e grandes lojistas. Esses últimos eram de 

fato os donos dos maiores estabelecimentos, de grande número de escravos, e eram, em 

sua maioria quase absoluta, brancos e homens. Praticamente todas essas casas estavam 

localizadas na Rua Direita, como a da família Soares do Couto, ou na Rua São José, o 

grande centro comercial da cidade. 

 Eram à essas grandes casas comerciais que recorriam boa parte dos 

moradores da cidade e também de localidades vizinhas para o sortimento de suas 

famílias ou pequenos negócios. Seja a compra no varejo ou atacado (neste caso por 

pequenos comerciantes), o fiado era a regra.  Famílias de renome ou humildes 

moradores dos subúrbios compravam a prazo ou tomavam emprestado, em espécie, aos 

grandes negociantes locais. Em uma passagem inicial pelas escrituras de dívidas, 

                                                            
26 Após 1830 em todas as regiões de Minas Gerais há uma forte elevação do preço de escravos por conta 
da proibição legal do tráfico. BERGAD, Laird W. Escravidão e História Econômica: demografia de 
Minas Gerais, 1720-1888. São Paulo EDUSC. 2004 
27 LOTT, Miriam Op cit. 



lavradas em cartório, é possível perceber que eram os donos de casas comerciais desta 

região central que concentravam o crédito e a liquidez.  

 De 223 dívidas tornadas públicas entre os anos de 1820 e 1850, 157 (70,4%) 

foram outorgadas à credores/negociantes. O valor total das transações encontradas 

chegou a 334:435$689 (trezentos e trinta e quatro contos, quatrocentos e trinta e cinco 

mil e seiscentos e oitenta e nove réis). Deste valor, 44,7% foi emprestado por um 

diminuto grupo de 7 negociantes em 80 transações, todos eles moradores do perímetro 

entre a Rua Direita e Rua São José.28 Empréstimos que financiaram desde atividade 

agrícola, mineração aurífera, abertura de comérico ou simplesmente para o socorro de 

alguns indivíduos em dificuldade que hipotecavam casas, terras, lavras e escravos. 

 

Negociantes Polivalentes 

  

 Aos poucos estamos delineando o grupo que parece figurar como a elite 

econômica da capital de Minas Gerais na primeira metade do século XIX. Tudo indica 

que, no passo da diminuição das atividades mineradoras, a elite local era mesmo 

composta por negociantes. É claro que não estamos falando de uma elite da província, 

mas daquele grupo que, pelo menos economicamente, tinha forte influência na capital. 

A própria trajetória dos Soares do Couto indica que os grandes negociantes da cidade 

estavam inseridos nos extratos mais altos da sociedade.  

 Aliás, Manoel e Nicolau, pai e filho negociantes de fazendas e, 

provavelmente de escravos, figuram no grupo dos mais importantes negociantes da 

cidade, por volta da década de 1830, que conseguimos localizar. Com a superposição 

das licenças de casas de negócio com as lista nominal de habitantes, formação da  

câmara de vereadores e  Junta do Comércio Agricultura e fábricas do Rio de Janeiro foi 

possível formar um quadro com algumas das diversas relações sociais  vividas por esses 

agentes mercantis. Portanto, uma tentativa de dissecar os dados agregados nas tabelas 

anteriores, buscando uma ênfase mais horizontal e qualitativa de análise do que a busca 

                                                            
28 Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência. Casa do Pilar. Livros de Notas. 1820-1850. Afonso 
Graça Filho também destacou a proeminência social dos negociantes de São João Del Rey no período, em 
boa medida, pela detenção do controle do crédito e da liquidez na cidade. Ver em GRAÇA FILHO, Op. 
Cit.  p. 89. Para a cidade de Mariana, os inventários de comerciantes das décadas de 1830 e 1840 também 
denunciaram superioridade de investimentos em dívidas ativas. ANDRADE, Op. Cit. p. 184. 



de uma representatividade numérica. O quadro 1 apresenta o panorama resultado dos 

cruzamentos nominais. 

 

Quadro 1 

Perfil dos maiores negociantes lojista de Ouro Preto 

Comerciantes/Localização Cor Idade* Patente Vereança Escravos Observação 
José Peixoto de Souza 
(Rua São José) 

Branco 39 Capitão  21  

Francisco de Paula Santos 
(Rua São José) 

Branco 50   7 Junta do 
comércio (1843) 

Francisco Guilherme de 
Carvalho (Rua São José) 

Branco 50 Capitão-
Mor 

1820-1836 
(5) 

10  

Manoel J. F. de Oliveira 
Cata Preta (Rua São José) 

Branco 40   11 Sedição de 1833 

José Bento Soares 
(Rua São José) 

Branco 64 Capitão 1812-1823 
(5) 

10 Junta do 
comércio (1818) 

Anacleto Antônio do Carmo Branco 50   24 Junta do 
comércio (1840). 

José Batista Figueiredo 
(Rua Direita) 

Branco 37   10  

Joaquim Antônio Ribeiro 
(Rua São José) 

Branco 48   11  

Nicolau Soares do Couto 
(Rua Direita) 

Branco 77 Coronel 1813-1828 
(4) 

19  

Manuel Soares do Couto 
(Rua Direita) 

Branco 36 Coronel 1829-1840 
(4) 

No fogo 
do pai 

Junta do 
comércio (1840) 

Antônio José Peixoto 
(Rua São José) 

Branco s/inf Coronel   s/inf Junta do 
comércio (1819) 

Antônio Ribeiro Fernandes 
Forbes (Rua São José) 

Branco s/inf Tenente 
Cel 

1822-1836 
(5) 

s/inf  

Carlos de Assis de 
Figueiredo  (Rua Direita) 

Branco s/inf  1818-1836 
(4) 

s/inf Junta do 
comércio (1819) 

Francisco de Magalhães 
Gomes (Rua São José) 

Branco s/inf Tenente 1821, 
1837-1840 

s/inf Sedição de 1833 

João de Deus Magalhães 
Gomes (Ant. Dias) 

Branco s/inf Sargento
- Mor 

1818-1836 
(4) 

s/inf Junta do 
comércio (1819) 

Francisco Xavier de Moura 
Leitão (Rua São José) 

Branco 34  1853-1856 
(1) 

5 Sedição de 1833 

Tristão Francisco Pereira de 
Andrade (Rua São José) 

Branco 44  1837-1848 
(3) 

5   

Silvério Pereira da Silva 
Lagoa (Rua São José) 

Branco 40 Sargento 
Mor 

1841-1848 
(2) 

5  

Fontes: Arquivo Púbico Mineiro. Licenças para casas de negocio. 1838. Livro de Receitas e Despesas da 
Câmara Municipal de Ouro Preto. 1838. APM. CMOP 3/4; APM. Lista de habitantes, Ouro Preto, 1838. 
Banco de dados Cedeplar/UFMG; Memorial Histórico e Político da Câmara Muncipal de Ouro Preto. 
CMOP; Arquivo Nacional. Junta do comércio agricultura e fábricas. Códice 170, 171; *Idade em 1838 
  

 Estas são informações ainda incipientes sobre o grupo de maiores 

comerciantes da cidade, porém algumas sugestões podemos retirar daí.  São 18 donos de 

lojas, algumas comercializando molhados também. Todos eram brancos, homens de 



meia idade, proprietários de escravos e mantinham estabelecimento nas ruas São José 

ou Direita, com exceção de João de Deus Magalhães Gomes.  

 O reconhecimento por terem um estabelecimento comercial na região 

central da cidade, a rede de favores e amizades construída pela venda a prazo ou 

empréstimo em espécie (os 7 maiores credores da cidade estão entre eles) e ainda, as 

possíveis relações familiares, podem ter conferido certo prestígio e confiança aos 

maiores comerciantes junto à população da cidade. Isto está sugerido pela identificação 

de altas patentes da guarda e de eleições para vereadores, alguns por vários mandatos. A 

despeito da ausência de algumas fontes, e conseqüente lacuna de informações, é 

possível verificar certa coincidência entre propriedade de loja/patente militar/vereança. 

Considerando que, como já adiantamos, o lojista era o comerciante com maior contato 

com uma rede social e mercantil mais ampla, estar ligado ao mundo exterior era 

condição fundamental para ser “elite” no universo local.  

 Para negociar fazendas e outros importados era necessário recorrer aos 

fornecedores do Rio de Janeiro, para não depender de um concorrente local. Por isso, 

alguns se matricularam na Junta do Comércio Agricultura e Fábricas da capital do 

Império, o que provavelmente facilitaria o trânsito e o crédito, como vimos no caso de 

Manuel Soares do Couto. Dessa maneira, é forçoso crer que a ligação entre o respeito 

local e trânsito externo andavam lado a lado nos interesses dos negociantes. 

 Vejamos Francisco de Paula Santos que, desde a década de 1820, 

mercanciava fazendo o caminho Minas/Rio. Em 1828 passou pela Polícia da Corte para 

registrar a compra de 27 escravos. Dois anos mais tarde, registrou 30 escravos.29 É bom 

lembrar que uma compra tão numerosa era rara, o que mostra que o capital despendido 

pelo negociante ouropretano não era pequeno.  Dono de uma loja na Rua São José, 

matriculou-se na Junta do comércio em 1843. Entre 1840 e 1847  foi eleito para três 

mandatos como deputado da Assembléia Provincial. Paula Santos, comendador, 

também era o principal acionista da Caixa Econômica Particular de Ouro Preto, fundada 

em 1838, por iniciativa local. O seu escritório comercial também intermediava a compra 

de apólices da dívida pública das províncias de Minas Gerais e Rio de Janeiro.30  

 Como já adiantamos, mais do que outra atividade, o comércio exigia a 

construção de “nome” e reputação, tanto na comunidade quanto nos centros 

                                                            
29 Arquivo Nacional. Registro de escravos na Polícia da Corte. Códice 424.  
30 RAPM. Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano 1. 1896; Arquivo Histórico do Museu da 
Inconfidência. Caixa Econômica Particular de Ouro Preto. Livros de Receita e despesa. 



fornecedores. Por isso, é possível notar proximidade tão forte com a carreira política, 

mas também com o caráter familiar de alguns empreendimentos. Nicolau e Manuel 

Soares do Couto já foram citados, mas no quadro acima temos outros exemplos. 

 Os irmãos João de Deus e Francisco de Magalhães Gomes possuíam lojas 

de fazendas na cidade, em 1838. A tradição mercantil vinha de quase duas décadas 

atrás, quando João de Deus já era matriculado na Junta do Comércio. Em 1833, lá 

estavam os irmãos, oficiais da guarda, envolvidos na sedição que levara Manuel Soares 

do Couto à presidência temporária da província. Francisco era o redator do jornal O 

Tareco Militar, restauracionista e crítico ácido dos liberais-moderados, vitimados com o 

movimento.  João de Deus aparecia sempre como testemunha das cobranças de dívidas 

movidas por Francisco. Ambos também foram eleitos para a câmara municipal nas 

décadas de 1820 e 1830. Já na década de 1840, o filho de Francisco, Carlos Magalhães 

Gomes assumia os negócios. 

 A família Figueiredo também trazia tradição no comércio. Desde 1804 foi 

possível identificar Carlos de Assis como comerciante na cidade, matriculado na Junta 

do Comércio em 1819 e eleito vereador por 4 mandatos. O seu filho, José Batista 

(comendador, ministro da ordem terceira de São Francisco de Assis), fora outro lojista 

dos mais prósperos da cidade e sócio de seu irmão, o segundo Carlos de Assis 

Figueiredo. Exatamente este que, em 1841, compôs a comissão de 3 negociantes que 

liquidou os bens de Manuel Soares do Couto para pagamento de suas dívidas.  

 De alguma forma, vários comerciantes presentes no quadro cruzaram o 

caminho de Soares do Couto, o que justifica nossa escolha de utilizá-lo como fio 

condutor da apresentação da praça comercial e dos negociantes da capital da província. 

Como é o caso de Francisco Xavier de Moura Leitão, outro membro da comissão 

liquidadora de seus bens, post mortem, mas também comparsa na sedição de 1833.  

 Esses encontros revelados pelas fontes sugerem pesquisas mais profundas 

que busquem entender a natureza dessas relações. Por hora alguns dados já revelarem a 

verdadeira teia que pode ser reconstruída para o estudo de uma praça mercantil e seus 

agentes. A família, a política e o trato mercantil se entrelaçam. 

 

Conclusão 

 

 O nível de acumulação, a inserção e ascensão sócio-política dos grandes 

comerciantes locais ainda merecem pesquisas mais detalhadas. Porém, os indícios já 



coletados sinalizam para a importância da presença desses agentes, no abastecimento 

regional, na conexão com o universo mercantil mais amplo e por conseqüência na 

constituição de uma elite.  Ao ganhar fôlego pelo desenvolvimento do comércio e da 

agropecuária, a antiga região mineradora, se inscreve no crescimento do mercado 

interno, gerando oportunidades de acumulação e ascensão de novos agentes, mas, 

sobretudo abarcando famílias enraizadas na vida urbana. 

 Assim ocorreu com os famosos negociantes grossistas de São João Del Rey, 

financiadores da economia regional e com presença garantida na praça comercial da 

capital do Império. A pujança de suas fortunas teve origem na circulação da produção 

abastecedora regional e nacional. 31 Situada na Comarca do Rio das Mortes, Barbacena 

também foi identificada por Edna Resende como um importante entreposto comercial 

com a Corte. Ao fazer uma análise prosopográfica de famílias proeminentes da cidade e 

sua inserção na vida política da província e do país, a autora identifica que o consórcio 

entre produção agropecuária, tráfico negreiro, casa comercial, o crédito e alianças 

familiares, era gerador de fortuna, prestígio e influência política.32 Exemplos não 

faltariam de pequenos e médios centros mercantis, formados na sociedade do ouro, e 

que no XIX, abastecem, administram e dão tom político da província com a maior 

população livre e escrava do Brasil. Este processo é bem representado pela atuação dos 

negociantes como interlocutores da economia local com o centro de desenvolvimento 

do mercado interno. 

 Verificar as mudanças e continuidades desse comércio e seus atores são os 

desafios que se apresentam a diante. Ou seja, como que, no processo de formação da 

nação, se comportou seu mercado interno e os agentes interiorizados? Essa questão 

envolve não apenas a constituição de novas formas de investimento, operações 

comerciais, mas também na conformação da elite, em seus diversos níveis e matizes. 
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Introdução 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a evolução do padrão de 

apropriação de terras no oeste paulista a partir da Lei de Terras de 1850 na esteira da 

expansão cafeeira, e a influência exercida neste processo pelo modelo de crescimento 

agrícola predatório e extensivo herdado da América portuguesa. Verifica-se que a Lei 

de Terras não teve aplicação expressiva principalmente em função da atuação dos 

representantes do capital cafeeiro paulista em três frentes: a violência contra pequenos 

posseiros, camponeses e comunidades indígenas; a fraude e a falsificação de títulos de 

propriedade; e a influência direta em cargos públicos de expressão. Diante disso, o fato 

é que a apropriação territorial por posse continuou tendo papel importante nas áreas da 

grande empresa cafeeira em São Paulo, distorcendo o funcionamento do mercado de 

terras nos moldes previstos pela Lei de Terras de 1850.  

Procura-se mostrar ainda como o monopólio da terra obtido pelo capital 

cafeeiro teve papel importante na configuração das relações de trabalho que 

predominaram no oeste paulista a partir da imigração européia maciça em fins do século 

XIX. 
 

1) Expansão da economia do café e a aurora do capital cafeeiro paulista 
 
O Brasil do século XIX foi palco de um movimento contraditório. Um 

movimento que reforçava as características estruturais básicas da economia dos três 
                                                            
1 Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestrando em História 
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Silva. Bolsista da CAPES. Email: gmcavarzan@gmail.com 



primeiros séculos de colonização e, ao mesmo tempo, criava as condições para sua 

superação, ainda que paulatina: trata-se da expansão do complexo exportador cafeeiro. 

Com a crise que abalou, ainda no século XVIII, os principais produtos agrícolas e 

minerais de exportação que haviam dinamizado a economia brasileira até então, fazia-se 

necessário encontrar uma nova fórmula ou um novo caminho para que a acumulação de 

capital não fosse completamente obstaculizada no setor mais dinâmico da economia 

brasileira. A solução construída foi a formação da grande empresa exportadora de café, 

empreendida, inicialmente, nos mesmos moldes da economia colonial de outrora: 

latifúndio, monocultor e escravista, voltado para o mercado externo.2 Este gênero se 

firmou definitivamente, na década de 1830, como principal produto da pauta de 

exportações do Brasil3 e sua forte progressão ao longo de todo o período imperial, e 

mesmo nas primeiras décadas republicanas, dará o tom de uma série de modificações na 

estrutura econômica do país.4 

O café já era produzido em algumas partes do Brasil no início do século 

XVIII, ainda que de forma marginal e destinado ao consumo local. Com a crise da 

produção cafeeira no Haiti – tem início em 1789 uma revolta da população escrava do 

Haiti que gera uma grande desarticulação da estrutura produtiva daquela colônia -, há 

uma elevação dos preços daquele produto no mercado internacional que significava, na 

prática, uma nova oportunidade de investimentos rentáveis. Além disso, no decorrer do 

século XVIII o café ganha importância no cenário internacional e passa a ter grande 

demanda como um bem de luxo no mundo ocidental. Também a era industrial européia 

do século XIX, exigindo intensa atividade física e mental daqueles que a ela haviam se 

integrado, se mostrou receptiva às qualidades do café. A grande oferta brasileira que se 

inaugurava contribuiu, ao rebaixar os preços, para difundir ainda mais o consumo de 

café.  5  

As condições externas favoreciam, portanto, as iniciativas de investimento 

na cultura deste novo gênero que começa a ganhar espaço importante nos mercados dos 
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1976. 
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países centrais. Internamente, a produção de café pôde se desenvolver de forma 

contundente, inicialmente, no Vale do Paraíba, próximo à capital do império. Este 

movimento foi garantido pela facilidade em obter mão-de-obra escrava, ainda que o 

tráfico internacional estivesse formalmente extinto desde 1831. Além disso, a mão-de-

obra cativa antes utilizada na mineração migrou para os cafezais. As terras desta região 

também se mostraram apropriadas para a produção de café, visto que se localizavam 

próximas ao porto de exportação, de tal forma que a mula, principal meio de transporte 

da época, podia resolver a logística do deslocamento da mercadoria da fazenda até o 

porto. A qualidade e a disponibilidade de terras também foram fundamentais para que a 

cultura de café se desenvolvesse no centro-sul do Brasil, em detrimento da parte norte 

do país, onde a qualidade das terras já estava bastante comprometida em função da 

agricultura predatória praticada desde os tempos coloniais. No centro-sul, ao contrário, a 

disponibilidade de terras ainda estava preservada, bem como a qualidade das mesmas. O 

clima nesta região também era bastante favorável, de tal sorte que o café se instalará 

com sucesso no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, São Paulo e, em menor escala, 

Espírito Santo. 6 

A origem do capital-dinheiro que leva a cabo a empreitada de construção da 

economia mercantil-escravista nacional do café no Rio de Janeiro se encontra na órbita 

do capital mercantil nacional, que ganha fôlego com o fim do exclusivo metropolitano 

em 1808. “Inúmeras fazendas de café, certamente as mais significativas, foram 

organizadas com capitais transferidos diretamente do setor mercantil (comércio de 

mulas, capital usurário urbano, tráfico de escravos, etc.)”. 7Além disso, teve 

fundamental importância a figura do comissário que, além de ser o intermediário entre 

produtor e exportador de café, ainda financiava a própria montagem e organização 

produtiva das fazendas de café. 8A marcha do café foi se intensificando e substituindo 

antigas culturas como cana-de-açúcar, algodão, cereais, feijão, mandioca e também 

criação de animais. As antigas culturas passaram a ser importadas de outras regiões, 

dada a força com que o café avançava. Levando-se em consideração a cotação 

internacional dos diversos produtos tropicais de exportação e o montante necessário de 

mobilização de capitais, a empresa cafeeira atingia margens de lucros mais elevadas do 

que as outras culturas tradicionais. As primeiras plantações importantes comercialmente 

                                                            
6 Cf. FURTADO, Celso. op. cit.; PRADO JUNIOR, Caio. op. cit.; COSTA, Emília Viotti. op. cit.  
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efetivam-se no litoral do Rio de Janeiro e em algumas partes do litoral de São Paulo - 

Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião. No entanto, o grande sucesso da lavoura 

cafeeira se da, primeiramente, no Vale do Paraíba, onde as condições climáticas e 

ambientais eram magníficas para a produção cafeeira. Os cafezais do Vale do Paraíba 

abarcavam não só o Rio de Janeiro, mas também a parte leste da província de São Paulo 

e as regiões mais setentrionais na fronteira com Minas Gerais. 9  

Além da predominância do trabalho escravo, a produção cafeeira do Vale do 

Paraíba guardava outras semelhanças com a agricultura colonial: primeiramente, uma 

estrutura agrária baseada no latifúndio, em função da necessidade de realizar uma 

produção em larga escala geradora de margens de lucro que compensassem os gastos 

iniciais com recursos produtivos; Além disso, preservou-se a tradicional produção 

rudimentar - com baixíssima mecanização -, monocultora e destinada à exportação. O 

crescimento da produção se dava de forma prioritariamente extensiva, ou seja, baseado 

na maior apropriação de terras e trabalho, e não apoiada em progressos técnicos e na 

mecanização, típicas do crescimento intensivo. São justamente estas características que 

irão gerar a decadência econômica da região do Vale do Paraíba.  

Primeiramente havia a questão da queda na oferta de mão-de-obra escrava 

que começa a se tornar um forte obstáculo à expansão da lavoura quando, em 1850, é 

proibido o tráfico internacional de escravos no Brasil, o que gerou uma tendência 

contínua ao encarecimento do trabalhador cativo, negociado através do tráfico 

interprovincial. 10A outra gama de obstáculos que enfrenta a região do Vale do Paraíba 

provém da forma extensiva e predatória do cultivo do solo. Além da incorporação 

contínua de novas terras, que reduzia sua disponibilidade, o uso predatório das mesmas 

acelerava a necessidade de expansão da fronteira agrícola, o que só poderia acontecer 

fora dos limites geográficos do Vale do Paraíba. “O esgotamento da região ocidental 

(Resende, Vassouras, Barra Mansa e outras) após 1860 provocaria o deslocamento do 

café para a região oriental (Cantagalo, Paraíba do Sul, etc.), praticamente terminando aí 

sua possibilidade de expansão”. 11  

Com o declínio da produção cafeeira do Vale do Paraíba, outra região 

tomaria seu posto de área dinâmica da economia brasileira: O Oeste Paulista, região que 

                                                            
9 COSTA, Emília Viotti. op. cit.; PRADO JUNIOR, Caio. op. cit. 
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1821, um negro custava de 250 a 440 mil-réis. Em 1843, o preço de um escravo havia subido a setecentos 
e mil. Em 1855, variavam entre quinhentos e um conto de réis”. p. 97. 
11 CANO, Wilson. op. cit., p. 37. 



vai, basicamente, de Campinas até Ribeirão Preto, num caminho rumo ao norte da 

Província de São Paulo, seguindo a trilha da terra roxa. 12 Também nesta região - apesar 

de um grau relativamente maior de progresso técnico – a produção crescia de forma 

extensiva, ou seja, baseada na apropriação contínua de novas terras adequadas ao 

cultivo de café. Este processo teria de caminhar, inevitavelmente, para uma marcha 

rumo ao interior do país, que geraria graves problemas com relação aos custos de 

transporte, diante das precárias condições dos caminhos do Brasil imperial que 

prevaleceram até a década de 1870.13 Se na primeira metade do século XIX a grande 

expansão da economia cafeeira, pôde se apoiar na oferta abundante de terras próximas 

aos portos de exportação, no Vale do Paraíba, e na oferta abundante de escravos 

garantida pelo tráfico externo, a segunda metade do século colocava de forma 

inequívoca a limitação de força de trabalho e o distanciamento cada vez maior das terras 

como obstáculos a expansão da lavoura cafeeira. “As antigas tropas de mulas não 

podiam escoar uma grande produção espalhada por milhares de quilômetros”. 14 O 

aumento do preço dos escravos e a elevação nos custos de transporte passariam a 

absorver parte significativa da taxa de lucro da economia cafeeira, com risco de 

obstaculizar a própria acumulação de capital. 

A crise começa a se resolver com a introdução das estradas de ferro em São 

Paulo, constituídas sob comando do capital mercantil nacional e capital financeiro 

inglês, além da ajuda do Estado brasileiro que, ao proporcionar uma garantia de juros ao 

capital estrangeiro, tornava certa a rentabilidade do negócio de ferrovias. Os 

investimentos maciços no sistema ferroviário paulista têm origem na segunda metade da 

década de 60, e permitiram que as terras virgens do oeste paulista se tornassem 

economicamente viáveis e passiveis de utilização lucrativa. O sistema ferroviário, além 

de gerar capacidade de transportar um volume maior de mercadorias, viabiliza maior 

apropriação de terras e reduz os custos de transporte. “Em média, houve uma 

diminuição dos custos cafeeiros em montante equivalente a cerca de 20% dos preços de 

exportação”. 15  Na década de 1870, outra inovação irá produzir uma forte diferenciação 

entre a economia cafeeira paulista e a fluminense: São Paulo já fabricava e utilizava, 

nesta época, máquinas de beneficiamento do café, o que elevou ainda mais a 

                                                            
12 O termo “oeste paulista” se deve ao fato de que esta região está localizada a oeste da capital da então 
Província de São Paulo.  
13 COSTA, Emília Viotti. op. cit. ; MELLO, João Manuel Cardoso. op. cit. 
14 SILVA, Sérgio. op. cit., p. 56. 
15 CANO, Wilson. op. cit., p. 47. 



produtividade da lavoura paulista. Estes fatores geravam redução de custos e aumento 

da qualidade do café paulista que, podia assim, obter maior valorização no mercado 

externo, de modo a compensar os custos iniciais com a mecanização. O que se observa, 

a partir de então é uma elevação da rentabilidade da cafeicultura paulista proveniente da 

introdução do sistema ferroviário e das máquinas de beneficiamento. “Máquinas de 

beneficiamento e ferrovias, as primeiras aumentando a produtividade e as últimas 

reduzindo os custos, resultavam, assim, em forte ampliação das margens de lucro”. 16 A 

produção cafeeira se intensifica nas décadas de 1870 e 1880, ao mesmo tempo em que 

se desloca do Rio de Janeiro para São Paulo. “Durante a década de 1880 a produção de 

São Paulo ultrapassa a produção do Rio de Janeiro, as plantações de São Paulo 

praticamente substituem o Vale do Paraíba.” 17 

O predomínio da lavoura cafeeira no século XIX tem conseqüências que 

extrapolam as esferas estritamente econômicas da sociedade brasileira e atuam 

diretamente em outros segmentos. De todas as conseqüências deste fenômeno, a que 

mais relevância possui dentro dos limites deste trabalho é o fato de os dirigentes do 

complexo cafeeiro haverem alcançado a condição de fração hegemônica da classe 

economicamente dominante brasileira, com forte poder econômico e destacada 

influência política. “O grande papel que São Paulo foi conquistando no cenário político 

do Brasil, até chegar à sua liderança efetiva se faz à custa do café; e na vanguarda deste 

movimento de ascensão, e impulsionando-o, marcham os fazendeiros e seus 

interesses”.18 Esta fração de classe que surge no interior da economia cafeeira difere em 

alguns pontos fundamentais das oligarquias agrárias que haviam estado à frente das 

grandes empresas exportadoras do Brasil colonial. Esta nova classe empresária peculiar 

é distinta, por exemplo, da tradicional elite da economia açucareira. Esta última não 

possuía uma clara noção do conjunto da economia do açúcar, visto que cuidava 

diretamente do processo de produção deste gênero, mas não possuía voz ativa na etapa 

de comercialização do produto, que estava nas mãos de grupos comerciais de Portugal e 

Holanda. Tendo em vista que, nesta fase, o predomínio do capital comercial era claro e 

que as decisões econômicas fundamentais fugiam ao controle das elites econômicas 

internas do país, é fácil perceber que os senhores de engenho de açúcar não poderiam ter 

                                                            
16 CANO, Wilson. op. cit., p. 47. 
17 SILVA, Sérgio. op. cit., p. 50. 
18 PRADO JUNIOR, Caio (2006). op. cit., p. 167. Para a questão do fracionamento da classe dominante e 
da hegemonia do capital cafeeiro dentro desta classe ver PERISSINOTTO, Renato Monseff. Classes 
Dominantes e Hegemonia na República Velha. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1994. 



uma plena consciência de seus interesses de classe, posto que tivessem apenas uma 

visão parcial do que consistiam os processos de acumulação de capital e apropriação de 

excedentes gerados na empresa açucareira. “Compreende-se, portanto, que os antigos 

empresários hajam involuído numa classe de rentistas ociosos, fechados num pequeno 

ambiente rural”. 19   

Se por um lado, a oligarquia do açúcar sofria com a falta de poder decisório, 

com a pouca clareza acerca de seus interesses de classe, com a visão parcial das etapas 

constitutivas da acumulação de capital que girava em torno da economia açucareira, 

com a submissão a burguesias comerciais européias e credores, e ainda mais num 

contexto de crise dos preços do açúcar no mercado internacional, por outro lado, a 

burguesia que emergia no seio da economia cafeeira apresenta um aspecto distinto. Em 

primeiro lugar, com a independência política do Brasil há uma internalização dos 

centros de poder, ou seja, a partir da emancipação política nativa, a atuação das classes 

economicamente dominantes nacionais não será mais subordinada a interesses 

metropolitanos. “O poder deixará de se manifestar como imposição de fora para dentro, 

para organizar-se a partir de dentro”.20 Além disso, a vanguarda da expansão cafeeira é 

composta por homens com alguma experiência comercial adquirida no abastecimento 

do mercado consumidor do Rio de Janeiro, ampliado com a transferência da corte 

portuguesa para o Brasil. A burguesia cafeeira estava, ainda, envolvida tanto no 

processo de produção quanto na comercialização do produto e sua região produtiva 

próxima à capital do país facilitava sua influência econômica e política. 21 

No oeste paulista as possibilidades dos representantes do capital cafeeiro 

eram ainda maiores do que no Vale do Paraíba. Enquanto neste último prevalecia uma 

dependência da lavoura com relação ao capital mercantil da corte, representado por 

comissários ou pelo Banco do Brasil, no oeste paulista existia uma capacidade de 

autofinanciamento gerada a partir da acumulação de capital-dinheiro na lavoura 

açucareira e no tropeirismo que têm um surto na província de São Paulo no fim do 

                                                            
19 FURTADO, Celso. op. cit., p. 115. 
20 FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil: Ensaios de Interpretação Sociológica. 
Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1975, p. 31. 
21 “Desde cedo eles compreenderam a enorme importância que podia ter o governo como instrumento de 
ação econômica. [...] Não é o fato de que hajam controlado o governo que singulariza os homens do café. 
E sim que hajam utilizado esse controle para alcançar objetivos perfeitamente definidos de uma política. 
É por essa consciência clara de seus próprios interesses que eles se diferenciavam de outros grupos 
dominantes anteriores ou contemporâneos.” Cf. FURTADO, Celso. op. cit., p. 116 (grifos nossos). 



século XVIII e primeira metade do século XIX.  22  São justamente os fazendeiros que 

já experimentavam alguma prosperidade no negócio do açúcar que irão protagonizar a 

incorporação de novas terras para o negócio cafeeiro, como ocorreu, por exemplo, com 

as famílias Silva Prado, Souza Queiroz, Vergueiro, etc. Outro aspecto interessante a ser 

ressaltado é que a burguesia cafeeira do oeste paulista esteve presente em praticamente 

todas as esferas econômicas do complexo cafeeiro, entendido este último como o 

conjunto de atividades formado pela produção de café propriamente dita - atividade 

nuclear-, pela agricultura de alimentos e matérias-primas, pela atividade industrial, pelas 

ferrovias, bancos, comércio de exportação e importação, infra-estrutura (portos, 

armazéns), transportes urbanos e comunicação. 23 

À forte atuação econômica do capital cafeeiro, através da diversificação de 

investimentos tanto em empreendimento rurais quanto urbanos e nas mais diversas fases 

do processo de produção e circulação de mercadorias, soma-se uma igualmente forte 

atuação política. Os membros das famílias representantes do capital cafeeiro ocuparam 

importantes postos públicos na arena política do Brasil imperial e também na República 

Velha. Neste sentido, segundo Sérgio Silva: “Encontramos muitas vezes, os mesmos 

homens que estão à frente de empresas que desempenham as funções mais diversas. 

Eles estão também – é importante destacá-lo – à frente do aparelho do Estado, seja ao 

nível regional (Estado de São Paulo), seja ao nível federal”. 24 Se o grande capital 

cafeeiro atua em diversas esferas econômicas e políticas, são seus representantes que 

irão tomar a frente das mudanças ocorridas em São Paulo no último terço do século 

XIX, desde a construção de estradas de ferro, inauguração de bancos e outros serviços, 

até o impulso para a atração maciça de mão-de-obra livre através da imigração, e 

questões relacionadas à apropriação territorial.  

No oeste paulista observa-se, de forma quase inédita, o surgimento de uma 

nova fração hegemônica de classe economicamente dominante com visão do conjunto 

da economia e, portanto, com uma noção relativamente grande de seus interesses de 

classe – representados pela necessidade de acumulação de capital no complexo cafeeiro 

-, e de como defendê-los, seja na arena política do século XIX e primeiras décadas do 

século XX, seja através de formas privadas de exercício da dominação econômica. 

Vejamos alguns aspectos da manifestação da dominação econômica e política do capital 
                                                            
22 PERISSINOTTO, Renato Monseff. Estado e Capital Cafeeiro em São Paulo (1889-1930) TOMO I. 
São Paulo: FAPESP; Campinas, SP: UNICAMP, 1999. 
23 CANO, Wilson. op. cit.  
24 SILVA, Sérgio. op. cit., pg. 59. 



cafeeiro paulista no processo de apropriação de terras para a lavoura de café no interior 

de São Paulo. 

 
2) Expansão cafeeira e apropriação de terras 

 
A primeira forma juridicamente reconhecida de apropriação de terras no 

Brasil colonial consistiu no regime de sesmarias. O estatuto do sesmarialismo colonial 

estabelecia que não fossem doadas pela Coroa portuguesa porções de terras que 

estivessem além da capacidade de ocupação e cultivo do beneficiário. As sesmarias só 

seriam concedidas a homens que comprovadamente pudessem tocar o negocio do 

açúcar, que demandava uma quantidade relativamente grande de capital inicial 25 - 

portanto, homens de posses. 26 No entanto, frente às grandes possibilidades comerciais 

que proporcionava o cultivo da cana-de-açúcar - que exigia grandes extensões de terra -, 

e no afã de ocupar o imenso território brasileiro, a Coroa portuguesa ignorou 

freqüentemente descumprimentos da legislação das sesmarias. 27 Isso se reflete no fato 

de que áreas imensas eram concedidas, mesmo nos casos em que não pudessem ser 

aproveitadas em sua plenitude pelo beneficiário das concessões de terras.  

No século XVIII observa-se um crescimento intenso da colônia portuguesa 

que se reflete no aumento populacional, na maior demanda por terras e na dinâmica 

econômica que se desenrola, em boa medida, em função da atividade de mineração que 

ajudou a impulsionar outros setores como a produção de alimentos e animais de carga, 

por exemplo, gerando maior integração das diferentes regiões do país. O efeito mais 

importante destas transformações foi a difusão de outra forma de apropriação territorial 

que já se desenvolvera desde o inicio da colonização: trata-se da apropriação por posse, 

que “se fazia de modo desordenado e espontâneo, fugindo totalmente ao controle das 

autoridades”. 28 A posse pura e simples foi bastante comum na região da pecuária que 

girava em torno da economia açucareira no Nordeste e entre aqueles lavradores sem 

recursos que se dedicavam à subsistência ou a produção de alimentos em pequenas 

                                                            
25 FURTADO, Celso. op. cit. 
26 SILVA, Lígia Osório. Terras Devolutas e Latifúndio: efeitos da Lei de 1850. 2ª ed. Campinas/SP: 
Ed. Da Unicamp, 2008. 
27 Cf. DEAN, Warren. Rio Claro: um sistema brasileiro de grande lavoura 1820-1920. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1977: “A primeira doação feita na área foi obtida fraudulentamente. José Ignácio Ribeiro 
Ferreira, impedido legalmente de adquirir sua própria sesmaria por ser secretário do governador, usou 
testas-de-ferro para conseguir cinco delas – uma das quais em Rio Claro – num total de 566 quilômetros 
quadrados. Duas outras foram concedidas antes de 1800, ao que parece a especuladores que jamais deram 
início ao cultivo a que obrigavam as doações, que por isso acabaram caducando”, p. 28. 
28 SILVA, Lígia Osório. op. cit. p. 66. 



propriedades, mas também o grande latifúndio dedicado à agricultura de exportação se 

utilizou largamente da apropriação de terras por posse, aproveitando a falta de controle 

e fiscalização sobre a situação agrária do Brasil. 29 

 No século XIX cresce a incidência de ocupação territorial por posse, 

visto que esta estava livre das burocracias que, ao menos em tese, caracterizavam a 

apropriação através do sistema de sesmarias. A forte resistência à medição e 

demarcação das terras por parte dos proprietários explica, em boa parte, os motivos 

pelos quais o sistema de sesmarias perdia fôlego. A resistência dos proprietários em 

cumprir as burocracias do sesmarialismo se dava por conta do cultivo extensivo da terra, 

apoiado em técnicas muito rudimentares e métodos de produção bastante primitivos, 

que geravam o esgotamento rápido do solo que impelia sempre à incorporação de novas 

terras para aqueles que buscavam elevar a produção. “Decorria dessas características 

uma fome permanente de terras, que, por sua vez, acarretava uma grande mobilidade. 

Arruinava-se a terra, queimavam-se as florestas e passava-se adiante, repetindo o ciclo 

todo novamente”. 30 Este padrão de cultivo agrícola, somado à confusa situação da terra 

e à pressão crescente dos posseiros, fez com que o sistema de sesmarias, diante de seu 

evidente fracasso, fosse suspenso através da resolução de 17 de julho de 1822 do 

príncipe regente D. Pedro.31 Entre 1822 e 1850 a posse configurou-se como o único 

método de apropriação territorial no Brasil, ainda que a margem dos meios 

juridicamente reconhecidos. “As ‘posses’ resultantes da ocupação aumentaram de forma 

incontrolável e os posseiros acumulavam grandes extensões de terra, cujos limites eram 

vagamente definidos por acidentes geográficos naturais: um rio, uma queda d’água, uma 

encosta”.32  

A questão da regularização da terra no Brasil começa a se desenrolar em 

1843, quando o primeiro gabinete chefiado pelo partido conservador no segundo 

reinado coloca em pauta a discussão acerca da situação agrária. O gabinete solicitou ao 

Conselho de Estado uma proposta e este, por sua vez, elaborou um projeto no qual 

tratava conjuntamente as questões da terra e da força de trabalho – esta última se 

tornaria um obstáculo à expansão da produção com o fim do tráfico negreiro apontando 

no horizonte de forma cada vez mais nítida. Apesar das controvérsias o projeto foi 

aprovado na Câmara, porém ficou estacionado no Senado durante sete anos de gabinetes 
                                                            
29 Idem, Ibidem. 
30 SILVA, Lígia Osório. op. cit., p. 55.  
31 Idem, Ibidem. 
32 COSTA, Emília Viotti. op. cit., 1977, p. 132. 



liberais, que eram resistentes a medidas centralizadoras que, de certo modo, estavam 

presentes no projeto. Somente quando retornou ao poder um gabinete conservador em 

1848 é que a questão voltou a ser discutida, possibilitando a adoção, em 18 de setembro 

de 1850, da lei nº 601, a primeira Lei de Terras do Brasil, que estabelecia os seguintes 

pontos: 33  

a) A proibição da aquisição de terras devolutas por qualquer meio que não 

fosse a compra junto ao governo; b) A revalidação de sesmarias seria concedida quando 

a mesma estivesse sendo cultivada. O mesmo valia para as posses mansas e pacíficas, 

isto é, aquelas sem contestação judicial de terceiros.; c) as terras deveriam ser medidas 

de acordo com prazo estipulado pelo governo. Operações de compra e venda ou de 

hipoteca só seriam permitidas a possuidores que obtivessem o título de propriedade, que 

só era concedido “após a medição e o pagamento dos direitos de chancelaria”. 34 

Caberia ao governo imperial realizar a medição das terras devolutas; d) O governo tinha 

autorização para efetuar a venda das terras devolutas em leilões públicos ou não, 

conforme a conveniência; e) O governo se responsabilizaria ainda pela entrada anual de 

parte dos colonos livres destinados a trabalhar na lavoura ou a povoar determinadas 

regiões; f) Os recursos provenientes da venda de terras e dos direitos de chancelaria 

seriam destinados à subseqüente medição e demarcação de terras devolutas e à 

subvenção a entrada de colonos livres. 

O objetivo último desta regulamentação consistia na transição para uma 

forma de apropriação territorial baseada em contratos de compra e venda e não mais em 

costumes ou privilégios. Se antes a aquisição de terras era derivada de uma relação mais 

ou menos pessoal com o Rei de Portugal, após a Lei de Terras este processo seria, 

teoricamente, baseado numa relação impessoal entre o Estado imperial brasileiro e 

aqueles que estivessem dispostos a despender certa quantia monetária para adquirir 

terras. Em outras palavras, pretendia-se encarar, a partir de então, a terra como 

mercadoria. A Lei de Terras de 1850, no entanto, enfrentou grandes dificuldades de 

aplicação prática, com sua validade bastante distorcida, tendo em conta que a 

apropriação territorial por posse continuou a vigorar de forma intensa no Brasil. A 

hipótese deste trabalho é que isto se deu, principalmente, porque ao mesmo tempo em 

que o governo buscava regulamentar o acesso a terra, ganhava forte impulso a expansão 

da economia cafeeira, baseada na contínua apropriação de novas terras, e os 
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representantes do capital cafeeiro puderam utilizar mecanismos de influência política e 

exercício privado da dominação econômica para evitar a construção de um mercado de 

terras nos moldes previstos pela legislação e continuar o processo de apropriação livre 

de novas porções de terra para a expansão da grande empresa de agroexportação. 35 

A expansão do café em São Paulo refletiu-se na apropriação de diferentes 

tipos de terras: terras já utilizadas para fins de comércio - açúcar, por exemplo-; terras 

não cultivadas, porém com proprietários privados; terras cultivadas por pequenos 

posseiros ou camponeses; terras ocupadas por indígenas e terras devolutas. Até 1875 a 

expansão cafeeira teria ocupado 135 mil hectares de terras; entre 1876 e 1883 apropria-

se de mais 150 mil hectares; entre 1886 e 1897 mais 600 mil hectares. Entre 1907 e 

1930 a área plantada de café atinge 2,3 milhões de hectares em São Paulo. 36 É 

importante ressaltar que, muitas vezes, os fazendeiros do café se apropriavam de novas 

terras para o plantio através de métodos violentos e coercitivos. Neste processo, eram 

expulsos de suas terras pequenos agricultores de subsistência e comunidades indígenas 

que, quando ofereciam algum tipo de resistência, acabavam sofrendo violência física, 

materialização dos métodos privados de exercício da dominação econômica da grande 

propriedade exportadora. Cabe ilustrar o raciocínio com o exemplo do município de Rio 

Claro, que no inicio do século XIX, era habitado por algumas centenas de famílias 

livres, praticantes de uma agricultura primitiva, tendo por cultura principal o milho, 

além do feijão e do arroz. A alimentação era complementada através da pesca, da caça e 

da criação de porcos e pode-se dizer que a maior parte das atividades era destinada a 

subsistência, sendo que apenas alguns poucos indivíduos se aventuravam a vender 

porcos e fumo no mercado, na própria região ou em outros locais da província de São 

Paulo. Foi justamente essa massa populacional que sofreu as conseqüências do avanço 

da grande propriedade exportadora rumo ao interior de São Paulo no século XIX. 37  

                                                            
35 Diversas dificuldades advinham também do fato de que regulamento de 1854 tornava o governo refém 
da iniciativa privada, que ficava com grande parte da responsabilidade inicial sobre a medição e 
demarcação de terras, e, assim, fez o possível para evitar ou adiar ao máximo o cumprimento da lei. Ou 
seja, a consciência do governo a respeito de quais eram as terras devolutas dependia, primeiramente, da 
demarcação das terras particulares. Os particulares, por sua vez, não tinham interesse em colocar limites 
ao padrão de apropriação livre de terras que caracterizara a expansão econômica do Brasil desde os 
tempos coloniais. A medição e a demarcação das terras entrava em conflito com a agricultura extensiva 
praticada pelos senhores de terras, baseada na incorporação irrestrita de novos territórios. Num contexto 
de expansão agrícola cafeeira, que dinamizava a economia brasileira, gerava recursos financeiros para o 
estado, além de ser fonte importante de acumulação de capital, seria inevitável que a apropriação por 
posse - mais simples, direta e pouco burocrática - permanecesse como padrão de incorporação de novas 
terras. Cf. SILVA, Lígia Osório. op. cit. 
36 CANO, Wilson. op. cit.  
37 DEAN, Warren. op.cit.  



Segundo Warren Dean isso se deve ao fato de que fazendeiros que atuavam 

na região litorânea, comerciantes, burocratas e profissionais liberais tenham se inclinado 

a aplicar os excedentes de capital-dinheiro em novas terras, chegando ao interior da 

província. Além disso, a melhoria nos transportes e a alta do preço internacional das 

culturas de exportação incentivaram a marcha da grande lavoura de exportação rumo ao 

interior de São Paulo em busca de terras férteis. Aos ocupantes primitivos restavam 

duas opções: ou eram expulsos definitivamente e marchavam para regiões mais ao 

interior do país, onde existia grande possibilidade de encontrar e se estabelecer em 

terras despovoadas. Ou então permaneciam nos territórios como agregados das fazendas 

realizando os mais diversos serviços, como limpar o mato, construir estradas, guiar 

carroças, etc. Os poucos que conseguiram manter suas pequenas posses aproveitavam 

para se inserir de forma mais contundente na economia de mercado, vendendo víveres 

para os grandes fazendeiros e para as tropas de mulas. Nas primeiras décadas do século 

XIX, as primeiras grandes lavouras de exportação em Rio Claro foram de cana-de-

açúcar, organizadas por famílias que já plantavam cana em outras regiões de São Paulo 

como Itu e Campinas. A partir de 1860, no entanto, a demanda externa superior e os 

menores custos de produção fazem com que o café substitua de forma contundente a 

cana-de-açúcar naquela província paulista. 38 

 O caso de Rio Claro é paradigmático e caracterizou o desenvolvimento de 

outras províncias do oeste paulista no século XIX. Em algumas localidades, as terras 

com proprietários jurídicos reconhecidos poderiam tentar se inserir na produção de café 

ou simplesmente vender suas terras aos representantes da grande propriedade 

exportadora. De qualquer forma a lógica do capital cafeeiro era predominante. Na 

medida em que o café se expande rumo ao interior de São Paulo, suas lavouras vão se 

apropriando de novas terras. 39De acordo com Pierre Monbeig, os índios teriam sido os 

verdadeiros pioneiros do processo de ocupação de novas terras ao realizar a queima das 

matas do interior paulista, a fim de utilizar o solo. Os fazendeiros, ao avançarem rumo 

às zonas pioneiras, logo se deparavam com comunidades indígenas relativamente bem 

organizadas. Algumas com acampamentos de caça montados e agrupamentos de 

habitação. Eram praticantes da caça, da pesca e da cultura de alguns produtos agrícolas 

como feijão, abóbora e milho. O contato era, via de regra, bastante violento. A marcha 
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pioneira dos fazendeiros do café não era, em grande parte das vezes, recebida por esses 

indígenas com resignação ou passividade. Pelo contrário: 
 

Ficavam os índios a espreita dos desbravadores, aproveitando-se da desatenção 
destes para atacá-los, apoderar-se de suas armas e utensílios, carregando tudo que 
podiam encontrar em suas pobres casas. Eram assinaladas essas razias por atrozes 
morticínios, a flechadas e facadas. Por seu turno, respondiam os pioneiros aos 
ataques dos índios com igual brutalidade. Especializavam-se alguns dentre eles na 
organização de expedições punitivas, as dadas. Esses caçadores de índios, os 
bugreiros, eram conhecidos em todo o sertão, pois se deslocavam de bom grado de 
um desbravamento para outro, a fim de empreender uma dada. 40  

 

Depois de realizada a ocupação das terras pelo capital cafeeiro buscava-se 

garantir a legitimação do monopólio da terra, o que garantia a seus representantes a 

obtenção de uma série de privilégios econômicos, como será discutido no terceiro item 

deste trabalho. Nas palavras de Sérgio Silva: 
 

(...) era necessário estabelecer um título de propriedade, coisa fácil para a burguesia 
cafeeira, que controlava diretamente o poder. Assim, de um dia para outro, essas 
terras tornavam-se sua propriedade eles podiam nelas estabelecer o café. Como essas 
terras jamais haviam ‘pertencido’ a alguém, a lei estava do lado do proprietário. 
Tratava-se simplesmente de expulsar os ocupantes. Para isso, a burguesia cafeeira 
empregava homens hábeis no gatilho. Se a resistência era muito grande, ela apelava 
para a milícia estadual ou mesmo para o exército. 41   

 

José de Souza Martins define o processo de legitimação do monopólio 

privado da terra como parte de uma verdadeira “indústria de falsificação”, na qual 

alguns homens – os grileiros - se especializavam nos métodos ilícitos necessários à 

obtenção de todos os documentos exigidos para que o fazendeiro de café se tornasse 

também “proprietário legítimo” de terras. Nas palavras do autor: 
 

Os ocupantes de terras e os possuidores de títulos de sesmarias ficaram sujeitos à 
legitimação de seus direitos, o que foi feito em 1854 através do que ficou conhecido 
como ‘registro paroquial’. Tal registro validava ou revalidava a ocupação da terra 
até essa data. Isso não impediu o surgimento de uma verdadeira indústria de 
falsificação de títulos de propriedade, sempre datados de época anterior ao registro 
paroquial, registrados em cartórios oficiais, geralmente mediante suborno aos 
escrivães e notários. Até as primeiras décadas deste século esses documentos 
estavam na raiz de grandes conflitos de terra nas frentes pioneiras de São Paulo. Tais 
procedimentos, porém, eram geralmente inacessíveis ao antigo escravo e ao 
imigrante, seja por ignorância das praxes escusas seja por falta de recursos 
financeiros para cobrir despesas judiciais e subornar autoridades (essas despesas 
eram provavelmente ínfimas em relação à extensão e ao valor potencial das terras 
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41 SILVA, Sérgio. op. cit., p. 71. 



griladas, mas eram também desproporcionais aos ganhos do trabalhador sem 
recursos). 42 

 

Percebe-se como “a legitimação das posses era obtida por aqueles que 

conseguiam os favores da máquina governamental, mediante falsificações, suborno de 

funcionários, testemunhas convenientemente arranjadas, etc”. 43 No mesmo sentido, 

Pierre Monbeig descreve de forma ilustrativa e detalhada os métodos praticados pela 

indústria da grilagem, destacando a grande imaginação de seus representantes: 
 

Os falsários deram provas de imaginação e habilidade diabólicas: buscaram folhas 
de papel timbrado com as armas imperiais, imitaram escritas fora de uso, descolaram 
velhos selos, amareleceram propositalmente seus documentos, arrancaram páginas 
dos registros de tabeliães. Implantavam-se à pressa cafeeiros de vinte ou trinta anos 
nas clareiras das florestas. Transportaram-se partes destacadas de casas velhas, que 
eram guarnecidas com móveis antigos, para criar o ambiente adequado e simular 
uma antiga ocupação do solo. Era preciso também premunir-se contra os 
adversários, pois muitas vezes dois ou três indivíduos moviam demandas em relação 
ao mesmo território, com algumas variantes na delimitação. Nesse caso, era 
indispensável cair nas boas graças do juiz de direito e dos agrimensores. E, por fim, 
era o assassinato uma solução levada em conta. 44  
 

Além dos métodos violentos e fraudulentos de apropriação de terras e 

legitimação de títulos de propriedade, os representantes do capital cafeeiro, em função 

de sua forte influência política e sua presença em cargos públicos, pôde conseguir 

diversas facilidades para legitimar posses irregulares. A legislação a favor dos 

posseiros, já existente durante o império, ganha novo fôlego com a proclamação da 

República e a tendência a descentralização do poder que se observa a partir de então. As 

medidas descentralizadoras refletem-se, inclusive, na questão da terra, que passa ao 

controle dos estados a partir da Assembléia Constituinte de 1891. A proposta aprovada 

mandava “passar aos estados as minas e terras devolutas dos seus respectivos territórios, 

cabendo somente à União as que fossem indispensáveis para a defesa da fronteira, para 

fortificação, construção naval e estradas de ferro federais”. 45 A maioria dos estados da 

federação criou uma legislação que significou a adaptação da Lei de 1850 para 

favorecer os posseiros, por meio da alteração da data de validade das posses. Se antes 

podiam ser legitimadas posses ocupadas até o ano de 1854, agora este prazo seria 

esticado até 1889 ou data ainda mais recente, em certos casos. Assim, a privatização das 
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terras públicas continuou a ocorrer por meio da posse. Nas palavras de Brasilio Sallum 

Junior: 
Dessa forma, a Lei de Terras de 1850 e as que, no âmbito estadual, regulavam a 
apropriação do solo, não foram suficientes por si mesmas para transformar 
efetivamente a terra em mercadoria. Na realidade as ocupações ilegais constituíram 
a forma básica da apropriação primária da terra no Oeste paulista. 46  

 
A inoperância da Lei de Terras de 1850 em São Paulo, refletida na 

continuidade da apropriação livre de novas terras pelos senhores agrários se 

deve notadamente a forte ação da burguesia cafeeira do oeste paulista em basicamente 

três frentes de atuação: 1) acesso a métodos extra-econômicos de coerção a outros 

ocupantes de terras; 2) disponibilidade de capital-dinheiro suficiente para ser aplicado 

na chamada indústria da grilagem; 3) E, por fim, ocupação de cargos e postos públicos 

na burocracia do Estado brasileiro, o que favoreceu uma legislação favorável a 

validação de grandes apossamentos irregulares. 

Através destes métodos o capital cafeeiro paulista foi capaz de garantir para 

si o monopólio de porções significativas do território pertencente ao estado de São 

Paulo, mais especificamente nas zonas cafeeiras do oeste paulista e o monopólio 

territorial exercerá influência direta nas relações de trabalho que se estabelecem nas 

lavouras de café em São Paulo, a partir da chegada maciça de imigrantes europeus em 

fins do século XIX. A dificuldade que o imigrante enfrentava em obter acesso à 

propriedade territorial estava justamente no fato de que a grande massa de estrangeiros 

livres e pobres que aportava no Brasil não tinha recursos financeiros suficientes para 

arcar com todas as despesas referentes à já citada “indústria da grilagem”, que passa a 

funcionar no Brasil principalmente a partir da década de 1870. Como o mercado de 

terras tal qual previsto na Lei de Terras não se estabeleceu, na prática, pode-se dizer que 

tais despesas conferiam um preço a terra, preço este que se mostrou restritivo a massa 

de imigrantes estrangeiros no Brasil. 47  

Desta forma, o colono só se livraria desta condição de liberdade restrita e de 

desigualdade com relação ao fazendeiro na medida em que se tornasse proprietário. Ao 

se tornar proprietário de uma porção de terras o imigrante poderia, eventualmente, 

escolher não se submeter a vender sua força de trabalho para os grandes fazendeiros do 

café. No entanto, esta conquista parece ter sido bastante rara, como mostra José de 

Souza Martins, ao destacar que: “No censo realizado em 1904/1905 constatou-se que 
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apenas 14,8% das propriedades rurais pertenciam a imigrantes estrangeiros, às quais 

correspondiam somente 9,5% da área”. 48 E prossegue o autor: “De mais de um milhão 

e duzentos mil imigrantes entrados em São Paulo até então, 8.392 haviam se tornado 

proprietários de terra.” 49 Da estrutura fundiária do Brasil derivaram as características 

das relações de trabalho estabelecidas no meio rural entre proprietários e trabalhadores 

diretos. A estrutura da divisão da propriedade territorial e as condições de acesso a 

mesma têm grande impacto no poder de barganha dos produtores diretos frente aos 

proprietários de terra. Deste conflito depende, por exemplo, o nível de remuneração do 

trabalhador e, conseqüentemente, a capacidade de acumulação de capital do 

proprietário. 50 Parece correto afirmar que, diante da concentrada estrutura fundiária da 

região do oeste paulista e do difícil acesso à propriedade da terra por parte dos 

trabalhadores imigrantes, seu poder de barganha frente ao capital cafeeiro era bastante 

reduzido no caso das fazendas de café de São Paulo, na segunda metade do século XIX 

e início do século XX. O monopólio da terra e as relações de produção híbridas 

continuavam a garantir a reprodução e a expansão do próprio capital no interior das 

fazendas cafeeiras, mesmo com o fim do regime escravista. 
 
3) O monopólio territorial como fonte de redução de custos capitalistas na lavoura 

cafeeira paulista 
 

Muitas vezes, através de mecanismos ilegais e pautados na violência a terra 

era apropriada pelos representantes do capital cafeeiro e por meio de processos 

igualmente ilícitos ancorados na indústria da grilagem aquela mesma terra tinha sua 

situação regularizada. Com o título de propriedade territorial em mãos os fazendeiros 

adquiriam a condição que lhes permitia realizar acumulação de capital, utilizando-se de 

relações econômicas pré-capitalistas e com a possibilidade de rebaixar de forma 

contundente os gastos monetários necessários para tanto: essa condição consistia na 

“coincidência empírica, nos mesmos agentes, de propriedade territorial e capital”. 51 O 

fazendeiro capitalista era, ao mesmo tempo, proprietário de terras e esta condição lhe 
                                                            
48 Idem, Ibidem., p. 91. 
49 Idem, Ibidem, p. 91. DEAN, Warren. op. cit. segue a mesma linha de raciocínio ao destacar que o 
acesso a terra por parte dos imigrantes era muito restrito, o que se ilustra pelo fato de que era 
consideravelmente mais viável para o colono juntar a quantia de dinheiro necessária para retornar a sua 
terra natal do que para se transformar em pequeno proprietário de terras. Os poucos imigrantes que 
conseguiam alguma forma de propriedade geralmente não eram trabalhadores agrícolas, mas sim 
imigrantes que pertenciam a uma classe média urbana. 
50 ANDRADE, Manuel Correia de. Latifúndio e Reforma Agrária no Brasil. São Paulo: Duas Cidades, 
1980. 
51 SALLUM JUNIOR, Brasílio. op cit., p. 23. 



permitia resolver o obstáculo inicial que se colocava a sua frente após enfrentar o 

processo de apropriação da terra e pagar o necessário a indústria da grilagem. Tal 

obstáculo consistia na formação da estrutura da fazenda. 

O fazendeiro teria que realizar investimentos para preparar o solo e 

transformar a propriedade numa fazenda para produção de café, além de pagar salários 

aos trabalhadores de tal empreendimento. No entanto, só poderia auferir lucros a partir 

do sexto ano da plantação dos primeiros cafeeiros, quando o produto comercializado já 

é suficiente para cobrir os custos de produção e proporcionar lucros ao fazendeiro. O 

fazendeiro teria que ficar, portanto, mais ou menos seis anos tendo gastos constantes 

com preparação de terreno (desmatamento, queima e limpeza do terreno), plantio e 

cuidados com o cafezal sem poder realizar valores no mercado para cobrir tais gastos. 

No entanto, o fazendeiro pôde utilizar o monopólio de terras para reduzir os 

investimentos que teria que fazer enquanto capitalista. 52A formação dos cafezais em 

fazendas ainda não constituídas se dava, basicamente, com base em duas formas de 

contratação de trabalhadores diretos:  

Na primeira forma de contrato os proprietários de terras realizavam uma 

espécie de concessão da terra a um determinado número de famílias – os formadores de 

cafezais – que durante seis anos teriam a incumbência de realizar todas as operações de 

limpeza do terreno, preparação da produção e cuidados com os cafeeiros, arcando com 

todas as despesas referentes a tais processos, inclusive aquelas referentes à sua moradia. 

Ao fim do contrato, os formadores de cafezais não recebiam nenhuma espécie de renda 

monetária do proprietário das terras. A contrapartida que recebiam era o direito de 

usufruir, durante os seis anos de formação dos cafezais, da terra para produção de 

alimentos e criação de animais. As colheitas de café do quarto, quinto e sexto ano 

também pertenciam às famílias formadoras. Após o sexto ano, o cafezal encomendado 

retornava para as mãos daquele que detinha o monopólio privado da terra e os 

formadores não teriam dali em diante, direito de usufruir das benesses da terra. 53  

No segundo tipo de contrato os fazendeiros contratavam famílias que 

formariam o cafezal e o entregariam após quatro anos. Decorrido este período, os 

formadores entregavam o cafezal ao fazendeiro e recebiam em troca uma renda 

monetária por cafeeiro formado. As famílias poderiam ainda produzir alimentos e criar 

animais durante o período de vigência do contrato, além de se apropriar das colheitas de 

                                                            
52 SALLUM JUNIOR, Brasílio. op cit. ; MARTINS, José de Souza. op cit. 
53 SALLUM JUNIOR, Brasílio. op cit. 



café nesse período, limitadas aos frutos do quarto ano, que eram bastante diminutos. 

Enquanto os frutos do sexto ano correspondiam a 100 arrobas de café beneficiado, os do 

quarto ano atingiam apenas o valor de 20 arrobas beneficiadas. A grande vantagem que 

o proprietário de terras levava neste caso consistia na renda monetária paga pelo cafezal, 

que era, na verdade, menor do que seu valor real. Portanto, o proprietário de terras 

gastava menos do que ocorreria caso ele mesmo se aventurasse na formação do cafezal. 

O ganho econômico estava na “diferença entre o preço que o fazendeiro teria que pagar 

se não arrendasse a terra e o preço efetivo que pagava ao formador”. 54 Passados quatro 

a seis anos um proprietário de terras, graças a esta condição, obtinha um cafezal 

formado e pronto para produzir, sem praticamente nenhum gasto monetário. 

Portanto, o monopólio de terras permitia ao fazendeiro obter do formador do 

cafezal uma espécie de renda-em-trabalho que de imediato se transformava em capital 

constante. 55 A propriedade da terra permitia ao proprietário reduzir esforços e 

dispêndios na sua empreitada de se tornar produtor capitalista. “O futuro fazendeiro agia 

de forma que sua condição de proprietário territorial reduzisse a um mínimo os 

investimentos que tinha que fazer enquanto capitalista”.56 Os fazendeiros realizavam 

uma espécie de arrendamento não-capitalista de sua propriedade territorial para os 

formadores e em troca recebiam um cafezal pronto para produzir de forma 

capitalista.57Brasílio Sallum Junior realiza uma série de estimativas dos diversos custos 

que o fazendeiro teria ao realizar a formação do cafezal através do emprego de 

trabalhadores assalariados e compara com o custo de formar o cafezal através do 

arrendamento não-capitalista a famílias de formadores e conclui que a economia 

monetária realizada pelo fazendeiro neste último caso era de mais de 30%. 58 “Esse é o 

segredo da acumulação do capital na economia do café. A fazenda produzia, a partir de 

relações não capitalistas de produção, grande parcela do seu próprio capital”. 59 Sem a 

possibilidade de utilização do impulso destas relações pré-capitalistas de produção - se, 

por exemplo, a formação dos cafezais fosse feita mediante pagamento de trabalho 

                                                            
54 Idem, ibidem., p. 40. O autor destaca que A formação dos cafezais geralmente era realizada por 
caboclos e caipiras, trabalhadores nacionais livres agregados dos fazendeiros, dado que o trabalho de 
limpeza do terreno era considerado muito pesado para o imigrante europeu. 
55 MARTINS, José de Souza. op cit. 
56 SALLUM JUNIOR, Brasílio. op cit., p. 27. 
57 MARTINS, José de Souza. op cit. 
58 Todo o desenvolvimento das estimativas de custos de formação do cafezal está em SALLUM JUNIOR, 
Brasílio. op cit., p. 50-61. 
59 MARTINS, José de Souza. op cit., p. 74. 



assalariado -, a acumulação de capital por parte dos fazendeiros teria sua escala reduzida 

de forma não desprezível.  

Com a fazenda formada, a principal forma de contrato de trabalho que se 

desenvolveu entre fazendeiros e imigrantes no processo de produção do café foi o 

colonato. Esta relação híbrida surgia como uma amálgama de características capitalistas 

e pré-capitalistas de relações sociais de produção, ao passo que o colono recebia um 

pagamento fixo em dinheiro pelo trato do cafezal, um pagamento variável proporcional 

à quantidade de café colhido por sua família, mas realizava também a produção direta 

de meios de vida necessários a sua reprodução e de sua família no interior de uma 

porção de terra fornecida pelo fazendeiro. Ou seja, o pagamento do colono não era 

inteiramente realizado com base em salários monetários, o que impossibilita a 

caracterização desta relação de produção como estritamente capitalista. 60 

No oeste paulista, no período pós-abolição é possível identificar no interior 

das fazendas famílias de colonos, camaradas, trabalhadores especializados - podadores, 

seleiros, maquinistas, etc.-, além dos administradores, fiscais e feitores. Os colonos 

eram trabalhadores estrangeiros responsáveis por atividades diretamente relacionadas à 

produção cafeeira. Por sua vez, os camaradas eram trabalhadores predominantemente 

nacionais – ex-escravos, agregados, população livre e pobre de São Paulo, etc. – que 

eram contratados por dia ou por mês para a realização de tarefas diversas como o 

transporte do café colhido, o trato do gado, a derrubada de matas, secagem e 

armazenamento do café, além de alguns serviços domésticos de cozinha e benfeitorias 

na fazenda. 61 Geralmente os contratos de trabalho no regime de colonato eram de um 

ano, podendo ser rescindidos pelos fazendeiros ou pelos próprios colonos mediante 

aviso prévio de um mês. Já se encontram alguns casos de contratos de trabalho 

semelhantes ao colonato na década de 1860, mas sua generalização se dá em São Paulo 

somente a partir da década de 1880. “Os colonos representariam cerca de 75% da força 

de trabalho das fazendas de café entre 1895 e 1930, e provavelmente um percentual 

superior se descontarmos os trabalhadores que não estavam voltados diretamente para a 

produção da rubiácea”. 62   

 Nos contratos de colonato o trabalhador recebia um salário monetário 

fixo proporcional ao número de pés de café que ficariam sob seus cuidados e de sua 
                                                            
60 MARTINS, José de Souza. op cit 
61 SALLUM JUNIOR, Brasílio. op cit. ; BARBOSA, Alexandre de Freitas. A Formação do Mercado de 
Trabalho no Brasil. São Paulo: Alameda, 2008. 
62 BARBOSA, Alexandre de Freitas. op. cit., p. 167-168. 



família. Recebia ainda uma renda monetária variável de acordo com o nível da colheita 

de café. Além disso, o colono poderia utilizar uma porção de terra para produzir bens 

para sua subsistência - milho, mandioca e feijão, geralmente - e talvez um excedente a 

ser vendido nos centros urbanos. Este pedaço de terra podia estar fora ou dentro dos 

limites territoriais da fazenda. Sendo dentro, os víveres eram cultivados de forma 

intercalada com o café, o que era preferível por parte dos colonos, que, desta forma, 

teriam menores custos de deslocamento e gozariam de uma jornada de trabalho menor.63 

Como a remuneração dos colonos variava de acordo com a capacidade de cuidar de 

determinado número de cafeeiros, era necessário incluir sua família - mulher e filhos - 

no processo produtivo, a fim de elevar sua remuneração monetária. Para os fazendeiros 

também era mais interessante contratar colonos com famílias, visto que assim existia 

maior garantia de estabilidade ao trabalho, ao passo que o colono com família tinha uma 

tendência a se fixar em uma localidade e a viajar menos de uma fazenda a outra. A 

tentação de voltar à sua terra natal também seria menor se a família estivesse por 

perto.64 

Repassadas as principais características mais palpáveis do contrato de 

colonato nos cabe aprofundar a análise a um nível muitas vezes imperceptível. É 

importante tentar entender quais aspectos estão subentendidos ou estão nas entrelinhas 

desta relação de trabalho peculiar que se estabelece no oeste paulista no último quinto 

do século XIX e se estende pelas primeiras décadas do século XX. Iniciemos esta 

empreitada com uma interrogação: teria a abolição da escravatura em 1888 significado a 

transição para o assalariamento puro no Brasil? Seria a partir daquele ponto que 

poderíamos identificar relações de trabalho tipicamente capitalistas no país? De nosso 

ponto de vista a resposta a estas questões é negativa. Para compreender os meandros e 

as nuances do colonato e as formas através das quais este sistema de trabalho favoreceu 

a acumulação capitalista no complexo cafeeiro paulista, deve-se ter em conta 

primeiramente que o colonato representava um sistema híbrido no qual conviviam 

relações capitalistas e pré-capitalistas de produção. Este ponto, aliás, é, de certa 

maneira, pouco surpreendente visto que o Brasil passava por um longo período de 

transição para uma economia capitalista e nesta fase transitória a permanência de certas 

características pré-capitalistas não significa necessariamente uma “resistência” de 
                                                            
63 SILVA, Sérgio. op. cit.; BARBOSA, Alexandre de Freitas. op. cit. ; SALLUM JUNIOR, Brasílio. op 
cit. 
64. DENIS, Pierre. O Brazil no século XX. Versão Portuguesa. Lisboa: Antiga Casa Bertrand – José 
Bastos & Cia. Editores, s/d. 



antigas relações de produção. Muitas vezes, pelo contrário, o capital se utiliza destas 

relações pré-capitalistas para se desenvolver em sua fase inicial ou de transição. 65 

A principal razão pela qual o colonato não pode ser considerado um regime 

de trabalho assalariado capitalista em sentido estrito é que a remuneração da força de 

trabalho não se fazia exclusivamente mediante pagamento de salário em dinheiro. Ainda 

que parte da remuneração do colono estivesse ancorada em renda monetária, ela era 

complementada pela produção direta de meios de subsistência pelo próprio trabalhador.  

Seguindo a empreitada de analisar os meandros deste sistema de trabalho 

mostra-se fundamental perceber que a convivência de características capitalistas e pré-

capitalistas de produção traduzia-se numa dupla relação que se estabelecia entre o 

fazendeiro e o colono. Os colonos eram ao mesmo tempo trabalhadores assalariados e 

arrendatários de terras, ao passo que recebiam, além de seu salário monetário, o direito 

de utilizar determinada porção de terras para produzir gêneros para o sustento de sua 

família e para alguma eventual venda no mercado. A utilização destas terras era 

gratuita, a primeira vista. Porém, de acordo com Brasílio Sallum Junior, os fazendeiros 

cobravam um aluguel implícito dos colonos sob a forma de redução salarial: 
 

A economia de capital variável efetuada pelos fazendeiros ao contratar os 
trabalhadores como colonos e não como simples assalariados, provinha da renda que 
recebiam pelas terras e benfeitorias cedidas em usufruto, renda que descontavam do 
valor da força de trabalho familiar dos colonos. 66  

 
E prossegue o autor:  

 
O que permitia que esta relação de exploração – materializada na cessão gratuita de 
terras e benfeitorias – ficasse oculta era o fato da figura empírica do fazendeiro 
personificar tanto o capital como a propriedade territorial e o fato da figura do 
colono ser ao mesmo tempo trabalhador assalariado do capital do fazendeiro e 
arrendatário de suas terras. Assim, a mesma figura empírica que auferia renda como 
proprietário territorial pagava salários como capitalista: ao pagar salários já 
descontava a renda auferida pelas terras arrendadas. 67  
 

Portanto, sob o colonato, aquele que era aparentemente um único contrato 

de trabalho se materializava, na verdade, em torno de duas relações entre fazendeiros e 

colonos: uma na qual o colono surge como trabalhador assalariado e o fazendeiro como 

capitalista e outra na qual o primeiro aparece como arrendatário e o segundo como 

proprietário de terras. Esta dupla relação de crédito e débito permitia o rebaixamento 

                                                            
65 SILVA, Sérgio. op. cit. 
66 SALLUM JUNIOR, Brasílio. op cit., p. 175. 
67 Idem, Ibidem, p. 175. 



dos salários monetários dos colonos e, portanto, uma economia de capital variável para 

o fazendeiro. 68  

A produção autônoma do colono na terra arrendada implicitamente se dava 

através de três possíveis esquemas: produção intercalada em cafezais novos; produção 

intercalada em cafezais adultos; produção em terras fora da fazenda. As terras dentro da 

fazenda eram, geralmente, mais férteis e exigiam menos trabalho dos colonos do que as 

terras que ficavam fora da fazenda. Quanto mais fértil a terra, maior a renda paga pelo 

colono ao fazendeiro, que se manifestava sob a forma de redução de salários. A renda 

dependia também da distância entre as terras arrendadas e os centros consumidores. 

Quanto mais próxima a terra estivesse destes centros, maior a renda a ser paga e, 

portanto, menor os salários dos colonos. Os salários dos colonos, portanto, variavam de 

forma positiva de acordo com o número de cafezais que estavam sob seus cuidados e 

com o volume da colheita de café. Por outro lado, variavam de forma negativa de 

acordo com a renda implícita que pagavam ao fazendeiro pela utilização de terras para a 

produção de víveres. O nível da renda paga, por sua vez, dependia da quantidade e da 

qualidade das terras e da distância entre a fazenda e os centros consumidores. 69 Como 

forma de ilustrar a hipótese de que de fato o rendimento monetário dos colonos era 

reduzido de acordo com a renda implícita paga pelos mesmos ao fazendeiro é 

interessante observar o trecho abaixo de um testemunho oferecido por Pierre Denis ao 

visitar uma fazenda de café em São Paulo, possivelmente no segundo decênio do século 

XX:  
Um fazendeiro conta-me que uma parte dos seus colonos projecta deixar a sua 
propriedade depois da colheita. No caminho encontrámo-nos com alguns d’elles e 
eu interroguei-os: É então certo estarem contratados pela fazenda de ... para o anno 
que vem? – Sim, é. – Qual a razão por que mudam de fazenda? Pagam melhor na 
outra? – Não recebem aqui oitenta mil réis por mil pés? – Sim. – Quanto lhes 
offerecem na outra? – Sessenta mil réis sómente. – Por que vão então para lá? – 
Porque lá deixam plantar o milho nos cafezeiros. 70  
 

Ora, os colonos aceitavam receber salários menores, – reflexo de uma renda 

implícita mais elevada – pois poderiam cultivar terras intercalares para sua produção de 

subsistência. O colono preferia a cultura intercalada, pois lhe poupava tempo de 

trabalho. Caso contrário a jornada de trabalho do colono seria maior e o resultado obtido 

seria o mesmo. Sobre a cultura de subsistência fora do cafezal diz Pierre Denis: 

                                                            
68 SALLUM JUNIOR, Brasílio. op cit. ; MARTINS, José de Souza. op. cit. 
69 SALLUM JUNIOR, Brasílio. op cit. 
70 DENIS, Pierre. op. cit., p. 184. 



“Semear milho n’um campo a parte, é duplicar o trabalho sem duplicar o lucro”. 71 

Ainda que não desenvolva totalmente esse raciocínio, Warren Dean também fornece 

subsídios para reforçar a hipótese de que realmente era descontada uma renda dos 

salários dos colonos. Nas palavras do autor:  
 

Se os cafezais eram novos, às vezes era permitido o plantio de víveres entre as filas 
de café, caso em que a remuneração da capina seria mais baixa, pois era muito 
mais fácil cuidar de ambas as culturas ao mesmo tempo. Alguns contratos em Rio 
Claro indicam salários de 25 a 30 por cento inferiores para a carpa com plantio 
intermediário. 72  

 
O colonato permitia ao fazendeiro realizar uma economia de gastos com 

capital variável, na medida em que utilizava seu monopólio territorial para reduzir os 

salários monetários dos colonos. Permitia ainda uma redução dos gastos que o 

fazendeiro teria com capital constante visto que muitas vezes os colonos eram 

proprietários de alguns meios de trabalho como enxadas, enxadões, peneiras, rastelos, 

etc. Esta especificidade, ao invés de conferir maior grau de autonomia aos trabalhadores 

diretos, somente reforçava o domínio do capital sobre o trabalho, na medida em que 

diminuía a necessidade de gastos do fazendeiro com capital constante sem conferir ao 

colono a possibilidade de uma produção para si, ao passo que não tinha acesso a 

propriedade da terra. Daí depreende-se que a separação fundamental no período 

analisado para a submissão da força de trabalho ao capital cafeeiro era aquela entre o 

trabalhador direto e a terra. 73 Em outras palavras: “a propriedade fundiária surgia como 

fundamento da desigualdade econômica entre o fazendeiro e o colono”. 74  

 
 

Considerações finais 
 

Em suma, percebe-se, ao fim deste trabalho, que uma nova fração de classe 

dominante que se forma nos interior do complexo cafeeiro paulista foi capaz de, no 

século XIX e nas primeiras décadas do século XX, subordinar determinações, 

legislações e regulamentações públicas a seus interesses particulares de acumulação de 

capital. Neste processo o poder político e econômico daquela nova elite foi amplamente 

utilizado, mas também a fraude, a corrupção e a violência tiveram importância crucial 
                                                            
71 Idem, Ibidem., p. 198. 
72 DEAN, Warren. op. cit., p. 162. (Grifos nossos). 
73 Cf. SALLUM JUNIOR, Brasílio. op cit. Nas palavras do autor: “De fato, a propriedade de instrumentos 
de trabalho por parte dos colonos significava a transferência de parcela dos gastos de capital constante 
dos fazendeiros para os trabalhadores, sem que tal transferência pudesse fornecer a este mais do que a 
ilusão de trabalho autônomo, pois não lhes permitia a subsistência independente do capital”, p. 147 
74 MARTINS, José de Souza. op. cit., p. 90. 



para que a apropriação de terras novas – base da expansão agrícola da lavoura cafeeira 

do oeste paulista – continuasse a ocorrer livremente, com o menor nível possível de 

burocracias e custos para os representantes da grande propriedade fundiária.  

Observou-se ainda que o monopólio de terras obtido pelo capital cafeeiro 

conferiu a seus representantes uma série de privilégios econômicos refletidos nas 

relações de trabalho que se estabeleceram no oeste paulista no período pós-abolição, 

através das quais a produção de café se realizou com uma significativa economia de 

custos variáveis e constantes.  
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O IMPERIALISMO BRITÂNICO DE LIVRE COMÉRCIO E OS 
OBSTÁCULOS À INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA NO SÉCULO XIX 

Resumo 

O artigo tem como objetivo geral retomar a questão da origem e desenvolvimento da 

industrialização brasileira e para isso busca-se demonstrar que às forças estruturais – 

escravidão, instituições anti-capitalistas, condição colonial – que impediam o 

florescimento da indústria no Brasil antes de 1808, vieram se somar, a partir desta data, 

o Estado e o capital britânicos, os quais, em sua estratégia de acumulação de capital e 

poder em escala mundial, condicionaram o processo de industrialização brasileira 

durante seu regime de acumulação material (1780-1870), não permitindo à indústria no 

Brasil tornar-se uma fonte de acumulação de capital capaz de melhorar a posição do 

país na distribuição mundial da riqueza e poder.  

Palavras chaves: Hegemonia Britânica, Industrialização Brasileira, Século XIX. 

 

Abstract 

The paper readdresses the question of the origin and development of Brazilian 

industrialization. The main argument is that besides the structural forces – slavery, anti-

capitalists institutions, colonial condition – that did not permit industry to flourish prior 

to 1808 - from that year onward, another force was added to those  or was made an 

obstacle to the growth of industry: the British State and capital, which in their strategy 

of power and money accumulation, made the process of Brazilian industrialization 

much more difficult from 1780 to 1870, the period through which material 

accumulation of the British Systemic Cycle of Accumulation took place. For this 

reason, industry did not become an important source of capital that could improve the 

Brazilian position in the world hierarchy of wealth and power. 

Key-words:   British hegemony, Brazilian Industrialization, XIXth century 
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I – INTRODUÇÃO 

O século XIX iniciou sob o signo do progresso; a indústria passou a ocupar o lugar de 

motor das mudanças sociais e a industrialização passava a ser sinônimo de 

desenvolvimento. O progresso tecnológico e a consolidação da indústria tornaram-se os 

objetivos de todas as nações que almejavam a posição alcançada pela Grã-bretanha. A 

industrialização passou a ser uma aspiração complementar no processo de emancipação 

dos povos que ainda estavam sob regime colonial, isto porque a indústria representava a 

principal fonte de acumulação de capital, indispensável à independência econômica e, 

portanto, à grandeza e soberania nacionais. (LUZ, 1985). 

No Brasil, entretanto, mesmo após a independência em 1822, o desenvolvimento 

industrial continuou inexpressivo, permanecendo assim até o último quartel do século 

XIX.1 Embora eivada de anacronismo, cabe perguntar por que o Brasil, formalmente 

independente, não se desenvolveu industrialmente na primeira metade do século XIX, 

embora tenha participado da Revolução Industrial como fornecedor de algodão, 

matéria-prima valiosa, escassa e estratégica para o desenvolvimento industrial da 

época2.  

Com a Revolução Industrial, a crescente especialização na produção de manufaturas e o 

desenvolvimento de uma extensa divisão mundial do trabalho, de novos meios de 

produção, transporte e comunicação, fizeram a Grã-Bretanha transferir para as regiões 

periféricas grande parte da produção de produtos primários, dos quais ela própria era o 

principal mercado consumidor.  

Nesta divisão mundial do trabalho, o Brasil foi integrado como fornecedor de produtos 

primários, reforçando assim certas estruturas econômicas e sociais que vieram se 

desenvolvendo desde o período colonial. No entanto, a participação do Brasil no 

comércio mundial, ou melhor, na cadeia de mercadorias globais, era muito fraca nos 
                                                 
1 “O que houve foram apenas tentativas para participar das vantagens econômicas e sociais que o avanço 
tecnológico proporcionava ao mundo ocidental, tentativas que condições tanto de ordem interna como 
externa levaram, entretanto, ao malogro” (LUZ, 1985, p.28). 
2 “O algodão brasileiro, produzido no Maranhão e em Pernambuco, alimentava, concomitantemente, três 
processos de industrialização coetâneos: inglês, francês e português” (ARRUDA, 2008, p. 53).    
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primeiros anos do século XIX, pois a produção de produtos tradicionais de exportação, 

como por exemplo, o açúcar e o algodão, estavam retraídos em função de condições 

desfavoráveis para concorrência nos mercados mundiais.  Foi justamente na primeira 

década do século XIX que o Brasil passou a sofrer a afluência de produtos 

manufaturados ingleses,3 especialmente os tecidos de algodão, com resultados negativos 

na balança comercial. Dado que os tratados assinados com a Inglaterra impediam 

aumentar os impostos das importações, produzia-se um déficit público, que agravava a 

já precária situação fiscal do governo. 

Prado Jr. (2006) e Arruda (2008) relacionam o déficit da colônia ao comércio com a 

Inglaterra: “a colônia tornou-se deficitária ao passar do monopólio português à 

hegemonia britânica, expandido suas importações de produtos manufaturados 

originários das indústrias inglesas em prejuízos das importações que, antes da abertura 

dos portos, vinham de Portugal” (Ibid., p. 73 grifo nosso).  

A subordinação direta do Brasil aos interesses comerciais ingleses iniciou-se 

formalmente com o Tratado de Amizade, Navegação e Comércio4, assinado entre 

Inglaterra e Portugal em 1810, mas reafirmado por D. Pedro I em 1827. Embora Furtado 

(2005, p. 43) veja neste ato uma autolimitação da “sua própria soberania no campo 

econômico”, as condições de fragilidade – interna e externa – do estado brasileiro, 

explicam cabalmente a aceitação dos termos do acordo. 

A debilidade política – interna e externa – do novo estado era de certa forma reforçada 

pelo quadro econômico depressivo, o qual, só podia ser superado com o surgimento de 

um novo produto de exportação capaz de trazer as divisas necessárias para dinamizar a 

economia. Furtado defende que o comércio internacional era a única saída para uma 

nova fase de desenvolvimento porque o passado agro-exportador e escravista não havia 

criado as condições para o florescimento da indústria.  

No decorrer da primeira metade do século XIX o cultivo de um gênero de particular 

importância no comércio mundial, o café, permitiu ao Brasil intensificar suas relações 

                                                 
3 A capacidade da Inglaterra para suprir o mercado brasileiro transparece cristalinamente na circular da 
casa comercial britânica Guilherme Warren e Cia.: “Inglaterra tem tudo quanto o Brasil precisa, melhor 
em qualidade e mais barato que nação alguma no mundo e pode dar consumo a tudo quanto o Brasil 
produz” (WARREN, 1808 apud ARRUDA, 2008 p.57). 
4 O Tratado de Amizade, Navegação e Comércio representou “a transferência dos privilégios especiais 
que a Inglaterra desfrutou durante anos no comércio português foi completada, e a continuação da 
preeminência da Grã-Bretanha na vida econômica de seu antigo aliado, seria também assegurada na 
América portuguesa, apesar da separação da colônia em relação a metrópole. A linha de continuidade é 
muito clara, remontando dos anos de transição de 1810-1827 ate as relações anglo-lusitanas dos séculos 
dezessete e dezoito” (MANCHESTER, 1979 p. 184). 
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comerciais com a economia-mundo e gerar um novo ciclo de desenvolvimento.  

Simultaneamente, a expansão cafeeira reforçou a mentalidade agrária das classes que 

constituíam a base do governo imperial e a preeminência inglesa no comércio brasileiro, 

relegando a um segundo plano a necessidade da expansão industrial. Na feliz expressão 

de Nícia Vilela Luz, (1985), o café reforçou o agrarismo5 como projeto.  

Os argumentos até agora expostos nos leva a formular a hipótese de que além das forças 

estruturais – escravidão, instituições anti-capitalistas, condição colonial – que impediam 

o florescimento da indústria no Brasil antes de 1808, a partir desta data, uma outra força 

veio se somar àquelas ou dificultar sua superação: o Estado e o capital britânicos, que 

em sua estratégia de acumulação de capital e poder em escala mundial, condicionaram o 

processo de industrialização brasileira durante seu regime de acumulação material6 

(1780-1870), não permitindo à indústria no Brasil tornar-se uma fonte de acumulação de 

capital capaz de melhorar a posição do país na distribuição mundial da riqueza e poder. 

Para tanto, o estudo busca compreender como as transformações ocorridas na economia 

mundial capitalista entre 1640 e 1815 influenciaram no não-desenvolvimento industrial 

do Brasil em grande parte do século XIX. Essa compreensão será feita por meio de três 

eixos centrais: (1) ascensão e consolidação da hegemonia britânica na economia-mundo; 

(2) a posição portuguesa na economia-mundo e a preeminência inglesa no comércio 

                                                 
5Essencialmente o agrarismo foi um movimento ainti-industrialista, liderado pela aristocracia rural 
brasileira e, de modo geral, pela burguesia comercial portuguesa. Esse movimento tinha por objetivo 
garantir a estrutura social estamental e primário-exportadora, sendo, desta forma, contrária à 
industrialização.  
6 Arrighi (1996) descreve que em seu desenvolvimento, o sistema capitalista mundial apresenta quatro 
grandes fases, que ele denominou Ciclos Sistêmicos de Acumulação (CSA); identificados pela 
nacionalidade dos agentes – Estados e capitalistas – que exerceram a liderança no sistema mundial 
capitalista, os quatro ciclos são: (1) o genovês, do século XV ao início do século XVII; (2) o holandês, do 
fim do século XVI até a maior parte do século XVIII; (3) o britânico, da segunda metade do século XVIII 
ao início do século XX; e (4) o norte-americano, do fim do século XIX até os dias atuais.  
Os CSA correspondem à ascensão e à queda de regimes específicos de acumulação de capital e poder em 
escala global, cada qual correspondendo à hegemonia de certo bloco de agentes estatais e empresariais e 
tendo duração média de um século. Ao elaborar o conceito de CSA, Arrighi buscou “descrever e elucidar 
a formação, consolidação e desintegração dos sucessivos regimes [de acumulação] pelos quais a 
economia capitalista mundial se expandiu, desde seu embrião subsistêmico do fim da Idade Média até sua 
dimensão global da atualidade” (ARRIGHI, 1996, p. 10).  
Os CSA são formados por duas fases; a primeira, de expansão material, e a segunda, de expansão 
financeira. A fase de expansão material corresponde ao período de ascensão e consolidação de um regime 
de acumulação de capital em escala global. Esta consiste em mudanças contínuas, durante as quais o 
crescimento da economia mundial está na esfera produtiva e no aumento da circulação de uma grande 
quantidade de mercadorias. Na segunda fase, de expansão financeira, o fluxo monetário se desloca do 
comércio e da produção para o ambiente financeiro. Nesta etapa, as contradições do regime de 
acumulação hegemônico, que se encontra inteiramente desenvolvido, acentuam-se criando espaços para o 
surgimento de regimes concorrentes, um dos quais se tornará hegemônico. Corresponde, portanto, ao 
período de transição hegemônica.  
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português; e (3) a influência da conjuntura histórica do sistema capitalista no processo 

de formação do Estado brasileiro no século XIX e nas suas opções de desenvolvimento 

econômico. 

A exposição está organizada da seguinte forma: na seção dois busca-se demonstrar 

como a partir de 1640, quando França e Inglaterra emergiram como potências 

hegemônicas, dando início a uma acirrada disputa pela supremacia mundial, os ingleses 

articularam-se, interna e externamente, buscando, constantemente, o fortalecimento do 

Estado inglês, o que de fato permitiu – mais que qualquer outra diferença significativa 

na organização da produção francesa e inglesa dos séculos XVII e XVIII – a Grã-

Bretanha deixar a França para trás e se consolidar, em 1815, como Estado hegemônico. 

A terceira seção analisa umas das principais articulações externas da Grã-Bretanha, as 

relações entre esta e Portugal. Nesta seção, busca-se demonstrar que a inexistência de 

indústria em Portugal – que em parte se deveu à sua condição de “correia de 

transmissão” que foi reforçada depois de 1640, quando se submeteu à Inglaterra – 

fortaleceu a posição do Brasil como colônia, posição esta expressa na escravidão e no 

Sentido da Colonização. Seguindo nessa direção, na quarta seção, pretende-se 

demonstrar como as relações entre Portugal e Inglaterra foram transferidas para o Brasil 

de modo que se repetisse aqui o não desenvolvimento industrial experimentado por 

Portugal no século XVIII.  Por fim, na quinta e última seção são apresentadas as 

considerações finais.  

II - ASCENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA HEGEMONIA BRITÂNICA 

O Tratado de Vestfália, de 1648, ao reconhecer formalmente o direito à soberania 

nacional, estabeleceu um “equilíbrio de poder” no sistema europeu de Estados 

nacionais, mas não pôs fim às lutas pela supremacia mundial. O período entre 1652 e 

1815 foi marcado por um prolongado e intenso conflito entre as potências imperialistas, 

sobretudo França e Inglaterra.  

Arrighi (1996) divide esse período de disputa imperialista em três fases: a primeira 

caracterizou-se pela tentativa fracassada de incorporação dos Estados capitalistas; em 

seguida, buscou-se incorporar as fontes de riqueza e poder dos Estados capitalistas; e, 

por fim, a vitória britânica na Guerra dos Sete Anos (1756-1763). A tentativa dos 

governantes territorialistas de incorporar os Estados capitalistas mostrou-se ineficaz, 

obrigando-os a revisar suas estratégias, o que deu início à segunda fase. Nesta etapa, os 

esforços de Inglaterra e França se concentraram na incorporação das fontes de riqueza e 
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poder do Estado capitalista, em vez de tentarem incorporar o próprio Estado. Neste 

contexto de concorrência inter-estatal, para alcançar e superar os que haviam chegado 

primeiro na disputa pela hegemonia mundial (portugueses, espanhóis e holandeses), os 

retardatários (França e Inglaterra) reestruturaram radicalmente a geografia política do 

comércio mundial através de processos estreitamente inter-relacionados: a colonização 

direta, a escravidão capitalista e o nacionalismo econômico.  

A recessão econômica mundial e a competição entre Inglaterra, França e Holanda pela 

supremacia econômica e militar mundial levaram esses países a criar seus próprios 

impérios, conquistando, a partir de 1630, as possessões espanholas no Caribe. Nesse 

mar, aquela competição tinha tido uma primeira fase caracterizada pela pirataria, que 

era praticada com autorização dos respectivos Estados. Das diversas ilhas ocupadas, 

destacaram-se na produção de açúcar, Barbados, ocupada pelos ingleses em 1627, e 

Guadalupe (1635) e Martinica (1635), pelos franceses. As exportações de açúcar de 

Barbados iniciaram em 1640, enquanto em Guadalupe e Martinica as proporções se 

tornaram importantes a partir de 1670. À medida que as colônias caribenhas passaram a 

produzir produtos tropicais para as metrópoles, foi se desenvolvendo “um novo modelo 

de exploração colonial, baseado na exportação de manufaturas européias a um ritmo 

crescente e seguro” (HOBSBAWM, 1990, p. 29-30). Esse novo colonialismo que 

Hobsbawm (1990) considera “a maior conquista da crise do século XVII” (Ibid., p. 63) 

substituiu o colonialismo português e espanhol e que se guiava por uma lógica 

econômica feudal, oposta ao capitalismo. 

A escravidão capitalista foi ao mesmo tempo condição e resultado deste novo 

colonialismo. O trabalho escravo acompanhou a agro-manufatura do açúcar e o 

fornecimento desta força de trabalho – para as colônias do Caribe e da América do 

Norte - se tornou mais uma fonte de lucros para os capitalistas britânicos. 

Mas este novo colonialismo (HOBSBAWM, 1990) não teria se firmado sem um novo 

conjunto de políticas econômicas que se convencionou chamar de mercantilismo e que 

se caracteriza pela intervenção estatal em três dimensões do domínio econômico: 

“proteção da moeda e dos estoques de metais preciosos, proteção da produção [e] 

encorajamentos e favores à marinha e ao comércio nacional” (DEYON, 2004, p. 30). 

Estimulando as empresas nacionais a fornecer os equipamentos da marinha mercante e 

de guerra, o Estado Britânico transformou grande parte dos seus custos de proteção em 

receita, a Grã-Bretanha fez que as guerras custeassem a si mesmas (ARRIGHI, 1996).  
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Simultaneamente, outras mudanças estruturais e revolucionárias estavam acontecendo 

tanto na economia quanto na política inglesas no decorrer da crise do século XVII. 

Na economia, a substituição do artesanato têxtil pelo trabalho a domicílio sob o controle 

de capitalistas enfraqueceu a estrutura agrária mais tradicional e estimulou o 

crescimento da indústria numa fase anterior ao sistema fabril. A crise também levou a 

uma concentração de capital e de populações nas cidades, contribuindo para o 

desenvolvimento capitalista, de modo que “parece ter havido uma grande proporção de 

investimento local na Grã-Bretanha entre 1660 e 1700, que se reflete no 

desenvolvimento sumamente rápido de numerosas indústrias britânicas” 

(HOBSBAWM, 1990, p. 50). 

Na política, a revolução inglesa deve ser mencionada, pois na Inglaterra a expansão 

econômica extremamente rápida e dinâmica se verificou entre 1660 e 1700, ou seja, no 

período pós-revolucionário. Para Hobsbawm (1990, p. 63), o fato de que na década de 

1690 a Inglaterra parecia estar às portas da Revolução Industrial deve-se a que este 

país passou por uma revolução política “que subordinou [...] todos os outros fins a um 

mercantilismo agressivo tendente à acumulação de lucros e de capital”. Em outras 

palavras, o Estado inglês adotava políticas que estimulavam o desenvolvimento de uma 

economia capitalista.  

Acima fizemos referência à longa competição entre França e Inglaterra pela hegemonia 

mundial. Wallerstein (1988) divide a luta no centro em três fases. Na primeira, 1651-89, 

“a hegemonia holandesa foi desafiada por ingleses e franceses, que em 1672 acabaram 

por dar-se conta de que o Estado holandês já não era o gigante indiscutível que havia 

sido” 7 (Ibid., Vol. II, p. 342). A segunda fase, 1689-1763 é um período de contínua 

rivalidade anglo-francesa, concretizada “em uma série de guerras intermináveis8 em 

torno a territórios, aliados e mercados na Europa, (...) fornecimentos (escravos, produtos 

tropicais e semi-tropicais como açúcar, peles e equipamentos navais) na periferia e na 

arena exterior (As Américas, África Ocidental, Índia)” (Ibid., p. 343). 

A guerra final foi a chamada Guerra dos Sete Anos, que estoura em 1754 na América e 

em 1756 na Europa. “O tratado de Paris de 1763 marcou a definitiva superioridade da 

                                                 
7Apesar da posição holandesa ter piorado no Caribe, no Atlântico e no comércio asiático,  “é no Báltico 
[comércio-mãe] e no mar Branco onde mais claramente se vê o que ser que dizer quando se fala do fim da 
hegemonia comercial holandesa na economia-mundo a partir de 1689” (WALLERSTEIN, 1988, Vol. II, 
p. 383). 
8Guerra dos 9 anos (1689-97), Guerra da sucessão espanhola (1702-13), Guerra da sucessáo Austríaca 
(1739-48), esta última a primeira guerra a ser travada por uma balança comercial e não por um equilíbrio 
de forças ou equilíbrio de poder (WALLERSTEIN, 1988, Vol. II, p. 357).  
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Grã-Bretanha em sua luta secular com a França. (....) Os britânicos ganharam assim uma 

guerra que já durava 100 anos, pela sucessão da hegemonia holandesa de mediados do 

século XVII” (Ibid., p. 359).  Wallerstein (1988) atribui ao estado o papel protagônico 

na vantagem britânica: 
A Inglaterra do século XVI era já um estado compacto. Obrigada pelos tumultos da 
guerra civil a recriar uma clase dominante unificada, Inglaterra foi capaz de absorver 
e incorporar os setores marginais célticos, assim como atrair suficiente capital 
holandês para respaldar a criaçáo no século XVIII, durante a era de Walpole, de um 
estado unipartidista estável. Foi este constante incremento da força relativa do 
Estado inglês – mais que qualquer outra diferença significativa na organizaçao 
da produção francesa e inglesa de 1600 a 1750 ou em seus sistemas de valores – 
o que explica a capacidade inglesa de deixar para trás a França de forma 
definitiva no período compreendido entre 1750 e 1815 (Ibid., Vol. II, p. 404, 
grifos nossos). 

 

Em que pese o sucesso na guerra dos sete anos, o crescente caos sistêmico, reflexo das 

lutas que permitiram o sucesso, constituiu-se um obstáculo à hegemonia inglesa, que só 

veio a consolidar-se em 1815 com a assinatura do Tratado de Viena (ARRIGHI, 1996). 

Ao estabelecer novos instrumentos de regulação de mercado favoráveis à consolidação 

da indústria como principal meio de acumulação, de assegurar a reprodução do capital 

em escala mundial e de estabelecer mecanismos de controle de insurreição sociais, que 

até então não tinham exercido papel de destaque nas grandes transformações mundiais 

(VIEIRA et al, 2007), a Grã-Bretanha estabeleceu um tipo totalmente novo de 

hegemonia mundial. Esta reconfiguração da economia-mundo se faz notar em três 

dimensões: (1) um novo grupo de nações, incluindo o Brasil, uniu-se ao grupo de 

Estados dinásticos; (2) o imperialismo colonial foi substituído pelo imperialismo de 

livre-comércio; e (3) a difusão da idéia do mercado auto-regulável (ARRIGHI, 1996) 

ou, como prefere Polanyi (2000), o credo liberal. 

Ressalta-se que na época da ascensão e plena expansão do regime de acumulação 

britânico, a Grã-Bretanha estava em vias de conquistar um império comercial e 

territorial de abrangência mundial – a Índia – o que daria aos seus grupos dirigentes e a 

suas classes capitalistas um domínio sem precedentes sobre os recursos humanos e 

naturais do mundo (ARRIGHI, 1996). A Índia se tornaria o sustentáculo do Império 

Mundial Britânico que, de modo geral, foi constituído e financiado pela 
(...) imposição dos Encargos Metropolitanos – mediante os quais a Índia foi 
obrigada a pagar pelo privilégio de ser saqueada e explorada pela Grã-Bretanha – e o 
controle exercido pelo Banco da Inglaterra sobre as reservas de divisas da Índia 
transformaram esse país no pivô da supremacia financeira e comercial da Grã-
Bretanha. O déficit do balanço de pagamentos que a Índia tinha com a Grã-Bretanha 
e seu superávit com o resto do mundo permitiram que esta última liquidasse seu 
déficit em conta corrente com todas as outras nações (ARRIGHI, 2001, p.73) 
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Parte dos tributos extraídos do subcontinente indiano foi destinada a “alicerçar e 

expandir o aparelho coercitivo através do qual mais e mais súditos não ocidentais foram 

acrescentados ao império territorial britânico” (ARRIGHI, 1996, p. 54). A outra parte, 

igualmente importante, “foi canalizada para Londres sob diversas formas, sendo 

reciclada nos circuitos de riqueza através dos quais o poderio britânico no mundo 

ocidental era continuamente reproduzido e ampliado” (Ibid., p. 54) 

A reciclagem dos tributos imperiais extraídos das colônias permitiu uma grande 

concentração de reservas que fizera de Londres a sede natural da haute finance – a City 

londrina se tornou o centro financeiro de um crescente comércio mundial – cujas redes 

globais transformaram-se em mais um instrumento da gestão britânica do sistema inter-

estatal (ARRIGHI, 1996; POLANYI, 2000). 

Ao dominar as altas finanças, a Grã-bretanha pôde usufruir de um crédito praticamente 

ilimitado para sua busca pelo poder. O aumento nos investimentos e nos gastos 

públicos, mediante uma inflação induzida pelos tempos de guerra, fez crescer a 

produção industrial no interior da Inglaterra (ARRIGHI, 1996). Estreitavam-se, assim, 

as relações comerciais e financeiras nacionais inglesas, tornando cada vez mais 

importante o mercado interno. No entanto, entre 1700 e 1770, as taxas de crescimento 

do mercado externo para os produtos ingleses cresceram muito mais rapidamente que as 

do mercado interno. Entre 1750 e 1770, por exemplo, a produção para o mercado 

interno aumentou 7%, ao passo que para o mercado externo, 80% (HUNT, 2005). No 

mesmo sentido, o acelerado processo de inovações tecnológicas permitiu um rápido 

desenvolvimento dos meios de produção. A maior produtividade e o crescimento da 

procura externa de produtos industrializados ingleses conduziram a um aumento dos 

lucros dos capitalistas e dos comerciantes britânicos. Como sugeriu John Hicks, um 

comércio lucrativo fornece continuamente um incentivo para o reinvestimento rotineiro 

dos lucros em sua expansão adicional (HICKS 1969 apud ARRIGHI, 1996). O ciclo 

virtuoso/vicioso do reinvestimento dos lucros no setor produtivo e no aprimoramento da 

produção resultou numa “explosão” tecnológica e produtiva, que ficou conhecida como 

a Revolução Industrial Inglesa. 

Com a Revolução Industrial, foi instituída uma nova divisão mundial do trabalho. Esta, 

sob hegemonia britânica, estava estabelecida, portanto, entre os países que formavam o 

núcleo orgânico da economia-mundo capitalista (com a Inglaterra à frente) e o restante 
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do mundo, que aparece primordialmente como fornecedor de gêneros primários 

(SINGER, 1985).  

Por volta de 1850, “a contínua liberalização unilateral do comércio britânico criou 

condições para uma grande expansão do comércio e da produção mundiais” (ARRIGHI, 

1996, p. 165), favorecendo, desta forma, a intensificação da divisão mundial do trabalho 

acima referida. Conforme Cury (2006), 
o resultado prático [da divisão mundial do trabalho] era de que quanto mais os 
países de economia primário-exprotadora vendessem os seus produtos, mais se 
tornavam capazes de importar e de contratar empréstimos e financiamentos do 
exterior, em virtude da maior obtenção de divisas. Tendo a Grã-Bretanha se tornado 
a [principal praça comercial da economia mundial] graças à intensa importação de 
matéria-prima e alimentos que fazia, era uma decorrência quase “natural” que seus 
bens e serviços encontrassem o caminho livre [nas regiões periféricas e 
semiperiféricas da economia mundial] e que a libra-esterlina fosse o principal meio 
de pagamento no plano internacional. Ao lado disso, a abundante oferta de capitais 
para investimentos no mercado londrino contribuía para tornar a moeda inglesa a 
grande fonte de empréstimos e financiamentos, à qual recorriam países do mundo 
inteiro. O extraordinário volume de negócios administrado pela City, portanto, não 
tinha rivais à altura, em todo o século XIX (Ibid, p. 24-25 grifo do autor). 

 

Assim, o efeito conjunto da expansão material do Ciclo Sistêmico de Acumulação 

Britânico levou as atividades econômicas de uma parcela crescente da humanidade a se 

comportarem como elementos interdependentes de um conjunto articulado num quadro 

de especialização geográfica; ao mesmo tempo, fortaleceram as instituições financeiras 

que de seus escritórios na City controlavam uma complexa rede comercial e de 

investimentos, que cobria praticamente todo o globo terrestre (CURY, 2006).  

Vejamos agora como a Grã-bretanha influenciou no (não)-desenvolvimento industrial 

do Brasil durante a primeira metade do século XIX. 

III - A EXPANSÃO IMPERIALISTA BRITÂNICA E OS ANTECEDENTES DO 
SUBDESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL BRASILEIRO 

Conforme Manchester (1973), com a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 

1808, “a trilha da continuidade fora traçada, e os privilégios desfrutados pela Inglaterra 

em Portugal durante séculos foi transferido para o Brasil” (Ibid., p. 103). Sendo assim, a 

compreensão das transformações ocorridas no Brasil no decurso do século XIX, 

sobretudo o (não)-desenvolvimento industrial do país, passa por uma análise das 

relações entre Inglaterra e Portugal nos séculos XVII e XVIII. 

A Supremacia Inglesa no Comércio Português e a Trilha da Continuidade  
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Como visto anteriormente, em meados do século XVII inicia-se um intenso conflito 

entre França e Inglaterra; tratava-se de um embate de potências imperialistas, uma luta 

pela supremacia mundial, uma batalha em que Portugal tornou-se um entreposto 

disputado devido à sua posição geográfica privilegiada ao importante império colonial 

das Américas (FURTADO, 2005; PRADO JR., 2006; ARRUDA, 2008). Destaca-se que 

a anexação de Portugal pela Espanhaa guerra entre este último país e a Holanda no 

período da União Ibérica e a ascensão de França e Inglaterra à condição de potências 

imperialistas a partir de meados do século XVII, praticamente neutralizaram a 

influência portuguesa no sistema econômico mundial (FURTADO, 2005; PRADO JR, 

2006). Recuperada a independência em 1640, Portugal encontrava-se em uma posição 

extremante débil, pois na época que esteve ligado à Espanha, perdeu alguns de seus 

domínios no oriente, ao mesmo tempo em que a melhor parte da colônia americana era 

ocupada pelos holandeses9. Para obter apoio e o reconhecimento dos demais Estados 

europeus e consolidar-se no sistema inter-estatal, a dinastia dos Bragança iniciou uma 

política exterior de concessões, ou seja, garantia de certos privilégios comerciais a 

outras nações, especialmente à Grã-Bretanha. Os acordos concluídos com este último 

país em 1642, 1654 e 1661 estruturaram essa estratégia que marcou profundamente a 

vida política e econômica de Portugal e de sua colônia americana durante os dois 

séculos seguintes (FURTADO, 2005). 

A reciprocidade anunciada nos prólogos dos Tratados era um princípio vazio, pois 

praticamente só beneficiaram a Grã-bretanha, não havendo, em geral, a contrapartida 

para o desvalido Estado Português, a não ser a proteção militar que este passava a ser 

carente no quadro das relações internacionais (MANCHESTER, 1973). Os privilégios 

concedidos à Inglaterra permitiram que esta assumisse verdadeira função tutelar sobre o 

Estado lusitano. Num processo constante e que se agudizou com o tempo, os “britânicos 

transformaram Portugal praticamente num vassalo comercial da Inglaterra” (Ibid, p. 17). 

Visando diminuir o déficit externo, D. Luís de Menezes, o 3º. Conde de Ericeira (1632-

1690), que foi Vedor da Fazenda (que seria hoje o ministro da Fazenda) entre 1675 e 

1690, adotou medidas para estimular a indústria portuguesa, diminuindo assim a 

necessidade de importações. 

Nesse sentido, em 1683, foi proibida a importação de vinho espanhol. Em 1686 editou 

as pragmáticas contra o luxo, como ficou conhecido o conjunto de medidas visando 

                                                 
9 Para um estudo mais detalhado as conseqüências da União Ibérica, sobretudo no Brasil, ver Fausto 
(2009). 
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proibir a importação de tecidos de luxo, principalmente franceses, que eram feitos com 

fios de ouro e prata. Paralelamente, para viabilizar a produção nacional de tecidos de lã, 

trouxeram trabalhadores e técnicos franceses e ingleses (BOXER, 2002). Outra medida 

foi a instalação da feitoria inglesa do Porto, que “criou uma viticultura e um vinho em 

conformidade com o gosto inglês” (LAMBOURDETTE, 2008, p. 460). Segundo João 

Lúcio de Azevedo (1988), a exportações deste vinho compensaram as quedas nas 

vendas de açúcar e fumo, permitindo a Portugal importar da Grã-Bretanha o bacalhau, 

os navios e os tecidos de lã. 

Mas essas medidas tiveram vida curta, podendo ser classificadas como um suspiro ou 

um espasmo. Assim também pensa Nelson Werneck Sodré, para quem “este 

colbertismo não foi mais que um episódio na evolução econômica lusa” (SODRÉ, 1969, 

p. 24). Também para Wallerstein (1988, p. 259, grifos nossos), “o período mercantilista 

dos tempos de Ericeira [...] foi uma breve tentativa de resistência dos portugueses ao 

seu papel cada vez mais subordinado na economia-mundo da época”. 

A descoberta do ouro no Brasil desafogou as finanças públicas e a balança de 

pagamentos portuguesa, estimulando as importações e os gastos suntuários, do qual o 

Convento de Mafra é o símbolo máximo.  Entretanto, nas últimas décadas do século 

XVIII, a decadência da economia mineira e o enfraquecimento do setor agro-exportador 

representaram um total atrofiamento exportações da colônia sul-americana e, 

consequentemente, dificuldades nas finanças públicas e na balança comercial de 

Portugal. 

Para reverter o quadro, uma nova tentativa de desenvolvimento industrial é empreendida 

no chamado período pombalino, especialmente entre 1769-1770 (Novais, 1995), 

tentativa que teve continuidade no governo seguinte. Ora, o desenvolvimento 

manufatureiro em Portugal tinha como suposto e complemento necessário o 

reforçamento da colônia americanca como fornecedora de produtos primários –

alimentos e matérias primas – e consumidora de manufaturados metropolitanos. O 

Alvará de 178510 proibindo a produção de manufaturas têxteis na colônia pode ser visto 

com uma medida tendente a implantar esta divisão do trabalho entre a metrópole e a 

colônia.  

Todavia, a esta altura, o atraso em relação à indústria têxtil inglesa era enorme e pode 

ser avaliado quando lembramos que neste país “uma minúscula indústria têxtil de 

                                                 
10 Para uma análise da lógica e dos efeitos deste Alvará ver Novais (2005) 
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algodão foi estimulada a crescer pela legislação de 1700 que baniu certos tecidos de 

algodão indianos” (DAVIS, 1973, p. 311) que tinham similares ingleses. O crescimento 

da indústrial têxtil algodoeira  
acelerou-se na metade dos anos 1760, depois da guerra dos Sete Anos, e o 
crescimento realmente rápido do início da década de 1770 já se deu sob a influência 
das invenções na fiação, a Jenny de Hargreaves e o water frame de Arkwright, que 
entraram em uso comercial em 1768 (Ibid., p. 311-312).  

 

Nas duas últimas décadas do século XVIII o interesse da indústria britânico nos 

mercados coloniais estimulava o comércio direto através de contrabando, enquanto não 

amadureciam as condições para a retirada formal de Portugal da posição de 

intermediário no fluxo de mercadorias Inglaterra e Brasil. Estas condições, como 

sabemos, vieram com o bloqueio continental decretado por Napoleão em 1806. 

Fechados os mercados da Europa continental, a indústria britânica se volta para os 

mercados das colônias ibéricas. Com o reino lusitano, a diplomacia inglesa era mais 

cuidadosa e não estimulava abertamente a independência da colônia americana. Já nos 

que se refere à Espanha, “a política era de intervenção direta (...) de apoio aberto aos 

anseios de liberdade das colônias, que poria fim ao Império espanhol e acabaria por 

criar pequenos Estados independentes, certamente hostis à ex-mãe pátria” (ARRUDA, 

2008, p. 23), abrindo, desta forma, espaço para a consolidação da hegemonia britânica 

no Atlântico Sul.  

Acuada diante das ameaças das tropas napoleônicas, a coroa Portuguesa transferiu-se 

para o Brasil em 1808. Ao desembarcar na colônia, D. João adotou uma série de 

medidas a fim de estimular o desenvolvimento da nova sede da coroa portuguesa. A 

Carta Régia de 28 de janeiro, abrindo os portos às nações amigas, de fato, elimina o 

exclusivo colonial, com o que o Brasil deixa de ser colônia econômica de Portugal. 

Contudo, o fim do “Pacto Colonial” retirava da metrópole o destino exclusivo dos 

capitais gerados na colônia. Todavia, a extinção do monopólio comercial não extinguia 

o fluxo das riquezas em direção ao centro da economia-mundo capitalista, pois, dada a 

fragilidade da coroa portuguesa e, posteriormente, do jovem Estado brasileiro, a riqueza 

passou a fluir diretamente do Brasil para o centro da economia-mundo sem a 

intermediação de Portugal (VIEIRA et al, 2007).  

IV – O IMPERIALISMO BRITÂNICO DE LIVRE COMÉRCIO E OS 
OBSTÁCULOS À INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA 
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O Alvará de 1º de abril de 1808 revogando as proibições à instalação de manufaturas no 

Brasil expressa a vontade de ver a ex-colônia aparelhar-se para a nova condição de sede 

do reino. Já o Alvará de 28 de abril de 1809 estabelecia medidas de ordem prática, 

concedendo isenções fiscais, concessões de exclusividade e incentivos financeiros para 

a produção manufatureira (MANCHESTER, 1973).  

Entretanto, estas medidas foram inócuas por se enquadrarem no tradicional 

mercantilismo estatal, inspirando-se nas experiências colbertistas já utilizadas, com 

certo sucesso, por Pombal, na Metrópole (LUZ, 1985).  Como destacam HARDMAN e 

LEONARDI (1991, p. 28), 
se, no passado, a concessão de monopólio e privilégios tinha tido certa eficácia, o 
mesmo não se dava ao início do século XIX – em que as mudanças e o avanço da 
tecnologia se davam em ritmo acelerado. As medidas adotadas por D. João VI quase 
nenhum resultado prático teriam. Nossas “fábricas nacionais” lembravam 
palidamente às manufaturas reais de Colbert, pelo fato de estarem sob a tutela do 
Estado, que as fiscalizaria, sem, entretanto, tomá-las sob sua direção.  

 

Além da incapacidade histórica de Portugal para superar sua muito antiga posição de 

entreposto comercial, na conjuntura que se abriu com a Revolução Industrial os 

interesses industriais britânicos também viriam dificultar o florescimento da atividade 

manufatureira na nova sede do reino lusitano.  

Os tratados de Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação assinados em 1810, 

confirmavam as disposições previstas na Convenção Secreta de Londres11. Na 

oportunidade os ingleses impuseram a D. João o estabelecimento de privilégios 

alfandegários à importação dos produtos britânicos, que pagavam uma taxa de 15% ad 

valorem, contra 16% incidentes sobre as mercadorias portuguesas e 24% sobre os 

produtos vindos dos demais países europeus. As concessões feitas à Inglaterra 
revelam a força dessa potência, e ao mesmo tempo, põem em evidência a 
contradição básica do Império Português: pequeno reino com vasto Império. 
Contradição essa que o obrigou à alienação de parte de seu "exclusivo” colonial, em 
troca de proteção política e militar (ARRUDA, 1986, p.163). 

 

Roberto Simonsen (1969, p. 397), assinala que “os tratados de 1810 aniquilavam ainda 

o surto manufatureiro que se ia verificando no país, após a revogação, em 1808, do 

célebre decreto de D. Maria I, que proibia as indústrias no Brasil”. Autores como Heitor 

Ferreira Lima (1970), Nícia Vilela Luz (1985) e Caio Prado Júnior (2006), destacam 

que os tratados de 1810 foram um obstáculo ao desenvolvimento industrial brasileiro, 

                                                 
11 Artigo VII: Quando o Governo Português estiver estabelecido no Brasil, proceder-se-á à negociação de 
um tratado de auxílio e de comércio entre o Governo Português e a Grã-Bretanha. 
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pois as vantagens comerciais dadas à Inglaterra faziam do Brasil um mercado quase que 

exclusivo aos produtos manufaturados provenientes da Grã-Bretanha. Deste modo, “não 

era possível, até então, implantar aqui qualquer manufatura de valor que pudesse, desde 

o início, competir no preço e na qualidade dos artigos, com a indústria inglesa” 

(SIMONSEN, 1973, p. 9).  

A dimensão do comércio britânico com o Brasil pode ser vista no Quadro 1 abaixo, que 

mostra os produtos britânicos exportados para o Brasil entre 1808 e 1821 e que embora 

não apresente a série completa das exportações britânicas para o Brasil, permite 

observar que o principal produto da pauta de importação colonial eram os tecidos de 

algodão, que corresponderam no primeiro ano, 1808, a aproximadamente 60% do total 

das importações brasileiras provenientes da Inglaterra, chegando a quase 78% em 1812. 

Em termos absolutos, a avalanche de manufaturas de algodão, procedentes da Inglaterra 

que entraram no Brasil a partir da abertura dos portos teve seu auge em 1818, com um 

valor 2.121.000 milhões, representando 67% das exportações totais, que chegaram a 

3.160.000 milhões de libras, sendo que destes, eram de tecidos de algodão. 

 

Quadro 1 – EXPORTAÇÕES BRITÂNICAS PARA O BRASIL: 1808-1821  

(valores oficiais em milhares de libras) 

 
Anos Algodão Linho Tecidos de Lã Outros Total 

1808         1.413.000        47.000                480.000        439.000        2.379.000  

1809           

1810           

1811           

1812         1.557.000        23.800                223.000        199.200        2.003.000  

1813           

1814         1.081.000        44.300                205.000        281.700        1.612.000  

1815         1.200.000        33.100                213.000        449.900        1.896.000  

1816         1.225.000      110.000                237.000        256.000        1.828.000  

1817         1.547.000      153.000                279.000        290.000        2.269.000  

1818         2.121.000      194.000                379.000        466.000        3.160.000  

1819         1.058.000      152.000                261.000        393.000        1.864.000  

1820         1.384.000      201.000                240.000        407.000        2.232.000  

1821         1.424.000      152.000                241.600        326.400        2.144.000  

Fonte: ARRUDA (2008, p. 58) 

 

Segundo Arruda (2008) o volume das exportações britânicas para o Brasil é a “prova 

cabal de que o mercado brasileiro passara a ter um peso significativo nas exportações 
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inglesas, cujo valor estratégico se ampliava pelo fechamento dos mercados continentais 

para as manufaturas ingleses em geral e de algodão em especial” (Ibid., p. 61). Outro 

fator que evidencia a relevância que adquriram os negócios britânicos no Brasil é a 

instalação de inúmeras firmas comerciais. Somente no Rio de Janeiro, em 1820, havia 

mais de 60 firmas inglesas, compostas por filiais de firmas tradicionais na Inglaterra, 

como por exemplo, a Robert Kirwan & Cia, Valentin Chaplin & Cia e muitas outras12 

(GUIMARÃES, 2007). 

As American Houses, como ficaram conhecidas tais firmas, além de controlarem o 

comércio de exportação e importação no Brasil, acabaram forçando os comerciantes 

portugueses e brasileiros, até então monopolizadores dessas atividades, a reforçarem 

suas posições em outras atividades, entre elas o comércio da cabotagem costeira e do 

tráfico negreiro (GIMARÃES, 2007).
 

Neste último, as firmas inglesas também 

desempenharam importante papel, sobretudo no financiamento. No entanto, as pressões 

britânicas para o fim do tráfico intercontinental de escravos faziam essa atividade perder 

fôlego, anunciando que a abolição do trabalho escravo seria inevitável. Entretanto, a 

importância do tráfico para o Brasil fez com que este se estendesse por mais algumas 

décadas, o que acarretou em conflitos diplomáticos entre Brasil e Inglaterra. As 

indisposições, entretanto, nunca chegaram a ameaçar a “preeminência da Grã-Bretanha 

nos mercados, nos investimentos e na navegação brasileira” (MANCHESTER, 1973, p. 

265) 

Mesmo com a expiração dos tratados de livre-comércio no início dos anos 1840 e a 

assinatura da Lei Eusébio de Queiroz em 185013, a nova fase da industrialização 

brasileira inaugurada com a implementação da Tarifa Alves Branco em 184414 – cujo 

núcleo fundamental era constituído pela indústria têxtil do algodão – sucumbiu aos 

                                                 
12 Olga Pantapoleão (1976) estimou em 100 firmas inglesas para o ano de 1810.   
13 Com a extinção do tráfico de escravos, houve a liberalização de expressivo volume de capital, que até 
então era investido nesse negócio ou na reposição do estoque de escravos. Acreditava-se que esse capital, 
até então destinado a financiar o tráfico de escravos, poderia ser utilizado no financiamento de 
empreendimentos comerciais e industriais. Entretanto, no Brasil daquela época quase não havia 
empreendedores. A classe economicamente dominante era constituída por latifundiários e grandes 
comerciantes, ligados ao tráfico de escravos. Assim, boa parte do capital acumulado com o comércio de 
escravos não foi investido no setor produtivo, mas canalizado para o consumo de produtos importados e 
para a especulação financeira (BRUM, 2008). 
14 Implementada em agosto de 1844, a Tarifa Aves Branco implantou uma política tarifária que aumentou 
as taxas aduaneiras para 30% sobre produtos importados sem similar nacional, e 60% sobre produtos com 
similar nacional. A medida despertou vivos protestos, não apenas dos comerciantes e empresários 
britânicos, afetados pela tarifa protecionista, mas também por parte dos importadores no Brasil e das 
classes mais abastadas, que passaram a pagar mais caro pelos ítens importados dos quais dependiam. Este 
aumento perdurou até meados da década de 1860, quando o governo imperial, pressionado pelos grupos 
exportadores, promoveu a redução das tarifas (LUZ, 1985). 
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interesses agrários da aristocracia rural do país e a nova divisão mundial do trabalho 

decorrente do imperialismo britânico de livre comércio.   

No entanto, alguns pioneiros de espírito audaz promoveram um excepcional avanço nas 

atividades industriais do Brasil em meados do século XIX. Entre os principais 

empreendedores brasileiros, destacam-se Felício dos Santos, Teófilo Benedicto Ottoni, 

João Maurício Wanderley (Barão de Cotegipe) e Irineu Evangelista de Souza, o Barão 

de Mauá. Contudo, os esforços desses empreendedores, sobretudo o de Mauá, não 

encontraram condições políticas, econômicas, sociais e culturais que conduzissem ao 

desenvolvimento industrial do país. A escravidão ainda estava presente. Faltavam 

trabalhadores livres e assalariados para constituir a base do mercado consumidor. O 

agrarismo continuava a dominar o ambiente nacional e uma vaga de liberalismo 

espraiava-se pelo país, influenciado pelo fortalecimento da política britânica de livre-

comércio. O agrarismo e o liberalismo refletiram-se nas tarifas alfandegárias, visando, 

particularmente, ampliar a exportação dos gêneros primários de exportação, sobretudo o 

café (LUZ, 1985). O Estado brasileiro era refratário à acumulação de capital e de certa 

forma se sentia ameaçado por uma classe capitalista poderosa. Do ponto de vista 

cultural, predominavam os valores do ancien régime, ou seja, a conservação da 

estruturas e modos de vida, que em muitos aspectos, negam a lógica capitalista da 

destruição criadora.  

V – CONSIDERAÇÃO FINAIS 

O presente estudo procurou demonstrar que a origem da industrialização brasileira está 

inserida num processo sistêmico de acumulação de capital e poder em escala global. 

Como visto, durante a segunda metade do século XVII e durante todo o século XVIII, 

França e Inglaterra disputaram a posição de Estado hegemônico do sistema mundial. 

Nesta fase de disputas, antigas potências imperialistas (Espanha e Portugal) buscaram 

estabelecer alianças militares e/ou econômicas com as novas potências – França e 

Inglaterra – tentando, desta forma, manter uma posição privilegiada no sistema europeu 

de Estados nacionais. Foi nesse sentido que o governo português iniciou uma política 

exterior de concessões, tentando realocar-se no comércio intencional. Os acordos 

firmados com Grã-Bretanha em 1642, 1654 e 1661 estruturaram essa estratégia que 

marcou profundamente a vida política e econômica de Portugal e do Brasil durante os 

dois séculos seguintes. A reciprocidade anunciada nos prólogos dos Tratados era um 
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princípio vazio, pois praticamente só beneficiaram a Grã-Bretanha; os privilégios 

concedidos à Inglaterra permitiram que esta assumisse verdadeira função tutelar sobre o 

Estado português. Em 1703, com a assinatura do Tratado de Methuen, aprofundou-se a 

preeminência inglesa sobre Portugal e consequentemente sobre suas colônias, no caso 

particular o Brasil. 

A abertura dos portos de 1808 e, sobretudo, a assinatura dos Tratados de Comércio de 

1810, vieram a consolidar a preeminência britânica no Brasil e inibir qualquer pretensão 

do país em se desenvolver industrialmente, pelo menos até 1844, quando foi 

implementada a Tarifa Alves Branco, primeira tarifa protecionista do Brasil. 

No entanto, a incapacidade do governo em estabelecer medidas industrializantes, o 

fraco desempenho das manufaturas brasileiras, que enfrentavam a concorrência dos 

produtos britânicos de melhor qualidade e preços mais baixos, a presença da escravidão, 

ou seja, a ausência de um mercado consumidor interno significativo e a nova divisão 

mundial do trabalho decorrente do imperialismo britânico de livre comércio, 

enfraqueceram os estímulos proporcionados pela tarifa protecionista. Outra barreira ao 

desenvolvimento industrial era a manutenção de uma classe agro-exportadora 

escravagista como base do governo imperial.   

Procurou-se demonstrar, portanto, que além das forças estruturais – escravidão, 

instituições anti-capitalistas, condição colonial – o atraso no processo de 

desenvolvimento industrial no Brasil decorre de um processo sistêmico, comandado 

pelo Estado e pelos capitais britânicos, os quais, em sua estratégia de acumulação de 

capital e poder em escala mundial, limitaram o processo de industrialização brasileira 

durante grande parte do século XIX.  
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 O objetivo geral deste trabalho é descrever o debate da historiografia econômica 

específica sobre as origens dos empresários no setor de bens de capital (máquinas e 

equipamentos) do Brasil e especialmente para o estado de São Paulo. Pode-se afirmar 

que a origem do setor de bens de capital está diretamente ligada às primeiras atividades 

manufatureiras no país. A gênese do setor de bens de capital, portanto, é através da 

construção de equipamentos simples e peças de reposição desses equipamentos. Esse 

setor começa a ter importância relativa com o desenvolvimento de atividades industriais 

em meados do século XIX. Como o foco econômico neste período é o desenvolvimento 

da atividade primário exportadora, ou seja, a exportação de produtos agrícolas. O setor 

industrial como um todo tinha papel subordinado à atividade principal. Assim, o setor 

industrial era responsável pela produção de bens de consumo, como têxteis e alimentos, 

e bens de capital, como equipamentos, peças de reposição e máquinas agrícolas simples, 

responsáveis por aparelhar a atividade principal, o setor primário exportador. 

O objetivo específico deste trabalho é identificar as origens dos empresários, 

como nacionalidade e gênese do capital para o início na atividade no setor de bens de 

capital no estado de São Paulo e a evolução do setor no período de 1870 a 1900. 

Tentaremos qualificar relativamente a importância dos empreendimentos do setor com 

origem no comércio importador e exportador, nas fazendas de produtos para exportação 

(principalmente o café), com o imigrante comerciante, ou o imigrante operário que 

possuía algum conhecimento técnico. 

 



1. Origens do setor de bens de capital em São Paulo: do comércio 

importador para a fabricação    

Apesar do setor de bens de capital ter aumentado de importância relativa com o 

desenvolvimento da economia primário exportadora em meados do século XIX, antes 

desse período existiram algumas iniciativas isoladas no setor. No período colonial a 

principal demanda por equipamentos era o aparelhamento de engenhos de açúcar e 

derivados da cana. (LAGO et alli,1979, p. 6). Entretanto, para São Paulo houve 

produção de ferramentas e utensílios em fornos rudimentares já no final do século XVI, 

mas a despeito da facilidade de aquisição de matérias-primas com a descoberta de 

minério de ferro, o setor não se desenvolveu. Apenas um pouco antes da Independência 

e por iniciativa da coroa portuguesa, tentou-se a instalação em São Paulo de uma 

indústria de ferro em grande escala, a Fábrica de Ferro Ipanema, próxima à Sorocaba. 

(LAGO et alli,1979, p. 6-7). Segundo Shozo Motoyama (2004), a Fábrica Real de Ferro 

de São João do Ipanema, empresa em que a coroa tinha metade das ações, foi 

administrada por uma junta com representantes do governo. Sua direção técnica inicial 

em 1810 foi dividida entre o mineralogista e metalurgista alemão Friedrich L. 

Varnhagen e um grupo de técnicos suecos comandados por Carl G. Hedberg. Entre 

1815 e 1821 a direção da Fábrica Real ficou sob a responsabilidade de Varnhagen e 

com o emprego de escravos e índios a fábrica produziu ferro em barras, ferro-gusa e 

obras fundidas. Entre 1835 e 1842 a responsabilidade da direção técnica da Fábrica Real 

ficou com Bloem, outro técnico alemão, e neste período foram produzidos implementos 

agrícolas e canhões. Depois desse período a Fábrica Real viveu uma fase decadente, 

sendo reativada durante a Guerra do Paraguai. (MOTOYAMA, 2004, p. 154-155). 

Apesar da importância da Fábrica Real de Ferro, aparentemente ela não conseguiu 

dinamizar o setor de máquinas e equipamentos em São Paulo, embora tenha produzido 

alguns implementos agrícolas. O dinamismo do setor aconteceria com o 

desenvolvimento da economia primário exportadora e as os resultados de sua evolução, 

com a troca do trabalho escravo pelo trabalho livre, com a imigração que aumentou a 

demanda do mercado interno e a posterior urbanização.  

A principal atividade econômica do país e de São Paulo de meados do século 

XIX ao início do século XX tinha como objetivo produzir produtos primários e 

comercializá-los no mercado externo. Essa ligação estreita com o exterior da economia 

brasileira favoreceu o surgimento de atividades comerciais de importação e exportação. 

Essa atividade comercial facilitou a absorção de máquinas e equipamentos através de 



importações de produtos que não podiam ser fabricados internamente, por falta de 

conhecimento técnico, de matérias-primas ou mesmo pelo fato da dependência do 

mercado da Europa e dos Estados Unidos, quando existiu espírito empreendedor e 

recursos locais para a empreitada (ver DEAN, 1976, p. 18)1. Desta forma, quase todos 

os bens de capital utilizados pelo setor primário exportador entre meados e a última 

década do século XIX eram de origem importada, sendo a atividade local, em sua maior 

parte, responsável pela reposição de peças simples desses equipamentos. Essa atividade 

local foi realizada por fundições de origens diversas, oficinas mecânicas ou pelas 

próprias empresas responsáveis pela comercialização dos equipamentos importados.  

Do final do século XIX até as duas primeiras décadas do século XX foi estreita a 

ligação da atividade comercial relativa ao comércio internacional e a produção do setor 

de bens de capital. Assim como observa Paul Mantoux (1988):  
o progresso da produção e o das trocas são tão estreitamente ligados e exercem entre 
si tantas influências recíprocas que, freqüentemente, é difícil encontrar sua real 
filiação. Ora é o desenvolvimento da indústria que, obrigando-a a encontrar novos 
mercados, aumenta e multiplica as relações comerciais; ora é, ao contrário, a 
extensão do mercado comercial, com as novas necessidades que provoca, que 
suscita a empresa industrial”2  
 

É interessante notar da citação de Paul Mantoux (1988) que ao contrário do que 

aconteceu em relação à Inglaterra na gênese da Revolução Industrial, onde o primeiro 

caso foi o mais comum, ou seja, a grande indústria movimentava a atividade comercial, 

para o caso da economia brasileira no final do século XIX, o caso mais comum foi o 

segundo, ou seja, a atividade comercial proporcionando a necessidade da atividade 

industrial e de bens de capital. 

O comércio de importação de máquinas e equipamentos, nesta fase inicial do 

processo de industrialização brasileiro entre o final do século XIX e início do século 

XX, não foi obstáculo para o desenvolvimento da indústria como um todo e nem da 

indústria local de bens de capital, mas pelo contrário, o comércio de importações 

favoreceu a indústria local, pelo menos no estado de São Paulo3. Dean (1976, p. 26) 

                                                            
1 Fato interessante foi o caso da máquina de beneficiar café, inventada em São Paulo pelo mecânico 
Evaristo Conrado Engelberg na década de 1880. Engelberg percebeu que o mercado para essa máquina 
deveria ser o mercado mundial de café, dada sua eficiência e que seria difícil sua produção e distribuição 
em quantidade pelo Brasil. Ele vendeu os direitos da máquina a um grupo de norte-americanos que 
começaram a produzi-la em Nova Iorque e a vendê-la em todas as regiões produtoras de café do mundo, 
inclusive São Paulo em 1904. (ver DEAN, 1976, p. 18).    
2 (MANTOUX, 1988, p. 71). 
3 Segundo Dean (1976, p. 35) em São Paulo os importadores, muito mais do que no Rio de Janeiro, 
tendiam a se transformar em fabricantes. Assim, quando os importadores de São Paulo se voltavam para a 
indústria, à medida que a atividade de importação se tornava mais difícil, os importadores do Rio de 
Janeiro se tornavam novamente simples atacadistas. 



explica três fatores que favoreceram o envolvimento de importadores na criação de 

empresas industriais. O primeiro fator foi que para importar era necessário um número 

de operações realizadas localmente. A instalação e manutenção de equipamentos que 

necessitavam de certa perícia técnica ficavam a cargo do importador e não do 

comprador que a princípio não tinha conhecimento específico do equipamento. Assim, o 

importador de máquinas e equipamentos mantinha muitas vezes uma oficina para a 

instalação e manutenção dos equipamentos importados, além do escritório para o 

comércio de seus produtos. Alguns produtos não eram importados completamente 

transformados por causa do custo em relação a peso e volume, que em alguns casos, 

podiam ser completados com matérias- primas mais em conta no local de venda, para o 

caso específico de bens de capital, ou por causa de que alguns eram muito perecíveis ou 

perigosos para o trajeto do transporte, no caso de bens de consumo industrializados.  

O segundo fator ressaltado por Dean (1976, p. 27) em relação à importância do 

importador na criação de empresas industriais foi a posição estratégica do importador 

em questões relacionadas ao acesso a crédito, mercado e logística, ou seja, à estrutura 

do comércio. Segundo Dean (1976) todo o financiamento de produtos via crédito 

derivava em última instância do estrangeiro. Esse crédito tinha origem em fabricantes e 

distribuidores europeus ou em agências locais de bancos europeus ligados a fabricantes 

e casas de comércio do exterior. (ver DEAN, 1976, p. 27). Esse crédito fornecido pelos 

importadores era estendido a atacadistas, lojas do interior e mascates. Os importadores 

que comercializavam máquinas financiavam tanto os fabricantes como os comerciantes. 

O aparecimento de empresários fora do ramo de importações era pouco provável, dada a 

escassez de crédito em outros ramos, e quando apareciam ficavam dependentes do 

importador em relação ao acesso direto de crédito estrangeiro. O importador tinha 

vantagens importantes no conhecimento do mercado. Nem o atacadista, nem outro 

empresário em potencial tinham o conhecimento do mercado necessário para o cálculo 

do custo relativo da manufatura nacional que dependiam das oscilações dos direitos 

aduaneiros e suas aplicações que os importadores como negociantes estavam 

familiarizados. Em relação ao conhecimento da logística do negócio, muitas vezes o 

importador iniciava sua carreira profissional como mascate e passava a dono de loja do 

interior, de lojista a atacadista na capital e deste para importador, conhecendo assim o 

negócio desde sua base de distribuição. A distribuição dos produtos do fabricante 

nacional era realizada tipicamente através de importadores, e não através de atacadistas. 

Os produtores nacionais, a princípio, não tinham condições necessárias que os 



importadores possuíam para a realização do negócio e estavam dispostos a correr o risco 

do empreendimento, de oferecer ao atacadista o crédito inicial para esses comprarem as 

mercadorias.  

Outro fator relativo à posição estratégica do importador como potencial 

industrial é ilustrado pela quantidade de exemplos de importadores que transformaram 

suas agências de vendas em fábricas autorizadas. Esse fenômeno foi mais recente dentro 

do processo de industrialização, quando já necessitavam de importação de máquinas 

complexas que eram protegidas por patentes (DEAN, 1976, p. 28). Em casos que os 

importadores não eram os próprios proprietários industriais, agiam como agentes 

comerciais dos manufatureiros, dado sua disponibilidade de crédito. Para o caso 

específico do setor de máquinas e equipamentos, Dean (1976) dá vários exemplos de 

casos em que o importador diversifica seus produtos com o aumento do processo de 

industrialização. Assim, “acompanhando os progressos do aprimoramento do mercado, 

importadores como Lion & Companhia e Mesbla se converteram em fornecedores 

importantes de meios de produção” (DEAN, 1976, p. 36). Outro exemplo é Frederick 

Upton, imigrante norte-americano que se especializou em manufaturas mais complexas 

e a partir de 1903 passou a vender automóveis, tratores, motores e máquinas agrícolas 

(DEAN, 1976, p. 36). 

Poucos dos primeiros industriais parecem não ter começado como importadores, 

pelo menos em relação às firmas maiores e mais importantes. Em relação ao setor de 

bens de capital, Dean (1976) dá o exemplo de um industrial que não começou como 

importador: George Graig, mecânico contratado por uma fundição em 1880 e que 

depois fundou sua própria fundição. Entretanto, as maiores empresas do setor tinham 

alguma relação com o comércio de importação: Alexandre Siciliano, que se tornou o 

maior produtor de máquinas e produtos de metal em todo o Estado havia incorporado a 

importadora Lacerda Camargo (DEAN, 1976, p. 36-38). Assim, os empresários 

percebiam as funções de importador e fabricante como complementares e mesmo 

quando tornavam industriais continuavam como importadores. Essa complementação de 

atividades dava-se porque os industriais muitas vezes precisavam de matérias-primas do 

exterior. Quando não precisavam de matérias-primas, necessitavam de máquinas e 

equipamentos mais complexos. Ademais, quando importavam compravam em 

quantidade maior do que necessitavam, buscando pagar um preço menor pelo produto 

importado. Assim, como destaca Dean “entre a importação por conta própria e a 

importação para a revenda havia apenas um passo” (DEAN, 1976, p. 38). O importador 



era acima de tudo um negociante que tinha como objetivo o lucro. Quando a atividade 

de produção abria possibilidades para lucros o importador tornava-se industrial. 

Dessa forma, segundo Lago et alli (1979) em São Paulo nas três últimas décadas 

do século XIX, a expansão da cultura do café proporcionou a crescente importação de 

equipamentos para a lavoura e para o beneficiamento do produto. Essa crescente 

expansão cafeeira também proporcionou o aparecimento de diversas fundições pelo 

interior do estado de São Paulo, principalmente na cidade de Campinas, que começaram 

a produzir implementos agrícolas. A imigração norte-americana dos anos 1860 para 

Americana e Santa Bárbara, próxima à região de Campinas aumentou o uso do arado 

como instrumento na lavoura, sendo que alguns imigrantes produziram esses 

instrumentos. (LAGO et alli, 1979, p. 13). Confirmando a afirmação acima da 

importância da imigração norte- americana para a efetivação da mecanização da 

lavoura, Vianna Moog (1954) citou Sérgio Buarque de Holanda na afirmação de que a 

mecanização da lavoura brasileira não se deve aos imigrantes norte-americanos, mas 

eles foram importantes para a efetivação do uso de máquinas na lavoura, principalmente 

o arado. Moog (1954) utilizou ainda o trabalho de José Artur Rios para afirmar a 

importância das realizações desses imigrantes que produziam seus próprios 

instrumentos, como a fábrica de arados de Mark Jefferson, em Santa Bárbara. (MOOG, 

1954, p. 32). Além disso, segundo Lago et alli (1979) em 1876 já se produziam em São 

Paulo, com matérias-primas importadas, máquinas a vapor para descaroçar e enfardar 

algodão e máquinas para beneficiar café. 

Na década de 1880 a indústria de São Paulo mostrou crescente diversificação 

não apenas no setor de bens de consumo, mas também em bens de capital, na produção 

de máquinas, apesar da crescente importação. Segundo Lago  et alli (1979)  em meados 

da década de 1880, os quatro estabelecimentos de fundições de máquinas e aparelhos 

em Campinas empregavam por volta de 500 operários. Os proprietários desses 

estabelecimentos eram de origem imigrante, sendo dois alemães (Faber e Arens), um 

escocês (Mac Hardy) e um norte-americano (Lidgerwood). Além disso, em 1887 a 

capital já contava com cinco fundições (LAGO et alli,1979, p. 16). 

Em relação aos estabelecimentos de Campinas é notória a ligação das empresas 

no setor de bens de capital com o comércio importador. Os quatro estabelecimentos 

citados por Lago et alli (1979) começaram como importadores de máquinas e 

equipamentos no país ou depois que iniciaram a produção local ainda importavam. 

Segundo Ema Camillo (1998) a empresa fundada por Johan Ludwig Benjamin Faber, 



um alemão nascido em Berlim, foi a primeira fundição em Campinas em 1858, com a 

denominação de Grande Fundição Brasileira. Faber, que possuía uma fundição em 

Berlim, foi convidado a ser mestre de uma grande oficina no Rio de Janeiro, mas 

quando chegou ao Brasil percebeu que havia sido enganado. Assim, dirigiu-se para a 

Fazenda Ibicaba do comendador Vergueiro, em Limeira e em 1858 foi para Campinas 

instalar sua fundição. Em Campinas enfrentou dificuldades com relação à matéria-prima 

que era toda importada da Alemanha e com a preferência pelo produto estrangeiro em 

relação à produção nacional. Em 1878, com o falecimento de Johan, a empresa passou a 

denominar-se Viúva Faber & Filhos. Além de importar qualquer produto sob 

encomenda da Inglaterra, a empresa produziu peças de ferro e bronze para a Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro, peças para a infra-estrutura da urbanização de cidades, 

moendas de cana, ventiladores para matar formigas e descascadores para café “Faber”. 

Também fabricavam e consertavam máquinas para a lavoura e indústria. A empresa 

acabou encerrando suas atividades por falência em 1909. (CAMILLO, 1998, p. 44- 46). 

A firma Arens & Irmãos foi constituída por três irmãos (Henrique, Fernando e 

Augusto Arens) engenheiros mecânicos formados na Alemanha que em 1874 

estabeleceram-se no Rio de Janeiro como agentes importadores de máquinas para 

lavoura e para a indústria, produzidas em fábricas estrangeiras. Na tentativa de expansão 

da empresa, Fernando Arens foi para a província de São Paulo estabelecer uma filial da 

empresa. Entre 1875 e 1877 há indícios da fundação em Campinas de um “depósito de 

máquinas importadas” ou montagem de máquinas, sendo que a produção de máquinas 

em Campinas por essa firma foi posterior à 1877. As atividades da firma Arens foram 

fabricar e assentar máquinas completas, arados e demais implementos para a 

agricultura. A empresa era o único agente da fábrica de máquinas a vapor Marshall Sons 

& Cia. da Inglaterra e também comercializavam a “Patent Lombard”, máquinas de 

descascar café para produtores de pequeno porte. Fabricaram também a máquina 

Progresso, para o beneficiamento de café, com capacidade de beneficiar de 150 a 200 

arrobas de café em dez horas. A máquina Progresso era movida por motor da fábrica 

inglesa Marshall Sons & Cia de 6 HP. Em seus anúncios há indicação ainda de 

catadores de café, despolpadores, secadores e descascadores cônicos.  A empresa de 

Campinas foi extinta em 1889 devido à epidemia de febre amarela que assolou os 

negócios da cidade. Em 1890 há indícios da firma estabelecida em Jundiaí. (CAMILLO, 

1998, p. 118 – 125). 



A Companhia Mac Hardy foi fundada na cidade de Campinas em 1875 para 

fabricação de máquinas de beneficiamento de café e ferramentas para a lavoura. Sua 

origem relaciona-se com a chegada em Campinas, em 1872, do mecânico Guilherme 

Mac Hardy de Drumblair, na Escócia, para trabalhar na firma Milford & Lidgerwood, 

importadora de máquinas agrícolas. Na década de 1880 a Companhia Mac Hardy 

ampliou suas instalações e em 1883 inaugurou novas e grandes oficinas de fundição em 

duas principais seções4: a) seção mecânica, em sociedade com John Ross, que veio 

direto da Inglaterra a pedido de Guilherme Mac Hardy para ampliar as atividades da 

empresa e b) a seção de fundição, em sociedade com Joseph James Sims, que residia em 

Campinas, mas havia trabalhado em fundições londrinas como Cadogan Iron Works e 

na fundição dos Hargreaves, no Rio de Janeiro, indo para Campinas em 1874 a convite 

da firma Bierrenbach & Irmão. A expansão da Companhia Mac Hardy na década de 

1880 proporcionou o aumento da concorrência no mercado de máquinas agrícolas 

paulista, dado que a Companhia concorria diretamente com a firma Lidgerwood, grande 

importadora e fabricante de máquinas agrícolas contribuindo para a baixa nos preços 

dessas máquinas. Na seção mecânica da Companhia Mac Hardy produziu-se um tipo de 

máquina para beneficiar 300 arrobas de café por dia, a máquina Provincial que 

beneficiava de 150 a 200 arrobas de café por dia, além de máquinas completas para 

beneficiar café. A fundição produziu polias, engrenagens, engenhos de cana e turbinas. 

Em 1889 devido à epidemia de febre amarela que atingiu a cidade de Campinas os 

sócios de Guilherme Mac Hardy, Ross e Sims vieram a falecer. Em 1891 Guilherme 

Mac Hardy, com apoio de personalidades campineiras tornou a empresa sociedade 

anônima, com a denominação de Companhia Mac Hardy Manufatureira e Importadora. 

Várias pessoas importantes ligadas à política de São Paulo e a agricultura, 

principalmente a cafeeira, aparecem como dirigentes e acionistas da empresa. Em 1893, 

Guilherme Mac Hardy voltou para a Escócia, mas mesmo de longe participou da 

orientação dos rumos da empresa. (CAMILLO, 1998, p. 107- 113). 

A origem da firma Lidgerwood foi atribuída à atividade comercial importadora 

de Guilherme Van Wleck Lidgerwood, um engenheiro mecânico norte-americano 

estabelecido no Brasil, no Rio de Janeiro desde a década de 1860. Neste período, 

Lidgerwood configurava entre os maiores importadores da capital do Império. O 

estabelecimento da firma em Campinas ocorreu entre o período de 1864 e 1868 e já em 

                                                            
4 Na verdade eram duas firmas: a Guilherme Mac Hardy & Cia., responsável pela seção mecânica e a 
Mac Hardy & Cia. – Fundição Campineira de Ferro e Bronze, responsável pela fundição. 



1866 possuía um depósito de máquinas da famosa marca Eagle, em São Paulo. Em 

1871, a firma com a denominação Milford & Lidgerwood foi responsável por assentar e 

montar as máquinas agrícolas que vendia, além de importar qualquer máquina da 

Europa. Aparentemente neste período a firma teve como principal atividade a 

importação e o suporte técnico dessas máquinas importadas, não as produzindo. Em 

1884, o depósito de máquinas iniciou a produção de máquinas, com a incorporação de 

oficina mecânica e fundição, necessárias para a manufatura de máquinas. A empresa 

além de ser importadora de máquinas, passou a ser também manufatureira, com a 

denominação Lidgerwood Manufacturing & Cia. Em 1886 a firma expandiu com a 

instalação de uma nova oficina mecânica, uma grande fundição de ferro e bronze, 

serraria a vapor, caldeiraria e seções de modelagem e serralheria. Um anúncio desta 

época mostrou que a empresa fabricante e importadora de máquinas comercializava 

descascadores de café, ventiladores, separadores, despolpadores, catadores, brunidores, 

moinhos para fubá, engenhos de serra vertical, serras circulares, moendas de cana, 

alambiques, evaporadores, centrífugas, bombas, vapores fixos e semi-fixos, locomóveis, 

turbinas de motores, rodas de ferro, motores e todos os utensílios necessários para a 

montagem de qualquer mecanismo. Em 1889, há registro de depósitos e oficinas da 

empresa na cidade de São Paulo. No período das epidemias de febre amarela em 

Campinas, no final dos anos 1880 e início dos anos 1890, Guilherme Lidgerwood não 

mais residia em Campinas. A empresa operou até 1922. (CAMILLO, 1998, p. 50- 57). 

Como é possível perceber pela breve exposição da evolução das principais 

empresas do setor de bens de capital na cidade de Campinas no final do século XIX, os 

primeiros proprietários desses estabelecimentos foram imigrantes, iniciaram suas 

atividades como importadores de máquinas ou tinham fortes ligações com o comércio 

importador. Assim, como relatou Dean (1976), os importadores foram quase sempre 

imigrantes e complementaram os fazendeiros no desenvolvimento da indústria paulista 

(DEAN, 1976, p. 57). Os importadores imigrantes foram mais importantes, 

aparentemente, para a origem e desenvolvimento do setor de bens de capital do que para 

a indústria paulista como um todo. Este fato é explicado pela relativa dependência do 

exterior em relação às matérias-primas, conhecimento técnico e máquinas mais 

avançadas, ou seja, especificidades do setor de bens de capital. O importador imigrante 

foi o agente econômico privilegiado no setor de bens de capital porque tinham como 

realizar o suporte de manutenção às importações de máquinas e equipamentos com 



atividades locais e possuíam posição estratégica em relação ao crédito e ao 

conhecimento técnico e do mercado. 

Que os imigrantes foram agentes sociais importantes para a formação do setor de 

bens de capital paulista é fato inegável. Entretanto, existe um debate sobre a origem 

específica desses imigrantes, se iniciaram suas atividades no país como burgueses 

imigrantes, possuidores de algum recurso trazido da região natal, ou se de trabalhadores 

e operários transformaram-se em empreendedores. Aparentemente os primeiros 

imigrantes que constituíram empresas relacionadas ao setor de máquinas e 

equipamentos, principalmente entre 1860 a 1890, foram comerciantes importadores de 

máquinas que iniciaram a produção local devido à necessidade de um suporte técnico 

para essas máquinas no país. Geralmente esses imigrantes eram burgueses com ligação 

com o comércio de importação e devido às condições favoráveis que sua posição de 

comerciante de máquinas em relação a conhecimento do mercado, técnico e de 

fornecimento de crédito iniciaram a produção de máquinas e equipamentos no país. 

Geralmente eram estabelecimentos de grande porte, grandes oficinas destinadas no 

início a reparar as máquinas e que passaram a produção local.  

Entretanto, no final do século XIX e início do século XX, outro tipo de 

imigrante começou a ser importante no empreendimento do setor de bens de capital 

paulista. Eram imigrantes que não tinham ligação com o comércio de importação, 

trabalhavam como mecânicos ou técnicos especializados e adquiriram capital para o 

empreendimento próprio.5De modo geral, esses estabelecimentos inicialmente foram de 

pequeno porte, pequenas oficinas de reparo, que se transformaram em empresas 

importantes do setor em períodos posteriores. Assim,  
as fábricas que se estabeleceram [na indústria metal-mecânica] antes da guerra 
produziam especialmente máquinas e implementos agrícolas. [...] Algumas das 
empresas mais novas, [...], além de produzirem máquinas, ferramentas e 
implementos agrícolas, começaram a produção de pequenos tornos. Outras, como a 
Bardella Indústrias Mecânicas e três outras firmas, iniciaram a produção de 
máquinas industriais (máquinas para fábricas de papel e papelão e para a indústria de 
borracha e cerâmica), bombas hidráulicas, pontes rolantes, pequenas turbinas, etc. 
Praticamente todas essas novas empresas foram fundadas por imigrantes, quase 
sempre de origem italiana.6  
 

Na mesma linha de pensamento, Nathaniel Leff (1968) afirmou que os 

imigrantes, geralmente de origem italiana, que chegaram ao Brasil por volta do final do 

século XIX, foram uma das fontes de empreendedores no setor de bens de capital. Esses 
                                                            
5 Aqui se deve levar em conta a importância do empréstimo de capital familiar e de conhecidos para a 
constituição desses estabelecimentos, além do capital próprio do empreendedor imigrante. 
6 (SUZIGAN, 2000, p. 295). 



imigrantes trabalharam em estradas de ferro ou em oficinas mecânicas de São Paulo, 

aprenderam a profissão e acumularam poupança para abrir suas próprias oficinas. 

(LEFF, 1968, p. 16-17). 

Segundo Dean (1976) no período entre as duas guerras mundiais devido ao 

colapso dos padrões do comércio mundial houve declínio de empresas industriais do 

setor de bens de capital ligadas ao comércio importador (comerciante imigrante) e 

exportador (fazendeiros), e aumento de empreendimentos de imigrantes técnicos 

mecânicos. Dessa forma, “as adições mais significativas ao parque industrial paulista 

[no período entre guerras] talvez hajam sido as pequenas oficinas que principiaram a 

aparecer em setores tecnicamente adiantados da indústria, tais como equipamentos 

elétricos, máquinas-ferramentas, plásticos e peças de automóveis.” (DEAN, 1976, p. 

124). Apesar de Dean (1976) afirmar que as origens desse novo grupo de empresários 

eram obscuras, fez uma generalização a partir de alguns casos e afirmou que de um 

modo geral “eram membros dos estratos inferiores da classe média, criados na cidade, 

quase sempre imigrantes de primeira ou segunda geração, que haviam obtido algum 

treinamento técnico” (DEAN, 1976, p. 126).  

Apesar da gênese do setor de bens de capital em São Paulo ter forte ligação com 

o empreendedor imigrante, seja ele o imigrante burguês no final do século XIX, 

comerciante importador e depois produtor de máquinas e equipamentos, ou do 

imigrante técnico mecânico nas últimas décadas do século XIX e principalmente nas 

primeiras décadas do século XX, outros agentes sociais também foram responsáveis 

pelo desenvolvimento e expansão do setor de bens de capital. As fontes de demanda por 

máquinas e equipamentos até a segunda década do século XX estavam atreladas a 

lógica de uma economia primário-exportadora. Dessa forma, segundo Leff (1968) foram 

várias as fontes de demanda por produtos mecânicos: a) a economia agrícola 

exportadora necessitava de infra-estrutura de transportes que requeria serviços de 

manutenção e reparação de peças, primeiramente material ferroviário e mais tarde 

rodoviário (automóveis e caminhões). Esse tipo de serviço necessitava ser realizado no 

local devido a prazos imediato de atendimento; b) a economia agrícola exportadora 

necessitava beneficiar os produtos de exportação e os equipamentos de processamento e 

beneficiamento de café, açúcar e algodão e esses foram os primeiros entre os produtos 

mecânicos introduzidos na economia brasileira; c) outros usuários e demandantes de 

produtos mecânicos foram as forças militares para reparação e construção de peças de 

equipamentos; d) equipamentos para a indústria de construção foram demandados 



especialmente para a construção da infra-estrutura necessário para o comércio exterior. 

(LEFF, 1968, p. 9). 

Assim, além de proporcionar as principais fontes de demanda para o setor de 

bens de capital, o setor primário-exportador também forneceu recursos para a expansão 

e desenvolvimento do setor de máquinas e equipamentos. Com a finalidade de 

diversificar seus investimentos ou mesmo a necessidade de amparar sua principal 

atividade econômica beneficiando produtos agrícolas, os fazendeiros participaram 

ativamente do investimento na indústria e também no incipiente setor de bens de 

capital. Assim, segundo Dean (1976) a escassez de mão-de-obra estimulou o uso de 

máquinas capazes de realizarem o processo de beneficiamento do café. Apesar de serem 

imigrantes os mecânicos que aperfeiçoaram esses equipamentos “a iniciativa e o capital 

que lhes escoravam as oficinas eram [de fazendeiros] paulistas. Essas mesmas oficinas 

produziram grande variedade de equipamento modelado e usinado, principalmente para 

o uso nas fazendas e estradas de ferro, como caldeiras, bombas, vagões fechados de 

carga e artigos semelhantes” (DEAN, 1976, p. 44). E ainda, Dean (1976) afirmou que os 

próprios agricultores fazendeiros investiram em atividades como a produção de ferro e 

aço, que empregavam matéria-prima importada, pois “tais companhias produziam 

máquinas e obras de fundição que ficariam mais caras se fossem compradas no exterior” 

(DEAN, 1976, p. 77). Além disso, os fazendeiros do início do século XX tinham forte 

ligação política e participaram principalmente como acionistas das principais empresas 

do setor como a Companhia Mecânica e Importadora de São Paulo e a Mac Hardy.  

Leff (1968) afirmou que os brasileiros nativos que freqüentaram a escolas de 

engenharia em São Paulo nas décadas de 1920 e 1930, geralmente descendentes da elite 

cafeeira tradicional, foram outra fonte de empreendedorismo no setor de bens de capital. 

Com a instrução técnica esses engenheiros absorveram uma “mentalidade industrial” e 

uma ideologia nacionalista, que tiveram origem aparentemente na Escola Politécnica de 

São Paulo em contraste com uma “mentalidade comercial” que eles acreditavam 

prevalecer no país anteriormente. (LEFF, 1968, p. 17). 

É interessante notar que a elite de fazendeiros parece ter absorvido alguns 

imigrantes por meio de alianças familiares, pelo casamento. O caso mais importante 

desse tipo de aliança entre o capital e empreendedorismo de fazendeiros e imigrantes 

vincula-se estritamente à história da principal empresa produtora de máquinas do estado 

de São Paulo no início do século XX. Segundo Dean (1976) foi Alexandre Siciliano 

talvez o industrial imigrante que melhor tinha conexões com empresas agrícolas. 



Siciliano chegou a São Paulo em 1869, com nove anos de idade e começou a trabalhar 

em uma casa de comércio em Piracicaba, de propriedade de um tio e um irmão mais 

velho que o haviam precedido na migração. Em 1881 casou com Laura Augusta de 

Mello Coelho, filha de um fazendeiro rico e influente. Logo depois, Alexandre Siciliano 

começou a produzir máquinas de beneficiar café em sociedade com o irmão, Francesco, 

e com João Conrado Engelberg, inventor da máquina. A patente dessa máquina foi 

vendida nos Estados Unidos e depois disso, Alexandre Siciliano mudou-se para a capital 

do estado, participando da fundação de um banco, uma casa importadora e uma oficina 

mecânica e de fundição. A oficina mecânica e de fundição foi a Companhia Mecânica e 

Importadora de São Paulo, na qual Siciliano tornou-se presidente. A Companhia 

Mecânica incluía uma fundição, seção de máquinas, serraria, carpintaria e olaria. A 

empresa produziu vagões de estrada de ferro, máquinas agrícolas, principalmente de 

beneficiamento e era uma empresa para produção em grande escala. Segundo Dean 

(1976), o capital originário da firma proveio de uma parte dos lucros da empresa de 

Piracicaba e da venda das patentes, mas a maior parte teria sido de contribuições de 

fazendeiros que eram agora seus parentes. O empreendimento prosperou com a 

influência dos maiores fazendeiros do estado como co-diretores da empresa. Aos 

poucos, Siciliano foi comprando as partes dos sócios fazendeiros e acabou tornando-se 

o único dono de tudo (DEAN, 1976, p.82- 83). 

Assim, podemos identificar várias fontes de capital para o setor de máquinas e 

equipamentos na historiografia econômica: os comerciantes e técnicos imigrantes, os 

fazendeiros e a união dos dois. 

 

2. Análise do setor de bens de capital no estado de São Paulo, 1891 – 

1900 

 O objetivo desta seção é contribuir com a historiografia econômica sobre a 

evolução do setor de bens de capital (máquinas e equipamentos) entre 1891-1900. Foi 

realizado um trabalho de coleta e sistematização das informações quantitativas e 

qualitativas disponíveis para o setor de bens de capital paulista. Outro esforço realizado 

foi no sentido de corrigir os erros e lacunas nos dados estatísticos anteriores a 1920, ano 

do primeiro Censo Industrial do Brasil, com grande quantidade de outras fontes 

publicadas posteriormente, mas que apresentavam informações de fundações de 

empresas no período anterior a 1900. Assim, esta seção utiliza como principais fontes: 

a) o Almanach do Estado de São Paulo para 1891, b) a Indústria no Estado de São Paulo 



em 1901, de Bandeira Jr., c) o Inquérito Industrial do Brasil de 1907, do Centro 

Industrial do Brasil, d) a Estatística Industrial de São Paulo de 1918-1919 (municípios 

do interior), publicados no Boletim da Diretoria da Indústria e Comércio, da Secretaria 

da Agricultura, Comércio e Obras Públicas de São Paulo entre 1918 e 1922, e) o 

Catálogo das Indústrias do Município da Capital, 1945, f) o Anuário Banas: a indústria 

brasileira de máquinas, 1962; e várias outras fontes qualitativas. 

 

2.1. 1891 – 1900: comércio importador e expansão com a cafeicultura 

 As características das empresas de bens de capital (construtoras de máquinas 

para a lavoura e a indústria, fundições, fábricas de máquinas e oficinas mecânicas) no 

estado de São Paulo em 1891 podem ser analisadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Empresas do setor de bens de capital no estado de São Paulo, 1891 

Empresa               Cidade         Atividades   Nacionalidade 

Almanach do Estado de São Paulo, 1891 

Adolpho Sydow           São Paulo construtores de máquinas    Alemã 

Elias Pacheco Chaves           São Paulo máquinas para lavoura e ind.      Brasileira 

Frederico Sydow           São Paulo construtores de máquinas    Alemã 

Hasenclever & Comp.           São Paulo       mat. estrada ferro e casa de import.   Alemã 

John Muller & Comp.           São Paulo              máquinas e casa de imp. 

J. P. de Castro & Comp.          São Paulo             máquinas e casa de imp. 

Cia Mechanica e Importadora São Paulo       construtores de máquinas e imp. 

Lidgerwood & Comp.           São Paulo       construtores de máquinas e imp. Americana 

Roquette, Franco & Barros     São Paulo  máquinas para lavoura e ind. 

Zerrenner & Bullow & Comp. São Paulo          máquinas e casa de imp.         Alemã e Dinamarq. 

E. Heinke & C.            São Paulo       oficina mecânica   

Salles, Leme, Faber & Comp. Campinas fundição e fábr. máquinas        Alemã (parte) 

Francisco de Góes Pacheco     Campinas fundição e fábr. máquinas  

Oliveira Costa & Comp.          Campinas fundição e fábr. máquinas 

Lidgerwood & Comp.            Campinas       fundição, fábr. máquinas e imp. Americana 

Guilherme Mac Hardy & Comp. Campinas   fundição, fábr. máquinas e imp. Britânica 

Pedro A. Anderson & Comp. (1) Campinas  fundição e fábr. máquinas, imp. e exp.  

Arens Irmãos   Jundiaí        fundição, oficina mecânica e imp.   Alemã 

Vicente Mariano & Irmão Mococa oficina mecânica   

Lidgerwood Mfg. Comp. Ltd.  Santos        máquinas para lavoura e imp. Americana 



Arminio V. Lessa Pabest Santos  oficina mecânica  

Catálogo das Indústrias do Município da Capital, 1945 

Haupt & Cia.(fundada em 1823) São Paulo importador, bombas hidr. 

Total de empresas: 20, Total de estabelecimentos: 22 

Fontes: SÃO PAULO. Almanach do Estado de São Paulo para 1891, São Paulo: Cia. Industrial de São Paulo, 1891. 
DEE/DEPC/SP. Catálogo das indústrias do município da capital, 1945, São Paulo: Tipografia Brasil, 1947.       

Nota: (1) A empresa Pedro A. Anderson & Comp. aparece em períodos posteriores a 1891, mas como serraria. 

       A primeira observação importante a ser feita é o fato de já em 1891 existir várias 

empresas no setor de bens de capital, produtoras de máquinas e equipamentos, mesmo 

sem evidência de proteção tarifária, já que a importação de “máquinas para lavrar a terra 

e preparar produtos para a agricultura, mineração, serviços de qualquer fábrica ou 

oficina” assim como “locomotivas” possuíam isenção tarifária em 1890 (BRASIL, 

1890, p. 123). 

As empresas do setor de bens de capital (fábrica de máquinas e oficinas 

mecânicas) no estado de São Paulo em 1891 tinham forte relação com o comércio 

internacional. Várias dessas empresas além de fabricarem máquinas e peças para 

reposição das máquinas, bem como prestarem reparos nas oficinas mecânicas, eram 

também casas de importação e ou de exportação pertencentes a imigrantes. Os 

proprietários estrangeiros possuíam acesso a empresas produtoras no exterior, para a 

importação de alguma máquina privilegiada como o caso da Arens, que foi agente de 

representação da fábrica de máquinas Marshall Sons & C. da Inglaterra, e acesso a 

crédito de bancos estrangeiros. Das 20 empresas que conseguimos catalogar no setor de 

bens de capital em 1891, 10 tinham alguma relação com o comércio internacional, com 

a comprovação, na própria fonte (Almanach de 1891) e em anúncios de jornais da 

época, de que além de fábrica de máquinas foram também casas de importação ou 

exportação, mas é provável que outras também tivessem a mesma relação.  

Aparecem como produtoras de máquinas para a lavoura e indústria e também 

como casa de importação no Almanach de 1891 as empresas John Muller & Comp., J. 

P. de Castro & Comp., Zerrenner & Bullow & Comp., Pedro A. Anderson & Comp. 

(que aparece em um anúncio como casa de importação, exportação, comissões e 

fundição e fábrica de máquinas para a lavoura, arados, bombas, carroças e etc.) e a 

Hasenclever & Comp. (que aparece em um anúncio como agentes de importação de 

trilhos de aço portáteis e fixos, vagões para todos os fins, locomotivas e locomoveis, 

linhas férreas com tração a vapor ou animal, bondes de passageiros e de cargas, 



máquinas para olharias e outras indústrias e máquinas para engenhos de cana). (SÃO 

PAULO, 1891, p. 303, 298, 48, 68). A Cia. Mecânica Importadora de São Paulo, 

fundada em 1890 e sucessora das empresas Lacerda Camargo & Comp. (uma empresa 

importante de importação) e da Engelberg, Siciliano & Comp., apresentou como 

especialidade em um anúncio a importação direta de máquinas para todas as indústrias 

além de ser construtora de máquinas e fundição (SÃO PAULO, 1891, p. 236). As 

empresas Lidgerwood, Guilherme Mac Hardy e Arens Irmãos fizeram vários anúncios 

como “construtores, empresários, engenheiros, fabricantes e importadores de máquinas 

para a lavoura e indústria” em jornais de Campinas (Diário, Correio e Gazeta de 

Campinas) entre o final da década de 1880 e início de 1890. A firma Haupt & Cia. 

apesar de não constar no Almanach de 1891, foi fundada em 1823 (segundo o Anuário 

Banas de 1962) e produzia bombas hidráulicas (segundo o Catálogo de Indústrias do 

Município da Capital de 1945), além de ter sido um importante importador de artigos 

metalúrgicos (ver DEAN, 1976, p. 33). 

Entretanto, é importante ressaltar que em 1891 as empresas já haviam 

ultrapassado o estágio de meros reparadores de máquinas importadas. Muitas das 

empresas já apareciam em anúncio de jornais como “fabricantes e importadores” 

principalmente de máquinas agrícolas. Há no Almanach de 1891 uma grande quantidade 

de ferreiros, serralheiros e mecânicos individuais na capital e no interior do estado de 

São Paulo, mas é difícil afirmar com segurança se estavam ligados ao setor de bens de 

capital, apesar de provavelmente terem sido importantes nos aspectos de reparo de 

algumas máquinas e materiais de transporte. (ver SÃO PAULO, 1891, p. 293). 

Havia em 1891 no setor máquinas e equipamentos o predomínio do capital 

imigrante ligado ao comércio exterior. A explicação para esse fenômeno no setor de 

máquinas pode ser extrapolada da indústria como um todo e assim resumida: a demanda 

de bens de capital foi proporcionada pela economia primário-exportadora (no caso de 

São Paulo, principalmente o café, mas também o algodão e a cana-de-açúcar) com a 

demanda de máquinas para a lavoura e beneficiamento. A expansão da economia 

primário-exportadora exigiu investimentos em infra-estrutura (construção de ferrovias, 

portos), proporcionou a urbanização com a demanda de serviços públicos (eletrificação 

e serviços de transporte urbanos) e estimulou a criação de indústrias que resultaram em 

nova demanda de bens de capital. A oferta de máquinas, a princípio, foi proporcionada 

pela importação (através das casas de importação), mas dada a necessidade de 

adaptação de peças no local de instalação das máquinas foi preciso implementar a 



assistência técnica para essas máquinas. Essas empresas de importação quando 

perceberam a necessidade e possibilidade de, a princípio, ofertar a assistência de 

manutenção para as máquinas e os reparos em peças, e depois, a possibilidade de 

fabricar partes de máquinas e máquinas completas contrataram imigrantes 

especializados (engenheiros e mecânicos). É bem provável que a imigração em massa 

tenha ofertado alguns bons mecânicos para essas empresas. A fonte de capital principal 

dessas empresas foi o capital comercial do imigrante ligado ao comércio exterior, que 

percebeu a possibilidade de lucros com o início da fabricação de peças e máquinas.   

Outro fator predominante no setor foram os imigrantes alemães. A família 

Sydow veio da Alemanha por volta de 1859 e fundou na cidade de São Paulo a primeira 

serraria a vapor local. Os irmãos Frederico e Adolfo adquiriram fazendas em Xiririca 

(atual Eldorado). Na década de 1870, Adolfo já era grande industrial, fabricante de 

máquinas pesadas e equipamentos para a agricultura. Frederico participou como 

administrador entre 1899 e 1900 da reforma da Usina Elétrica de Rio Claro, 

empreendimento organizado por Theodor Wille & Cia., importante empresa de 

Hamburgo que tinha entre suas atividades a exportação de café, plantação de café, 

importação de máquinas, financiamento de usinas hidroelétricas e numerosas fábricas. 

Theodor Wille havia adquirido a Usina de Fernando Arens, engenheiro e industrial da 

Casa Arens & Irmãos. (SANTOS, 2002, p. 142- 143). 

Outro empreendimento em parte de capital alemão ligado ao setor de bens de 

capital foi a firma Zerrenner & Bullow & Comp. É difícil afirmar se essa firma foi 

realmente produtora de máquinas, apesar de aparecer no Almanach de 1891 na listagem 

de “construtores de máquinas”. Essa empresa também aparece como casa de 

importação, banco de câmbio (cambista), depósito de querosene, etc. João Carlos 

Antônio Zerrener e Adam Ditrik von Büllow, proprietários da  Zerrenner & Bullow & 

Comp., foram sócios minoritários da Companhia Antarctica Paulista, fábrica de cerveja 

na avenida Água Branca, constituída em 9 de fevereiro de 1891, com um capital de 

3.000 contos de réis. A função deles na Antarctica foi facilitar a compra de máquinas no 

exterior e obtenção de créditos junto a bancos estrangeiros, já que era prática comum a 

participação de importadores nas fábricas que surgiram no Brasil no período com esta 

finalidade. A Antarctica em 1893 estava próxima a insolvência passando por 

dificuldades cambiais e atrasos em navios que traziam máquinas. A firma Zerrenner & 

Bullow & Comp., que possuía direitos a receber da Antarctica no valor de 860 mil réis, 

assumiu o controle acionário da Antarctica com 51,15% do capital, depois de um acerto 



de contas que reduziu o capital da empresa em 1.710 contos de réis. A importadora 

Zerrenner & Bullow & Comp. além de ser responsável pelas máquinas, também 

distribuía os produtos da Antarctica. Adam Ditrik von Büllow morreu em 1923, com 80 

anos, deixando seu filho Carl Adolf como seu representante no comando da empresa. 

Em 1929 a sociedade dos Zerrenner e dos Büllow operava com importação, bebidas (na 

Antarctica) e exportação de café (com a Companhia Cafeeira de São Paulo, recém- 

criada). Antônio Zerrener morreu em 1933, sem herdeiros, deixando em testamento seus 

bens para sua esposa Helena, e depois de sua morte, que ocorreu em 1936, deveria ir 

para a Fundação Antônio e Helena Zerrener. A fundação passou a administrar os bens 

da Antarctica, como maior acionista em 1944, após um período de litígio judicial para 

resolver a questão da herança de Antônio Zerrener. (EXAME, 1974, p. 51-45).   

Ao analisar os dados disponíveis encontramos apenas uma empresa de bens de 

capital ligada diretamente a fazendeiros de café em 1891, a firma de Elias Pacheco 

Chaves, que tinha como esposa Anésia da Silva Prado, representantes, portanto, de 

antigas famílias de cafeicultores.7Apesar da confirmação de apenas essa empresa como 

representante de cafeicultores é possível que existissem mais, mas é improvável que 

fossem predominantes. Apesar de serem raras as empresas de bens de capital que 

tiveram ligação direta com os cafeicultores, o capital deles foi muito importante para a 

expansão das empresas de máquinas e equipamentos, principalmente após 1891, com as 

transformações de algumas empresas pertencentes a imigrantes em sociedade anônima, 

como a Mac Hardy em 1891 e a Arens. No caso da Arens há um anúncio no Almanach 

de 1891 relatando a aquisição das oficinas Arens e Irmãos pela Companhia Arens, 

empresa com capital de 2.000:000$000 (dois mil contos de réis) divididos em dez mil 

ações, tendo como presidente o Barão de Jaguára, secretário Antonio de Paula Salles e 

gerente Otto Schanassmann, ficando um representante da família Arens no conselho 

fiscal composto por Carlos H. L. Rohe, Fernando Arens e Francisco de Araújo Cintra. 

(ver SÃO PAULO, 1981, p. 794). Segundo Flávio Saes (2002) os principais acionistas 

da empresa (A. Pádua Sales, José Paulino Nogueira, Pedro Souza Aranha, F. Queiroz 

Telez) eram fazendeiros de café ligados à Companhia Estrada de Ferro Mogiana. 

(SAES, 2002, p. 189). 

                                                            
7 Interessante é o fato do casal Elias Pacheco Chaves e Anésia da Silva Prado serem pais de Eduardo 
Pacheco Chaves, o primeiro piloto brasileiro a voar nos céus do Brasil em 8 de março de 1912, na cidade 
de Santos e realizar o primeiro vôo entre São Paulo e Rio de Janeiro sem escalas. (ver O Diário, 
06/07/1914).  



As firmas Guilherme Mac Hardy & C. e Guilherme Mc-Hardy em Campinas 

passam a denominar Companhia Mc-Hardy Manufatureira e Importadora em 1891, 

empresa em sociedade anônima que tinha como objetivo negociar em tudo o que 

estivesse relacionado com maquinismos, fabricação, construção e importação de 

máquinas, materiais para estrada de ferro, para abastecimento de água e dependência 

para iluminação, importação em geral e empreitadas, exploração de privilégios, 

concessões e contratos, fornecimentos para construções civis, navais e hidráulicas, além 

de adquirir, vender e fundar fábricas, fazer instalações, podendo explorá-las de conta 

própria, arrendar ou vende-las. (CIA. MC-HARDY, 1891, p. 3-4). A nova empresa foi 

constituída com um capital social de quatro mil contos de réis (4.000:000$000) dividido 

em 20 mil ações. A primeira diretoria foi composta pelo Barão de Ataliba Nogueira, 

fazendeiro, pelo industrial Guilherme Mc-Hardy, e pelo advogado Gabriel Dias da 

Silva, todos residentes em Campinas. O conselho fiscal foi composto por Roberto 

Paton, Pedro Miller e Antonio Celestino de Toledo Soares (CIA. MC-HARDY, 1891, p. 

5, 15-16). Em 1893, no lugar do diretor gerente Guilherme Mc-Hardy, que permanecia 

na Europa, a princípio a serviço da Companhia e em seguida por motivos de saúde, foi 

nomeado gerente o acionista Roberto Paton. No conselho fiscal, devido ao falecimento 

de Pedro Miller, ocupou seu lugar o suplente Roberto Clark. Assinaram em 1893, 

Gabriel Dias da Silva, como diretor da Companhia, e o Barão de Ataliba Nogueira, 

como presidente. (CIA. MC-HARDY, 1893, p. 6-8).  

É interessante relatar que entre os acionistas da Companhia Mc-Hardy – 

Manufatureira e Importadora em 1893 aparecem vários empresários, imigrantes, 

fazendeiros de café e políticos importantes da cidade de Campinas e do estado de São 

Paulo, além dos dirigentes da empresa relatados acima. Fazem parte da lista de 

acionistas: Antonio Proost Rodovalho, João Proost Rodovalho, Sotto Maior, John 

Barker, Orozimbo Maia, Manoel J. Albuquerque Lins, Francisco Goes Pacheco, entre 

outros de um total de 113 acionistas e 20 mil ações em 1893. Francisco Goes Pacheco 

também aparece como proprietário de uma fábrica de máquinas e fundição em 

Campinas em 1891 (ver Tabela 1). Os maiores acionistas em 1893 da Mc-Hardy foram: 

o Banco dos Lavradores com 5580 ações (27,9% do total de ações), Guilherme Mc 

Hardy com 5033 ações (25,2%), Gabriel Dias da Silva com 645 ações (3,2%), Roberto 

S. Paton com 400 ações (2%) e o Barão de Ataliba Nogueira com 400 ações (2%). 

(CIA. MC-HARDY, 1893, p. 11-17). Segundo Saes (2002) o Banco dos Lavradores 



estava ligado a fazendeiros de café, que mantinham vínculos com as estradas de ferro e 

empresas de serviço público. (SAES, 2002, p. 189). 

A Tabela 2 apresenta as características das empresas de bens de capital operando 

no estado de São Paulo em 1901. A principal fonte para o período, “A indústria no 

estado de São Paulo, 1901” de Bandeira Jr. não é um levantamento completo, como um 

censo. Bandeira Jr. concentrou-se nas maiores empresas para elaborar o trabalho. A 

Tabela 2 foi elaborada com o objetivo de amenizar esses problemas, cruzando 

informações de outras fontes em anos posteriores que apresentavam data de fundação 

para as empresas, que são indicadas entre parênteses na tabela. Apesar das correções, a 

tabela também não pode ser utilizada como um censo das empresas que produziam bens 

de capital em 1901 porque certamente também não está completa, apesar de todo o 

esforço de catalogar em fontes que disponibilizam informações de empresas e data de 

fundação. 

Tabela 2 – Empresas do setor de bens de capital no estado de São Paulo, 1901 

Empresa                  Cidade          Operários   Proprietários 

As indústrias no estado de São Paulo, 1901, de Bandeira Jr.  

Fundição Vielhaber (1895)   Rib. Preto    70        Gustavo Vielhaber 

Fund. Ferro e Bronze (Craig & Martins) (1895) São Paulo  100   George C., Julio Martins 

Grande Oficina de Caldeireiro   São Paulo           Virgilio Antonio de Brito  

Grande Fundição do Braz (1892)  São Paulo 100           Francisco Amaro  

Grande Oficina Mechanica Arens (1876) Jundiaí  153     Irmãos Arens 

Grande Fund. Sidow (1874, Adolpho Sidow) São Paulo   38      Heitor Prado 

Companhia Mac Hard Manuf. e Import. (1875) Campinas 300 Guilherme M.H., S.A.1891  

The Lidgerwood Manuf. Company Ltd. (1860) SP-Campinas    W. V. V. Lidgerwood 

Oficina Mechan. Vapor Krahenbuhl (1870) (2) Piracicaba  40         Pedro Krahenbuhl 

Comp. Mechanica Import. de S. Paulo (1890) São Paulo        600 Siciliano, Camargo, Lacerda 

Censo Industrial, 1907, Centro Industrial do Brasil 

Pedro Faber (faliu em 1909)   Campinas   7        Pedro Faber 

F. & L. Sydow     São Paulo 21           Francisco Sydow 

Estatística Industrial de São Paulo, 1918-1919 

A. Milanesi & Irmãos (1900)   Botucatu 15           Família Milanesi 

Catálogo das Indústrias do Município da Capital, 1945 

Haupt & Cia. (1823)    São Paulo 28 

Vagnotti & Cia. (CIATEX) (1900)  São Paulo       149 



Anuário Banas, 1962 

Metalúrgica Ruegger (Máquinas Fair) (1895) Araras  

Indústria Metalúrgica Bruno Meyer S/A (1892) Rio Claro 49     Faria/ Gloria/ Meyer 

Naschold & Cia. Ltda. (1897)   São Paulo       120         Steobel/ Naschold  

Total de empresas: 18, Total de estabelecimentos: 18 

Fontes: BANDEIRA JR., A Indústria no Estado de São Paulo em 1901, São Paulo: Tipografia do Diário Oficial, 1901. FIBGE. O 
Brasil: suas riquezas naturais e suas indústrias, 3 vol., 1909. Séries estatísticas retrospectivas. Rio de Janeiro: IBGE, 1986. 
DEIC/SACOP/SP. Boletim da Diretoria de Indústria e Comércio, 1908-1928. DEE/DEPC/SP. Catálogo das indústrias do município 
da capital, 1945, São Paulo: Tipografia Brasil, 1947. BANAS, G. Anuário Banas: a indústria de máquinas, São Paulo: Editora 
Banas, 1962.       

Nota: (2) A empresa Oficina Mechanica a Vapor Krahenbuhl aparece em anos posteriores, mas como produtora de veículos. 

 Outra advertência é que as informações de operários seguem as respectivas 

fontes e não são comparáveis (em fontes diferentes), mas foram apresentadas para dar 

idéia de tamanho das empresas. Apesar dessas ressalvas a tabela apresentada é um 

trabalho de sistematização de informações de várias fontes que apresentam as empresas 

de bens de capital em 1901. 

 A primeira informação que podemos extrair da Tabela 2 é o grande número de 

fundações de empresas ligadas ao setor de bens de capital no estado de São Paulo entre 

1891 e 1900. Das 18 empresas apresentadas na tabela, que aparecem em diversas fontes 

e que operavam em 1901, 8 foram fundadas entre 1891 e 1900: a Indústria Metalúrgica 

Bruno Meyer (1892) em Rio Claro, a Grande Fundição do Braz (1892) de Francisco 

Amaro em São Paulo, a Metalúrgica Ruegger (1895) em Araras, a Fundição Vielhaber 

(1895) em Ribeirão Preto, a Fund. Ferro e Bronze (1895) de George Craig e Julio 

Martins em São Paulo, Naschold & Cia. Ltda. (1897) em São Paulo, A. Milanesi & 

Irmãos (1900) em Botucatu e a Vagnotti & Cia. (1900) em São Paulo. Há também 

diversificação das empresas pelo interior do estado de São Paulo. Aparentemente não há 

ligação das empresas fundadas no período com o comércio exterior (de importação e 

exportação). Na maioria, as empresas fundadas entre 1891 e 1900 tiveram origem em 

imigrantes que possuíam algum conhecimento técnico de mecânica ou metalurgia. 

 A Metalúrgica Ruegger surgiu da ampliação das atividades de uma pequena 

caldeiraria com oficina mecânica e fundição de ferro e bronze no município de Araras 

em 1895, feita pelo suíço Frederico Ruegger, casado com uma ararense. A metalúrgica 

ocupava um terreno de 5.500 metros quadrados, empregava 60 operários e possuía 5 

seções: a primeira seção era responsável pela fabricação de mecanismos completos para 

fábricas de farinha de mandioca, mecanismos para a produção de macarrão e engenhos 

de cana, e reparos de qualquer espécie de máquinas e reformas em geral; a segunda 



seção era a fundição de ferro e bronze, responsável por atender o consumo anual da 

metalúrgica de 60 toneladas de ferro; a terceira seção era a modelagem, onde criava-se 

os modelos em madeira para a fundição; a quarta seção era a ferraria, caldeiraria e 

carpintaria, onde fabricavam-se depósitos de água, rodas hidráulicas, carros, carroças, 

trolleys, carrocerias para veículos a motor, etc; a quinta seção era a serralheria e ainda 

havia uma outra seção de desenhos, onde os senhores João e Augusto Ruegger criavam 

os projetos de todos os trabalhos realizados na empresa. (ZAMBARDA, 1999, p. 68-

69). 

 Foi fundada em 1895 na cidade de São Paulo a Fundição de George Craig e Julio 

Martins. Foi o quarto estabelecimento do gênero fundado por Craig no estado de São 

Paulo. Empregava em torno de 100 operários, quase todos estrangeiros. Possuía 

máquinas para furar, tornear, cortar, limar, prensar e forjar, além de dois tornos patentes 

Rebites e uma balança de 10.000 Kg. (BANDEIRA JR., 1901, p. 83). Também em São 

Paulo, foi fundada em 1892 a Grande Fundição do industrial Tenente Coronel Francisco 

Amaro, discípulo da Grande Fundição Alegria do Rio de Janeiro. Com o maquinismo 

todo a vapor a empresa além de fundição de ferro e bronze fabricava na oficina 

mecânica máquinas inteiras, além de peças para máquinas de toda natureza. Segundo 

Bandeira Jr. (1901) a empresa em matéria de mecânica e fundição rivalizava com as 

norte-americanas na execução e nos inventos (BANDEIRA JR., 1901, p. 85). A firma 

Vagnotti & Cia., fundada em 1900 em São Paulo, trabalhava em 1945 com 149 

operários, produzindo acessórios para máquinas têxteis. (DEE/DEPC/SP, 1947, p. 127). 

 Aparentemente, a maioria das empresas fundadas durante a década de 1890 (e 

como veremos mais adiante também no início da década de 1900) no setor de bens de 

capital, além de não terem ligações com o comércio importador, também não surgiram 

diretamente para atender o setor cafeeiro. Uma exceção é a Fundição Vielhaber, 

fundada em 1895, em Ribeirão Preto pelo Banco Construtor, banco relacionado aos 

fazendeiros de café, depois vendida a Gustavo Vielhaber, que atendeu aos fazendeiros 

(BANDEIRA JR., 1901, p. 69). A Metalúrgica Ruegger surgiu para atender a 

necessidade de um mercado local e regional de máquinas de farinha de mandioca, 

macarrão e engenhos de cana. Segundo Zambarda (1999) a primeira etapa da 

industrialização de Araras estava atrelada a evolução da agroindústria (beneficiamento e 

transformação de matérias-primas) local. Em 1893 já operava em Araras o Pastifício 

Padula, fábrica de massas que atendeu o mercado de Araras e região, distribuindo seus 

produtos para cidades ligadas pelas estradas de ferro (exceto a Sorocabana). Em 1929 



havia em Araras 6 fábricas de água-ardente, 3 fábricas de macarrão e 85 fábricas de 

farinha de mandioca (ZAMBARDA, 1999, p. 67, 68, 72). As empresas de Francisco 

Amaro, George Craig e Julio Martins, e a Vagnotti atenderam o mercado máquinas 

proporcionado pelas indústrias paulistanas de outros ramos industriais.      

Já operava antes de 1870, sob a direção de Virgilio Antonio de Brito em São 

Paulo a Grande Oficina de Caldeireiro, produzindo alambiques e retificadores, 

inventados pelo chefe da casa, com privilégios de diversas patentes. Produziu ainda 

caldeiras para vapor para cervejarias, destilarias e tinturarias. (BANDEIRA JR., 1901, 

p. 84). 

Assim, algumas das empresas que operavam no setor de bens de capital em 1901 

não estavam diretamente ligadas à demanda proporcionada pela cafeicultura, 

principalmente as situadas na cidade de São Paulo, que já atendiam ao mercado interno 

industrial incipiente. Fato mais interessante é que algumas empresas que não atenderam 

(pelo menos inicialmente) a demanda de máquinas para cafeicultura atuavam em 

cidades que passavam pelo auge do ciclo cafeeiro, como Rio Claro e Araras, quando 

foram fundadas. Assim, provavelmente a cafeicultura proporcionou o movimento 

econômico geral que dinamizou as necessidades internas de processamento de matérias-

primas de algumas cidades no interior do estado de São Paulo, que posteriormente 

proporcionou a demanda de máquinas para esses setores. 

 

3. Conclusões 

 Tentamos ao longo do trabalho traçar um panorama da evolução da indústria de 

bens de capital no estado e São Paulo entre 1870 e 1900. Foi realizado um trabalho de 

organização e sistematização de dados de várias fontes, para melhor compreender o 

crescimento e desenvolvimento do setor de máquinas e equipamentos no final do século 

XIX. Aqui será feito um balanço dos resultados relatados ao longo do trabalho. 

 Em 1891, as empresas do setor de bens de capital no estado de São Paulo tinham 

muitas ligações com comércio exterior. Muitas das empresas presentes no setor em 

1891 além de produzirem algumas máquinas, também às importavam. Essas empresas 

eram “casas de importação” de propriedade de imigrantes comerciantes, que 

controlavam o comércio, a distribuição e o financiamento das máquinas importadas. A 

produção no setor surgiu da necessidade de fornecer assistência técnica para as 

máquinas que importavam, com o reparo e o fornecimento de peças e algumas máquinas 

inteiras. As empresas ligadas a imigrantes comerciantes foram predominantes em 1891, 



e poucas empresas estavam ligadas diretamente a cafeicultores, como empreendedores. 

Conseguimos confirmar apenas uma empresa fundada por cafeicultor, apesar de 

provavelmente existirem mais, mas certamente não foram predominantes. Ao longo da 

década de 1890 muitos fazendeiros ligados ao café contribuíram com a expansão e 

crescimento de firmas de máquinas e equipamentos que abriram o capital e tornaram-se 

sociedades anônimas no início da década de 1890. A forma de contribuição dos 

fazendeiros foi através de compra de ações e aquisição do controle de Companhias que 

principalmente produziam máquinas de beneficiamento de café. Durante a década de 

1890 encontramos ainda fundações de empresas, aparentemente sem ligação com o 

comércio exterior (importação e exportação), de imigrantes que possuíam algum 

conhecimento técnico de mecânica e metalurgia. Na maioria, essas empresas fundadas 

entre 1891 e 1901 além de não terem ligações com o comércio importador, também não 

surgiram para atender diretamente o setor cafeeiro, e sim para atender um mercado 

específico e local ou regional. Surgiram empresas para atender a necessidade de 

máquinas para o beneficiamento da mandioca, máquinas para a indústria alimentícia 

(para fabricar massas), para o beneficiamento e limpeza do arroz, sem contar as de 

beneficiamento do algodão e da indústria da cana-de-açúcar, principalmente no interior 

do estado, e da necessidade de máquinas e acessórios para a indústria têxtil, de papel, 

papelão, borracha e outras indústrias de bens de consumo, principalmente na capital 

paulista.  

Apesar do setor cafeeiro não ter ligações diretas com surgimento das empresas 

de imigrantes mecânicos, parece que o setor cafeeiro proporcionou o movimento 

econômico geral que dinamizou as necessidades para máquinas de outros setores. A 

maioria das cidades onde localizamos a fundação de empresas que produziam máquinas 

para outros setores estavam ligadas economicamente a prosperidade do café. 

Certamente o desenvolvimento de economias locais impulsionadas pela economia do 

café criou demanda e necessidade para outras máquinas. O surgimento de empresas de 

máquinas que produziam para um mercado específico talvez ajude a explicar porque 

elas nasceram e prosperaram em um período de reduzida proteção efetiva, 

provavelmente com aumento da concorrência no mercado de máquinas. Essas empresas 

nasceram, a princípio, para atender uma demanda local e às vezes muito peculiar, ou 

seja, uma produção com características semi-artesanais, no sentido de que não 

empregavam uma linha de montagem na produção. Outro argumento para justificar o 

aparecimento de empresas de máquinas, mesmo com pouca proteção efetiva é a 



quantidade variada de tipos de máquinas. Mesmo em mercados menos específicos, 

como o mercado de máquinas de beneficiamento de café e algodão, havia uma grande 

variedade de máquinas, com grande variação de preços. (ver CANABRAVA, 1984, p. 

177-221). 
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Para além da subsistência: farinha, escravidão e mercado de 
abastecimento – Província de Santa Catarina 1796-1857.   

Rogério Pereira da Cunha1 

 A historiografia tem avançado muito nas últimas décadas as discussões sobre 

mercado de abastecimento em fins do século XVIII e no seguinte. O mercado do Rio de 

Janeiro tem sido amplamente estudado no que tange as ações de sua elite mercantil e as 

necessidades que aquela área em relativo processo de urbanização demandava em 

termos de mercadorias. 2 

 Desse modo, as investigações caminham na direção de buscar a compreensão de 

como determinados locais se integraram a mercados, principalmente o fluminense. 

Nesse sentido, os pesquisadores vêm aprofundando as conexões mercantis entre 

diferentes capitanias/províncias, assim como as mercadorias que tinham a oferecer ao 

mercado e como essa relação mercantil permitiu processos de acumulação endógena e 

arregimentação de elites sociais, com ampla circulação política e econômica nas suas 

localidades. 3 

 Esse comércio para com o Rio de Janeiro acontecia sobremaneira de duas 

formas na primeira metade do século XIX: terrestre, por meio das tropas, ou pela via da 

navegação de cabotagem. 4O objetivo desse texto é produzir alguns apontamentos sobre 

a inserção da capitania/província de Santa Catarina dentro do comércio de cabotagem 

                                                            
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História/UFPR – Bolsista CNPq.  
2 FRAGOSO, João Luis. Homens de grossa Aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.; FRAGOSO, João e FLORENTINO, 
Manolo. O arcaísmo como projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma 
economia colonial tardia. Rio de Janeiro, 1790-1840. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001 
3 Sobre Minas Gerais ver: LENHARO, Alcir. As tropas da moderação: o abastecimento da corte na 
formação política do Brasil (1808-1842) São Paulo: Símbolo, 1979.; ANDRADE, Marcos Ferreira de. 
Elites regionais e a formação do Estado Imperial brasileiro: Minas Gerais – Campanha da Princesa 
(1799-1850). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2008. Para o Sul ver: GIL, Tiago Luis. Coisas do 
caminho: tropeiros e seus negócios do Viamão a Sorocaba (1780-1810). Tese de doutorado: UFRJ, 
2009.; FARINATTI, Luis Augusto Ebling. Confins meridionais: família de elite e sociedade agrária na 
Fronteira Sul do Brasil (1825-1865) Tese de doutorado: UFRJ, 2007. 
4 MARCONDES, Renato Leite. O mercado brasileiro do século XIX: uma visão por meio do comércio de 
cabotagem Anais VIII Congresso Brasileiro de História Econômica (ABPHE). Sobre o comércio de 
cabotagem do Rio Grande de São Pedro com o Rio de Janeiro ver: BERUTE, Gabriel Santos. Vive de seu 
negócio: o comércio de cabotagem da província do Rio Grande de São Pedro do Sul e seus agentes 
(1803-1851). Revista Eletrônica de História do Brasil. Juiz de Fora, vol 10, n. 1 e 2, jan-dez 2008.  
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com a praça do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX, 

assim como observar algumas trajetórias sociais de membros da elite catarinense no que 

tange a sua relação com a aquisição de mão-de-obra para atender as demandas 

produtivas. 

 Para tanto, serão tomados como base dados populacionais encontrados em 

mapas de habitantes e registros de batismos, assim como informações não seriais sobre 

a produção e comercialização dos gêneros produzidos no país, sobretudo farinha de 

mandioca. 

Farinha de mandioca: o pão da terra. 

 A historiografia mais antiga privilegiou de maneira exacerbada o estudo das 

áreas de plantation. De uma maneira geral, esse enfoque quase que exclusivo na 

produção que atendia o mercado de exportação criou a ilusão de que o Brasil poderia ser 

explicado a partir daquilo que Maria Yedda Linhares chamou de “visão plantacionista”, 

onde a sociedade era entendida por uma dicotomia simplista: de um lado a plantation 

escravista e do outro a pura subsistência.  

 Contudo, importantes contribuições surgiram no que diz respeito ao mercado 

interno rompendo com a simplificação da “visão plantacionista”. As grandes fazendas 

brasileiras com produção voltada para a exportação “se alimentavam do próprio espaço 

colonial” em uma dinâmica na qual “a reiteração da agroexportação gera(va) complexos 

mercantis ligados ao abastecimento”. 5 Desse modo, o aumento na oferta de víveres 

possibilitou uma aceleração e ampliação da produção voltada para a exportação.6 

Portanto, é difícil, ou melhor, frágil, pensar esses dois mercados como não 

concatenados.  

 O fato é que as atividades agroexportadoras do Brasil tiveram como resultado 

não só o surgimento de uma elite mercantil-senhorial exportadora, mas também a 

ascensão de potentados locais que, no mercado de abastecimento, encontraram a 

possibilidade de ficar com uma fatia dos dividendos, fortalecendo assim o mercado 

interno e permitindo processos de acumulação endógena.  
                                                            
5 FRAGOSO, João Luis. Homens de grossa Aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. p. 109. 
6 BARICKMAN, B. T. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 
1780-1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
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Para a realidade da capitania/província de Santa Catarina na 

primeira metade do século XIX, a farinha de mandioca foi a mercadoria mais 

disseminada na sua faixa litorânea. De uma maneira geral, o plantio da mandioca foi 

uma realidade de muitas áreas litorâneas. A terra mais arenosa desses lugares se 

mostrou mais propícia para o cultivo. Além disso, seu plantio oferecia algumas 

facilidades se comparado com outras culturas. As plantações de mandioca “(...) não 

demandavam grandes cuidados, eram de fácil trato a todo e qualquer lavrador que 

encontrasse um quinhão de terra para com ela trabalhar”. 7  

 Hebe Mattos chama a atenção de que o tempo necessário para o amadurecimento 

da mandioca varia de oito a dezoito meses e, após esse processo de maturação, ela pode 

ficar armazenada no solo, sem se danificar, por até dois anos. Essas características 

garantem ao produtor certa flexibilidade na escolha da época das colheitas de acordo 

com as necessidades momentâneas. 8  

 Com relação a sua comercialização, parece ser consenso colocar a farinha de 

mandioca como um produto de pouca expressividade no que diz respeito aos lucros 

auferidos da sua comercialização, contudo, talvez tal percepção seja fruto da ausência 

que ainda pode ser verificada dentro da historiografia brasileira de trabalhos de mais 

fôlego que se proponham a responder a seguinte questão: quais os níveis possíveis de 

acumulação que os produtores de farinha poderiam galgar? Bert Barickman chama a 

atenção de que dentro do cosmos baiano, os produtores de farinha de mandioca 

dificilmente devem ser categorizados como agricultores escravistas ou trabalhadores de 

uma lavoura camponesa. 9Ou seja, qualquer tentativa de classificar um cenário tão 

complexo pode incorrer em falhas na interpretação de uma realidade muita mais ampla 

do que a simples dicotomia escravistas/camponeses. 

Com acesso a uma parcela pequena de escravos – se comparado com os setores 

exportadores -, os arranjos de trabalho foram múltiplos e variados criando um grande 

mosaico de formas não-capitalistas de produção. 10 Desse modo, assim como a 

                                                            
7 LEANDRO, José Augusto.  A roda, a prensa, o forno, o tacho: cultura material e farinha de mandioca 
no litoral do Paraná. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 27, n. 54, 2007. p. 264 
8 CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Ao sul da história: lavradores pobres na crise do trabalho escravo. 
São Paulo; Brasiliense, 1987. p. 84. 
9 BARICKMAN, B. T. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 
1780-1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. pp. 248-252. 
10 FRAGOSO, João Luis. Homens de grossa Aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. pp. 144-147. 
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produção da farinha possibilitou arranjos de trabalho variados - mas 

que nem por isso deixavam de reiterar o modelo escravista exportador – de maneira 

correlata encontra-se a dificuldade em responder a questão sobre as reais 

potencialidades de acumulação daqueles que apostaram11 na farinha.   

Ao se deparar com a realidade da capitania/província de Santa Catarina, é 

possível perceber diferenças fundamentais em relação à Bahia estudada por Bert 

Barickman.  Um primeiro ponto que merece atenção reside no fato de que o Recôncavo 

possuía um complexo exportador que se apresentava como mercado potencial para a 

produção local de farinha de mandioca. Nesse sentido, o escoamento, o transporte da 

produção e sua chegada ao mercado eram muito dinâmicos. Por outro lado, tal cenário 

pode ter produzido uma imagem peculiar sobre a posse e acesso a terra e escravos, 

assim como pode ter pressionado os tipos de mercadoria que deveriam ser produzidos 

na área. A lógica de produzir mercadorias mais valorizadas na hora da venda pode ter 

gerado desequilíbrio produtivo e crises de abastecimento. 

Já Santa Catarina, apesar de ter uma relativa comunicação comercial 

intraprovincial, essa se dava de maneira bem mais tímida se comparada com a Bahia. 

Desse modo, o grosso da farinha produzida na província mais ao sul era dirigido para as 

outras províncias ou para o comércio internacional. Essa dinâmica pode ser observada 

no QUADRO I abaixo:  

QUADRO I 

Quantidade (em alqueires) de farinha embarcada nos principais portos que 
negociavam a mercadoria por ano financeiro - 1845-1849. (Legendas: 1- venda de 

farinha para o exterior; 2- venda de farinha para outras Províncias do Brasil) 

  1845-1846 1846-1847 1847-1848 1848-1849 

Rio de Janeiro 1 25 202 37 347 49 147 61 043 

 2 32 953 113 359 12 429 5 592 

Santa Catarina 1 27 701 31 663 33 411 21 088 

 2 13 397 48 119 - 6 135 

                                                            
11 Apenas para esclarecer, a ideia de aposta não está pressupondo uma escolha racional por parte dos 
produtores. Muitos produziam mandioca por ser uma das poucas alternativas que tinham. 
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Pernambuco 1 412 1 331 747 375 

 2 90 760 38 670 13 229 103 

Maranhão 1 258 3 806 2 176 6 513 

 2 49 818 58 124 - 3 

Ceara * 1 - - - - 

 2 175 572 - - - 

São Paulo** 1 4 879 3 203 3 619 7 610 

 2 12 296 6 417 - 2 081 

Bahia 1 1 211 1 984 2 726 9 299 

 2 7 007 - 04 98 

Fonte: Documentos estatísticos sobre o comércio do Império do Brasil nos anos de 1845 a 
1849. Rio de Janeiro. Typographia Nacional, 1853. (disponível em 
www.memoria.nemesis.org.br)  

*: Soma das movimentações dos portos de Fortaleza e Aracaty. 

**: Soma das movimentações dos portos de Santos e Paranaguá. 

Pelo QUADRO I torna-se possível observar que as comercializações de farinha 

por parte do porto da Bahia com outras províncias e países ficavam bastante restritas. 

Esse cenário pode ser interpretado como uma configuração de um mercado provincial 

aquecido para a mercadoria sendo este um forte consumidor da farinha de mandioca 

produzida localmente. Barickman chama a atenção de que “muitas vezes, nem toda a 

produção [baiana] era capaz de suprir a demanda, e a Bahia precisava importar farinha 

do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Santa Catarina”. 12 

Vale a pena chamar a atenção para os grandes volumes apresentados pelos 

portos do Nordeste, principalmente o do Ceara e Maranhão, contudo, os dados também 

se apresentam como lacunares. Dentro do Centro-Sul, o porto do Rio de Janeiro era o 

que mais negociava farinha – como era de se esperar. Todavia, Santa Catarina também 

                                                            
12BARICKMAN, B. T. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 
1780-1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 132. 
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registrava o controle de uma fatia considerável do mercado. Aqui 

devo chamar a atenção para um dado importante para quem não está familiarizado com 

a região.  O porto de Santa Catarina nada mais é do que o porto da capital Desterro. 

Além desse, a província possuía outros dois portos importantes: Laguna, localizada 

mais ao sul próximo ao Rio Grande de São Pedro, e São Francisco do Sul mais ao norte, 

vizinho de São Paulo. Esses dois portos não possuíam alfândega, apenas Mesas de 

Rendas.  

Vale a pena também, apenas em caráter especulativo, fazer uma sugestão sobre o 

comércio da farinha apresentado pelo QUADRO I. É possível que uma parte da farinha 

enviada para fora do império pudesse estar envolvida com o tráfico de escravos. 

Segundo Bairoch,13 como os gêneros básicos têm baixo valor por unidade de volume, 

teriam que esperar por uma redução muito grande nos custos de transporte 

transoceânico, o que, segundo ele, “did not really materialise until about 1870-80”. Essa 

percepção combina muito bem com a síntese de North sobre a questão dos fretes e do 

aumento do tamanho dos navios em virtude da maior segurança: isso também teria 

acontecido vagarosamente durante o século XIX, mostrando efeitos alargados apenas na 

segunda metade do século. 14Havia, é verdade, casos de transporte transoceânico de 

alimentos básicos, sobretudo grãos, mas respondia basicamente à demanda americana e 

às recorrentes crises agrárias na Península Ibérica, ou então à movimentação de 

soldados em conflitos armados (para exportações norte-americanas de grãos para 

Portugal e a América Espanhola nos primeiros anos do século XIX). 15De acordo com 

as estimativas de Eltis16, pouco mais de 70 mil escravos desembarcaram por ano na 

década de 1840, o que permite estabelecer uma razão de pouco mais de um alqueire de 

farinha exportado para cada cativo importado, mais ou menos o necessário para 

alimentá-los durante a travessia. Contudo, tudo isso é puro exercício detetivesco, pois o 

material aqui utilizado não estabelece uma conexão nítida no caminho de associar a 

                                                            
13 BAIROCH, Paul. Agriculture and the Industrial Revolution, 1700-1914. In: CIPOLLA, Carlo M. (ed.). 
The Fontana Economic History of Europe. The Industrial Revolution. Londres: Fontana Books, 1973, p. 
479 
14 NORTH, Douglass C. Ocean Freight Rates and Economic Development, 1750-1913. In: The Journal of 
Economic History, 18, 4, 1958, 537-555 
15 LISS, Peggy K. Los imperios transatlanticos. Las redes del comercio y de las revoluciones de 
Independencia. México DF: Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 303 
16 Dados disponíveis em: www.slavevoyages.org 
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farinha vendida para fora do Brasil com a farinha utilizada para 

alimentar os cativos na travessia. 

O QUADRO I chama a atenção também para um aspecto em certo sentido pouco 

abordado pela historiografia que é o do mercado consumidor de farinha fora do Brasil. 

Esse consumo do exterior era de porte razoável, contudo obviamente menor que os 

volumes comercializados entre as províncias, mas merece alguma atenção, 

principalmente porque em grande medida quem atendia esse tipo de demanda eram os 

portos do Rio de Janeiro e o de Santa Catarina. O QUADRO II contribui para 

dimensionar o tamanho dessa exportação e os locais fora do Brasil que a consumiam.  

QUADRO II 

Principais compradores da Farinha de mandioca brasileira (ano financeiro de 
1841-1842) 

País Quantidade em alqueires 

Estados do Rio da Prata 61 796 

Portugal 30 808 

Portos do Pacífico 2 190 

Fonte: Collecção dos mappas estatísticos do commercio e navegação do império do Brasil 
exercido por meio d´importação, exportação, reexportação e baldeação, sob a inspecção e 
fiscalisação das alfândegas e mesas de consulado do ano financeiro de 1841-1842. Rio de 
Janeiro: Typographia Nacional, 1848. (disponível em www.memoria.nemesis.org.br)  

 Desse total exportado para os Estados do Rio da Prata, o Rio de Janeiro foi 

responsável por 34 494 alqueires e o porto de Desterro exportou 23 704 alqueires. 

Portanto, juntos, os dois portos foram responsáveis por mais de 90% da farinha vendida 

para os Estados do Rio da Prata. Em relação a Portugal e os portos do pacífico, Desterro 

não participa com nenhum alqueire cabendo ao Rio de Janeiro enviar para o primeiro 

22550 alqueires e para o segundo um total de 1 059 alqueires. Outros países como Grã-

Bretanha, Bélgica, Estados Unidos, Espanha e até a China consumiam farinha brasileira, 

contudo os volumes negociados com esses locais eram bastante reduzidos. A julgar pelo 

QUADRO II, os Estados do Rio da Prata e as possessões portuguesas foram os maiores 

consumidores da mercadoria. Contudo, como sugerido no parágrafo anterior, partes 

desse consumo podem estar relacionados ao tráfico de escravos.  
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 Pelo tamanho dos volumes encontrados nos Quadros I e II, é 

possível caracterizar a província de Santa Catarina como uma das principais 

fornecedoras da mercadoria na primeira metade do século XIX.  

 Olhando um pouco mais de perto a Província sulina, podem-se encontrar alguns 

indícios que permitem especificar com mais segurança a dinâmica comercial 

intraprovincial da farinha.  É necessário cautela ao se pensar os três portos da área, pois 

existiram elementos que os diferenciavam. Em primeiro lugar, é interessante chamar a 

atenção para a situação de ausência/existência de Alfândegas. Essa, pelo menos até a 

década de 1850, parece ter sido exclusividade da capital Desterro, cabendo a Laguna e 

São Francisco do Sul e existência de Mesas de Rendas. A sugestão que fica tanto para 

Desterro e sua alfândega, como para Laguna e São Francisco do Sul com suas 

respectivas Mesas é a de que o descaminho e o contrabando foram elementos 

importantes dessa prática comercial. 

 Desterro, por características naturais do seu porto, possuía na ilha pelo menos 

três trapiches. Isso ocorria devido a baixa profundidade de áreas próximas ao porto – no 

local chamado Tabuleiro17 – o que forçava embarcações maiores a carregar e 

descarregar fora do porto. Essas manobras forçadas pela geografia local podem ter 

permitido uma movimentação de mercadorias sem a cobrança dos devidos impostos 

dada a distância física da sede e dos funcionários da Alfândega.  

 Em São Francisco do Sul, os indícios de descaminho são ainda mais fortes. Em 

vereação do mês de junho de 1833, os edis discutiram as constantes entradas na vila de 

mercadorias molhadas pela Barra do Araquari sem pagar os devidos direitos. 18A Barra 

do Araquari era a entrada mais ao sul para a Baia da Babitonga. A entrada para a área 

do porto acontecia pela barra mais ao norte por ser mais larga. Todavia, como nos 

indiciam os vereadores Antônio Carvalho Bueno, Antônio de Oliveira Cercal, Ignácio 

José de Sousa e Joaquim Fermiano de Oliveira, mercadorias entravam na década de 

1830 sem necessariamente desembarcar pelo porto e sem pagar os impostos da câmara.  

                                                            
17 CESCO, Susana. Floresta, agricultura e cidade: transformações ambientais e sociais na ilha de Santa 
Catarina no século XIX. Tese de Doutorado, UFRJ, 2009. 
18 Arquivo da Câmara Municipal de São Francisco do Sul. Atas da Câmara Municipal de São Francisco 
do Sul (1821-1836). Ata de vereança da 5ª Sessão Ordinária de 8 de junho de 1833. 
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 Outro indício sobre o descaminho em São Francisco do Sul 

pode ser localizado no relatório do Presidente da Província no ano de 1840. Dizia o 

Presidente Francisco José de Souza Soares D’Andrea:  

No Rio de São Francisco está em uso deixarem-se entrar pelos rios as embarcações costeiras a 
comprarem dos lavradores os gêneros que pretendem carregar e voltando carregadas á Vila, dão 
ao Manifesto o que lhes parece e é disto que pagam os direitos estabelecidos. Para meu 
desengano escolhi um gênero, em que fizesse os meus exames, e foi a farinha de mandioca, por 
ser o principal produto da terra. Segundo a conta que ali me deu a Coletoria, dos três últimos anos 
financeiros, exportaram-se em cada ano, termo médio, 33:487 alqueires de farinha; mas, fazendo 
a conta aos navios despachados em cada ano, e supondo a sua tonelagem muito inferior ao que de 
ordinário tem tais embarcações, deviam elas ter carregado em cada ano 74:000 alqueires; donde 
se pode concluir sem muito erro que mais da metade da farinha não paga direitos e que o mesmo 
deve acontecer com todos os outros gêneros. Convém por termo a este abuso, proibindo muito 
expressamente que os gêneros de lavoura sejam procurados no interior do município pelas 
mesmas embarcações que hão de conduzir barra fora.19 

 Esse depoimento permite perceber em partes os mecanismos utilizados para 

burlar as tributações. Desse modo, a sugestão caminha na direção de indicar que a 

documentação sobre o comércio da farinha, em termos de volume, produz um sub-

registro, pois os mecanismos para burlar as cobranças dos direitos eram acessíveis a 

produtores e comerciantes. Outra possibilidade encontra-se na insinuação que a fonte 

produz de que as Mesas de Rendas possuíam mecanismos pouco eficientes para 

controlar o comércio e cobrar os tributos. Além disso, a maioria dos funcionários das 

Mesas, os chamados Coletores, eram indivíduos da própria vila que possivelmente 

estavam inseridos em redes sociais que eram devidamente acionadas nos momentos de 

pagar ou burlar os mecanismos tributários frágeis da primeira metade do Século XIX. 

Algo característico de um Estado em formação que ainda estava em busca de uma maior 

racionalidade tributária e não possuía um quadro de funcionários devidamente recrutado 

e remunerado.  

 Outro fator que a fala do Presidente nos permite discutir está relacionado ao 

tamanho da produção de farinha de mandioca da vila de São Francisco do Sul. Pelos 

dados oficiais, a vila atingiu uma média anual superior aos 33 mil alqueires de farinha 

exportada no triênio de 1837 a 1839, podendo, de acordo com o Presidente, chegar a 

                                                            
19 Discurso pronunciado pelo presidente da provincia de Santa Catharina, o marechal de campo Francisco 
Joze de Souza Soares d'Andrea, na sessão ordinaria do anno de 1840 aberta no primeiro dia do mez de 
março. Cidade do Desterro, Typ. Provincial, 1840. p. 40. disponível em: 
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/927/index.html 
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uma média anual de 74 mil alqueires. São volumes expressivos 

quando comparados com os Quadros I e II, principalmente por se tratar de uma vila de 

dimensões modestas.  

 De acordo com a historiadora Laura Hübener que trabalhou com os dados da 

Mesa das Rendas na segunda metade do século XIX, a vila de São Francisco do Sul, por 

estar mais ao norte da Província, estabeleceu uma comunicação mais direta com a praça 

mercantil do Rio de Janeiro. De acordo com os dados levantados pela pesquisadora, 

chega-se ao seguinte quadro no que tange aos principais destinos das mercadorias 

exportadas por São Francisco do Sul:  

 

QUADRO III 

Principais destinos das mercadorias exportadas por São Francisco do Sul (1849-
1850) 

Portos Porcentagem 

Rio de Janeiro 84,35 

Rio Grande do Sul 6,33 

Pernambuco 4,37 

Santos 2,00 

Paranaguá 1,35 

São Sebastião 0,22 

Portos da Província 1,38 

Fonte: HÜBENER, Laura Machado. O comércio da cidade de Desterro no século XIX. 
Florianópolis: Editora UFSC, 1981. p. 32. 

 Já o porto de Desterro possuía mercados consumidores mais diluídos. Para o 

quinquênio de 1850 a 1854, Desterro tinha quatro grandes compradores da sua farinha: 

O Rio Grande do Sul comprou aproximadamente 28% do volume exportado, o Rio de 

Janeiro veio na sequência com 25%, seguido de perto pelos Estados do Rio da Prata 

com 22%. Por último a província de Pernambuco comprou cerca de 14% da mercadoria 

negociada pelo porto de Desterro. Os outros 11% ficaram diluídos pela venda a vários 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

11 de 21 
 

outros portos. 20A julgar pelos dados levantados por Hübener para a 

segunda metade do século XIX, o contato comercial intraprovincial entre os portos de 

Laguna e Desterro eram bastante intensos, ao contrário de São Francisco do Sul que, 

como se pode observar no QUADRO III, praticou um intercambio comercial mais 

tímido com Desterro e mais robusto com o Rio de Janeiro. Ao menos é isso que os 

dados oficiais permitem entrever, pois como demonstrado, as práticas comerciais não 

eram restritas ao espaço físico dos portos de modo que possivelmente os percentuais 

apresentado no QUADRO III no que tange ao comércio com os portos da província e 

até mesmo com Paranaguá e Santos não dêem conta de uma realidade bem mais 

intrincada na qual pequenas embarcações iam e vinham sem o menor controle dos 

meios estatais. 

A partir desses dados que demonstram o alto grau de conexão entre a farinha de 

São Francisco do Sul com o porto do Rio de Janeiro, cabem algumas questões: Que tipo 

de conexões mercantis foram estabelecidas entre os produtores e comerciantes de São 

Francisco do Sul e os comerciantes do Rio de Janeiro? Houve mecanismos de 

redistribuição da farinha produzida em São Francisco do Sul via reexportação pelo porto 

do Rio de Janeiro?  A relação entre Rio de Janeiro e São Francisco do Sul foi pautada na 

lógica Adiantamento/Endividamento?21Como funcionavam os mecanismos de crédito? 

E mais, em uma área que parece ter se especializado em produzir farinha de mandioca 

para atender ao mercado consumidor das outras províncias – leia-se Rio de Janeiro, 

como foram as relações de trabalho? Com que peças foi montado o mosaico 

francisquense e catarinense, amplamente inseridos em um mercado de produção 

extensiva de gêneros básicos para a dieta alimentar da América meridional?  

Em uma reflexão anterior22, foi possível identificar dentro da vila de São 

Francisco do Sul fortes tensões relacionadas ao controle do porto. De acordo com um 

mapa ocupacional de 1805, chegou-se que na vila apenas 2% da população com 
                                                            
20 HÜBENER, Laura Machado. O comércio da cidade de Desterro no século XIX. Florianópolis: Editora 
UFSC, 1981. p. 29. 
21 FRAGOSO, João e FLORENTINO, Manolo. O arcaísmo como projeto: mercado atlântico, sociedade 
agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia. Rio de Janeiro, 1790-1840. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001. pp. 203-219. 
22 LIMA, Carlos A. M. e CUNHA, Rogério Pereira da. Trajetórias de proprietários em áreas sulistas de 
abastecimento (1805-1862) Anais VIII Congresso Brasileiro de História Econômica (ABPHE).  
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ocupação declarada estava envolvida com práticas mercantis, ao 

passo 95% era classificada como ligados a agricultura. Desse modo, o controle do porto 

e dos demais espaços de escoamento da produção local foi alvo de intensos conflitos no 

seio da elite local que ansiava por projetos monopolistas. Aonde se quer chegar é que 

para a percepção de uma possível relação de Adiantamento/Endividamento com os 

comerciantes fluminenses, é importante se ter em mente as articulações e os conflitos 

locais para dimensionar o impacto da atuação de comerciantes de fora da vila nos seus 

negócios.  

Parece também que é possível enxergar ainda mais diferenças entre a dinâmica 

da produção da farinha no litoral catarinense com o modo como se processou na Bahia 

estudada por Barickman.  O mosaico baiano de produção de farinha de mandioca, no 

que diz respeito ao uso da mão de obra escrava, é pouco elucidado por Barickman 

devido às dificuldades encontradas nas suas fontes. Contudo, alguns dados que o autor 

traz permite traçar novas comparações entre Santa Catarina e Bahia no que aludem aos 

modos de utilização desse tipo de mão de obra. Ao olhar para os municípios de Taperoá, 

Nazaré e Maragogipe a partir de um censo de 1788 e inventários das décadas de 1840 e 

1850, Barickman chegou a taxas de razão de sexo de 118 para Taperoá e 108 para 

Nazaré e Maragogipe. Desse modo, o autor confirma que nessas áreas produtoras quase 

que exclusivamente de farinha de mandioca, o desequilíbrio sexual não era tão 

acentuado. Além disso, o percentual de escravos africanos ficava na casa dos 22%, ou 

seja, relativamente baixo se comparado aos municípios mais dedicados as culturas de 

exportação. Ele sugere que talvez os produtores de farinha, quando recorriam ao tráfico, 

buscavam mais as mulheres africanas devido aos preços serem mais acessíveis. 23  Além 

disso, o trabalho feminino dentro dos engenhos de farinha era também bastante 

requisitado nas etapas de descascar a mandioca e separar os farelos após o processo de 

torra.  

 Contudo, o equilíbrio sexual encontrado por Barickman para a Bahia, 

especificamente nos municípios dedicados a produção de farinha de mandioca, não é 

                                                            
23BARICKMAN, B. T. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 
1780-1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. pp. 254-255. 
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verificada em São Francisco do Sul e na capitania/província como 

um todo como fica patente no quadro abaixo: 

QUADRO IV 

Razão de sexo (RS) e números absolutos (POP) da população escrava por 
município da capitania/província de Santa Catarina 

 1796 1805 1810 1840 1855 1857 

 RS POP RS POP RS POP RS POP RS POP RS POP 

Desterro 190 2271 199 3201 174 3340 142 4336 112 3692 109 3978 

São José 212 412 267 485 - - 152 2252 152 2442 170 2831 

São 
Miguel 

375 788 283 897 - - 174 1371 163 1404 161 1506 

Laguna 176 953 144 1262 181 1377 122 2299 130 2997 133 3365 

São 
Francisco 

125 767 130 872 147 623* 131 1244 134 1344*
* 

133 2736 

Lages - - - - - - 79 290 89 1077 104 1195 

Total 194 5191 188 6717 173 5340 140 11792 128 12956 132 15611 

Fontes: Rezumo Geral de toda a população pertencente ao Governo da Ilha de Santa Catharina, 
formado pelos mapas que derão os officios de cada um dos Distritos do mesmo Governo. Em 1º 
de janeiro de 1796. Acervo Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos, conjunto documental 
3,3,17.(Apud CESCO, Susana. Floresta, agricultura e cidade: transformações ambientais e 
sociais na ilha de Santa Catarina no século XIX. Tese de Doutorado, UFRJ, 2009); Ofício do 
Governador da Ilha de Santa Catarina, Luís Maurício da Silveira, ao Secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar, Visconde de Anadia, enviando mapas das vilas, freguesias, tropas e 
engenhos e o desenho do aquartelamento das Tropas de Linha. AHU – Santa Catarina, cx. 11. 
doc. 37, 28,23, 18,15. (Projeto Resgate); BRITO, Paulo José Miguel de. Memória Política sobre 
a Capitania de Santa Catarina escrita em 1816. Lisboa; Academia Real das Sciencias, 1829. PP 
40-45; Relatórios dos Presidentes de Província dos anos de 1841, 1855 e 1857.  

*: Não foram contabilizados os dados populacionais do Distrito de Itapocoroy. 

**: Não foram contabilizados os dados populacionais do Distrito de Paraty. 

OBS: A vila de Lages foi desmembrada da Província de São Paulo em 1820, passando só a 
partir de então a pertencer a Santa Catarina. Além disso, São Miguel e São José, pelo menos até 
1810, eram freguesias da capital Desterro, contudo, por seus dados serem apresentados sempre 
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separadamente, os considerei de maneira isolada mesmo antes da elevação 
de ambas as localidades a categoria de vila.  

 O QUADRO IV permite visualizar que o apelo ao tráfico dos produtores de 

farinha de mandioca de Santa Catarina foi mais intenso do que o dos baianos. Ao 

mesmo tempo, essa constatação reforça a postura comercial do litoral catarinense de 

estar envolvido intensamente com o mercado de abastecimento. A virada do século 

XVIII para o XIX mostra a voracidade dos envolvidos com a expansão do mercado da 

farinha causada pelo chamado renascimento agrícola24, pois por mais que os números 

absolutos de escravos sejam singelos, a atitude de busca de inserção em um modelo de 

produção escravista demonstra a disposição das elites locais em atender a demanda e 

acumular capitais econômicos, sociais e políticos. 

 O apetite dos produtores locais por escravos era tão acentuado que o Diccionario 

Geographico, Histórico e Descriptivo do Império do Brazil, publicado no ano de 1845, 

traz o seguinte trecho sobre a Província de Santa Catarina: 

Os habitantes desta província são em geral robustos, hospitaleiros e econômicos, porém 
eram pobres porque gastavam o quanto ajuntavam em comprar escravos para os 
trabalhos rurais, e por isso que alguns eram inclinados a tratarem de demandas que 
geram entre as famílias inimizades que nunca se acabam.25 

 Em certa medida, a percepção do escritor do verbete sobre Santa Catarina expõe 

um projeto social pautado no uso de mão-de-obra escrava para a produção de gêneros de 

abastecimento. Sugere também que, para além dos grandes plantéis, a escravidão pode 

ter adquirido uma forma pulverizada no interior daquele sistema de produção, contudo, 

apenas um olhar aos inventários poderia responder essa questão. 

 Voltando ao QUADRO IV, com exceção da vila de Lages, todas as demais eram 

intensamente envolvidas com a produção de Farinha de mandioca. Seria isso uma 

explicação para uma razão de sexo inferior a 100 verificada no município de Lages? 

Evidentemente não só, pois a vila de Lages foi intensamente afetada pela Revolta dos 

Farrapos nas décadas de 1830 e 1840. As vilas que apresentam o desequilíbrio sexual 

mais acentuado – São José e São Miguel - ficavam no entorno da capital Desterro e a 
                                                            
24PRADO JUNIOR, Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, s/d. cap. 10 pp. 79-93. 
Prado Junior argumenta que a queda na mineração, o aumento do consumo europeu e aumento dos preços 
em conseqüência das guerras, somados a crise das Antilhas produziram um contexto favorável ao 
fortalecimento da produção brasileira. 
25 SAINT-ADOLPHE, J. C. R. Milliet de  Diccionario Geographico, Histórico e Descriptivo do Império 
do Brazil. Paris: J.P Aillaud, 1845. Vol. II.  p. 478 
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sua produção negociada de forma lícita era, possivelmente, 

comercializada via porto de Desterro. Essa característica geoeconômica ajuda a 

perceber a centralidade do porto de Desterro dentro do cenário provincial, mesmo com 

suas dificuldades técnicas de baixa profundidade em algumas áreas próximas ao porto.   

 Outro ponto que chama a atenção é de que Desterro, nos 61 anos que o 

QUADRO IV cobre, passa de uma taxa de razão de sexo de 190 para 109, ou seja, de 

quase dois escravos para cada escrava, atravessa para um patamar de relativo equilíbrio. 

Esses dados vêm de encontro com a observação de Beatriz Gallotti Mamigonian de que 

Desterro, a partir da década de 1830, passa por um processo de transição da composição 

da sua população escrava que ainda era fortemente africana, mas gradualmente 

avançava o número de crioulos. 26Desse modo, a reprodução endógena da escravaria 

tendia ao equilíbrio sexual. Essas observações permitem também aventar que, se 

comparada com as outras vilas litorâneas da província, a capital Desterro foi a que 

proporcionalmente mais pode ter reduzido seu apelo ao tráfico como modo de obter 

mão-de-obra.  

 São Francisco do Sul manteve uma relativa constância nos seus índices de razão 

de sexo, quase sempre por volta dos 130 homens para cada 100 mulheres cativas. Essas 

informações evidenciam o acesso da vila ao tráfico de africanos, porém, existem 

algumas peculiaridades da vila que merecem ser mencionadas. Uma delas está 

relacionada aos índices de escravos classificados como pretos e pardos e a outra 

particularidade encontra-se nos dados sobre a família escrava na vila. Possivelmente 

estas duas características sejam relacionais. 

 No arrolamento dos índices de pretos e pardos, no mapa de 1796, Desterro 

aparece com 11,5% da sua população escrava como parda; Laguna com 12,2%; São 

Miguel com 5,5% ; São José com 5,8% e São Francisco do Sul, bastante a frente com 

30,1% de pardos na sua população livre27. O QUADRO V traz os números absolutos: 

QUADRO V 

                                                            
26 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Africanos em Santa Catarina: escravidão e identidade étnica (1750-
1850). In: Nas rotas do império. (Orgs) FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo; JUCÁ, Antônio 
Carlos; CAMPOS, Adriana. Ilha da Vitória: EDUFES, 2006. p. 614. 
27 Os mesmos cálculos para 1805 podem ser consultados em: LIMA, Carlos A. M. e CUNHA, Rogério 
Pereira da. Trajetórias de proprietários em áreas sulistas de abastecimento (1805-1862) Anais VIII 
Congresso Brasileiro de História Econômica (ABPHE).  
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Distribuição entre pretos e pardos na composição da população 
escrava da capitania de Santa Catarina. (1796) 

 Pardos Pardas Pretos Pretas 

Desterro 154 108 1333 676 

São Miguel 24 19 598 147 

São José  12 12 268 120 

Laguna 50 66 558 279 

São Francisco 116 115 310 226 

Fonte: Rezumo Geral de toda a população pertencente ao Governo da Ilha de Santa Catharina, 
formado pelos mapas que derão os officios de cada um dos Distritos do mesmo Governo. Em 1º 
de janeiro de 1796. Acervo Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos, conjunto documental 
3,3,17.(Apud CESCO, Susana. Floresta, agricultura e cidade: transformações ambientais e 
sociais na ilha de Santa Catarina no século XIX. Tese de Doutorado, UFRJ, 2009) 

 As discussões sobre os padrões de classificação já vêem sendo abordados pela 

historiografia a partir dos trabalhos de Hebe Mattos e Roberto Guedes. No caso do 

mapa acima, pode ser possível que as designações de preto remetessem à condição de 

africano e pardo a situação de escravo nascido na América, entretanto, os elementos de 

que disponho não me permitem fechar essa questão. 

Contudo, pelos dados apontados acima, percebe-se visualmente o maior número, 

em termos proporcionais, de pardos na vila de São Francisco do Sul. Ao mesmo tempo, 

São Miguel e Desterro parecem ter adotado uma leve tendência em conceder 

manumissões para parte das pardas dado o relativo desequilíbrio quando comparados a 

São Francisco do Sul e São José.  

Ao olhar o mapa de 184028, percebe-se uma orientação similar por parte de São 

Francisco do Sul e São José no que concernem as taxas de casamentos entre cativos. 

Está última vila, no ano de 1840 apresentava uma população escrava de 2 252 cativos e 

uma razão de sexo de 152 homens para cada 100 mulheres escravas. Contudo, existiam 

                                                            
28 Discurso pronunciado pelo presidente da província de Santa Catharina, o marechal de campo Francisco 
Joze de Souza Soares d'Andrea, na sessão ordinária do anno de 1840 aberta no primeiro dia do mez de 
março. Cidade do Desterro, Typ. Provincial, 1840. disponível em: 
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/927/index.html 
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na vila aproximadamente 35 casais de escravos sacramentados. Isso 

parece pouco, mas se comparado a Desterro que possuía na época 4 336 escravos e uma 

razão de sexo de 142, o número de casais ficava em torno de uma dezena. De certo 

modo, com as observações de Mamigonian de que os crioulos avançavam em termos 

numéricos – algo que as constantes reduções da razão de sexo também apontam – 

juntamente com o baixo número de casamentos sacramentalizados nos permitem 

levantar uma questão: ou existem problemas nos dados arrolados pelo presidente de 

província no mapa de 1840 ou Desterro presenciou uma grande variedade de arranjos 

matrimoniais entre escravos. 

O mesmo comedimento pode ser observado para Laguna com pouco menos de 

uma dezena de casais. A vila de Lages, mais no interior, no caminho das tropas, fugiu 

um pouco a esse modelo. Com uma população escrava de 290 cativos, possuíam cerca 

de 30 casais. Os dados apontam para 30 cativos casados e 39 cativas casadas. Essa 

configuração social ajuda a explicar o processo gradual de equilíbrio sexual que a vila 

de Lages assiste a partir da década de 1840. 

Com relação a São Francisco do Sul, os números são imponentes: cerca de 190 

casais escravos na vila em um universo de 1244 escravos. Desse modo, é possível 

caracterizar, em termos proporcionais, as vilas de Lages, São Francisco do Sul e até 

mesmo São José como os locais que mais incentivaram as uniões cativas. Lages parece 

ter tido suas especificidades devido aos efeitos da guerra. Já alguns proprietários de São 

Francisco do Sul parecem ter adotado essa estratégia como incentivo ao crescimento 

endógeno e até mesmo para manter uma relação mais harmoniosa com a escravaria. 

Contudo, pelos altos índices de pardos do final do século XVIII, como demonstra o 

QUADRO V, parece que essa estratégia de reforçar o crescimento endógeno não era 

nenhuma vanguarda por parte dos produtores da década de 1840. Isso pode assinalar 

que a área de São Francisco do Sul tenha uma relação com a escravidão bastante antiga 

e enraizada, talvez desde fins do século XVII.  

Se essas sugestões estiverem em um caminho correto, é possível inclusive 

sugerir que a conexão acentuada com o mercado interno pode ter permitido, pela 

demanda da farinha, um sólido modelo baseado na produção em larga escala de 

mercadorias para atender o mercado interno.  
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Ao mesmo tempo, as variações encontradas na população 

escrava do litoral catarinense reforçam a percepção de mosaico na produção dos gêneros 

para o mercado de abastecimento. Contudo, no caso de São Francisco do Sul, o alto 

índice de casais pode também apontar na direção de níveis elevados de concentração 

das escravarias, pois, a partir dos registros de batismo29 da década de 1840, percebe-se a 

ausência de casais em que os cônjuges pertenciam a diferentes proprietários. Em um 

intervalo de sete anos (1844-1850) foram batizados 54 rebentos escravos legítimos na 

vila de São Francisco do Sul. Desses todos, nenhum foi filho de casal escravo formado 

por cativos de diferentes proprietários. Esse dado é interessante, pois aponta para 

arranjos matrimoniais restritos ao interior da própria escravaria, todavia, as escolhas 

para padrinhos eram mais direcionadas para fora, tendo como padrinhos escravos de 

outros senhores.  

O incentivo ao casamento parece ter sido adotado apenas por uma parcela dos 

proprietários francisquenses, pois das 369 crianças escravas levadas a pia batismal, 

apenas 54 eram fruto de relações sacramentadas pela igreja. Esses dados nos fornecem 

uma taxa de cerca de 85% de ilegitimidade entre os nascimentos escravos. Contudo, 

algumas dessas carreiras nos chamam a atenção. Uma delas é a de Francisco de Oliveira 

Camacho30 que foi o proprietário que mais levou crianças escravas a pia batismal no 

intervalo de 1844 a 1850. Do total de 369 crianças, 27 pertenciam ao seu plantel, ou 

seja, cerca de 7,3% do total. O segundo proprietário que mais batizou foi Antonio João 

Vieira com 10 rebentos perfazendo 2,7%. Os dois proprietários foram ocupantes de 

patentes militares, contudo, existiu uma diferença fundamental entre as suas escravarias, 

pois todas as 10 crianças de propriedade de Antonio João Vieira foram fruto de relações 

ilegítimas, já a escravaria de Camacho apresentou uma taxa de apenas um terço de 

ilegitimidade. Um dado curioso é que ambos os proprietários estiveram envolvidos em 

processos de imigração de europeus para a região. Francisco de Oliveira Camacho foi 

localmente o grande incentivador da experiência frustrada da Colônia Industrial do Saí, 

                                                            
29 Cf. Atas de batismo da Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco do Sul. Livro X. 
Arquivo da Cúria Diocesana de Joinville.  
30 Para mais informações sobre a trajetória de Francisco de Oliveira Camacho ver: CUNHA, Rogério 
Pereira da. Francisco de Oliveira Camacho: a trajetória de um grande proprietário em uma região de 
abastecimento. 4º Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional. Disponível em: 
http://www.labhstc.ufsc.br/ivencontro/pdfs/comunicacoes/RogerioCunha.pdf. Ver também: LIMA, Carlos 
A. M. e CUNHA, Rogério Pereira da. Trajetórias de proprietários em áreas sulistas de abastecimento 
(1805-1862) Anais VIII Congresso Brasileiro de História Econômica (ABPHE).  
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levada a cabo por franceses fourieristas. Já Antonio João Vieira foi o 

procurador do Príncipe de Joinville junto a Corte para a fundação da Colônia Dona 

Francisca. 31 

Contudo, os nascimentos escravos foram bastante diluídos e todo esse cenário só 

nos permite perceber a complexidade que o sistema extensivo de atendimento ao 

mercado interno produziu localmente. É realmente um grande mosaico que combinou 

trabalho livre – de forma camponesa e por meio de agregação – e trabalho escravo. 

Assim como produziu diferentes níveis de acumulação se for adotado a posse de 

escravos como um mecanismo de medição.  

Considerações finais 

 A historiografia já chamou a atenção dos altos volumes do comércio praticado 

entre a capitania/província de Santa Catarina com o Rio de Janeiro.32 O objetivo com 

esse texto foi o de formular questões sobre a produção e comercialização da farinha de 

mandioca a partir de um conjunto documental fragmentário, assim como grosseiramente 

produzir uma quantificação sobre os ditos volumes e a dinâmica escrava em que tal 

produção estava imersa. 

 Nesse sentido, buscou-se avançar nas discussões sobre o abastecimento da 

farinha de mandioca dentro de um intercambio interprovincial, assim como sugerir que 

tal atividade produtiva - e com o apelo mercantil que possuía - demandou uma forte 

recorrência ao tráfico de escravos. 

Sobremaneira, esse texto sinaliza a intenção de em um futuro próximo, a partir 

de corpi documentais seriais, buscar complexificar as questões aqui formuladas.   
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31 Cf: Ofícios do Juiz Municipal de São Francisco do Sul para o Presidente da Província. Ofício datado de 
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“SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA”: A CORTE SUPREMA COMO CHAVE 

PARA A ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO IMPÉRIO DO 

BRASIL. 

 

Carla Beatriz de Almeida. • 

INTRODUÇÃO: 

O presente artigo tem o escopo de tratar o Supremo Tribunal de Justiça como 

uma instituição ímpar no processo de estruturação do poder judiciário no Império do 

Brasil. Cabe salientar que a referida instituição constitui objeto de pesquisa de mestrado 

que desenvolvo. 

Esta pesquisa está inserida num quadro de preocupações com a história das 

idéias políticas e das culturas políticas e jurídicas, que serão enfocadas tendo como pano 

de fundo a atuação dos conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça1. O recorte 

cronológico abrange de 1840, quando ocorreu a nomeação do conselheiro Antônio 

Augusto da Silva2 até 1891. Este recorte ultrapassa o II Reinado, indo até 1891 ano no 

qual se encerra as atividades desse Tribunal, sendo que por dois anos tivemos uma 

instituição imperial atuando no Brasil Republicano. 

As discussões sobre essas questões podem dar ensejo a importantes pontos, 

como o perfil da instituição no II Reinado, a partir dos ministros do Supremo Tribunal 

de Justiça, bem como o funcionamento da referida instituição. Tais pontos iluminam 

todo um conjunto de práticas sociais, políticas e ideológicas dentro dessa esfera de 

poder estatal, o Supremo Tribunal de Justiça. 

                                                 
• Bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Bacharel em 
Direito pela Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC/Barbacena), Pós-graduanda em História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana: Educação para as Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF) e Mestranda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: 
lookcarla84@yahoo.com.br.  
1 Os ministros do Supremo Tribunal de Justiça eram condecorados com o título de conselheiros de acordo 
com o artigo 163 da Constituição de 1824. 
2 Foi o primeiro conselheiro a ser nomeado no II Reinado, formou-se em Leis pela Universidade de 
Coimbra (1795) e foi nomeado conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça pelo decreto de 2 de 
dezembro de 1840, tomando posse em 04 de maio de 1841. 



 2  

Essa análise não se restringe somente ao lócus do Supremo Tribunal de Justiça, 

posto que a discussão sobre como seria o funcionamento e a composição deste tribunal 

(critério de antiguidade para a escolha do presidente, atribuição do Imperador para a 

escolha do mesmo, etc..) teria se iniciado no Parlamento em 18273. 

Busco discutir o funcionamento desta instituição, bem como recuperar 

a formação dos ministros do Supremo Tribunal para que através dessas 

trajetórias compreender uma conjuntura histórica estabelecida, corroborando 

a máxima de Geovanni Levi de que a relação entre biografia e contexto é 

permanente e recíproca4. 

Nesse sentido esta pesquisa se pauta na investigação de suas 

estratégias, práticas políticas e atuação dentro do Supremo Tribunal de 

Justiça. Pretende-se assim demonstrar como a avaliação da trajetória 

individual, permite trazer pistas para a análise da própria dinâmica da 

política imperial. Vale lembrar, que essa história do Supremo Tribunal de 

Justiça está marcada pela trajetória de uma geração de magistrados que se 

formou, intelectual, política e profissionalmente, posto que para o ingresso 

nessa magistratura requeriasse um letratamento e uma experiência de prática 

jurídica. 

 

O ESTUDO DAS INSTITUIÇÕES JURÍDICAS NA HISTORIOGRAFIA. 

Nesta forma de abordagem, encontramos inspiração nos trabalhos de 

alguns pesquisadores. 

Andréa Slemian5 analisou a criação (1828) e o funcionamento do 

Supremo Tribunal de Justiça nas duas primeiras décadas do Brasil 

Independente tendo em vista a complexa agenda de implantação de uma 
                                                 
3 Sessão da Câmara dos Deputados, 26 de maio de 1827. Anais do Parlamento Brasileiro – Câmara dos 
Deputados. Disponível em:  
http://www2.camara.gov.br/internet/publicacoes/index.html 
A criação do Supremo Tribunal foi analisada por Andréa Slemian em seu trabalho, “O supremo Tribunal 
de justiça nos primórdios do império do Brasil (1828-1841)”. In: SLEMIAN, Andréa, LOPES, José 
Reinaldo de lima, GARCIA NETO, Paulo Macedo. O judiciário e o império do Brasil: o supremo 
tribunal de justiça (1828-1889). São Paulo: Artigos Direito GV, n° 35, maio de 2009. 
4 LEVI, Geovanni. A Herança Imaterial: Trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII, Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. Geovanni Levi nos traz a trajetória de Giovan Batista 
Chiesa, em uma pequena aldeia chamada Santena, e nos coloca problemas interessantes 
no que concerne às motivações e estratégias da ação política. 
5 SLEMIAN, Andréa. “O supremo Tribunal de justiça nos primórdios do império do Brasil (1828-1841)”. 
In: SLEMIAN, Andréa, LOPES, José Reinaldo de lima, GARCIA NETO, Paulo Macedo. O judiciário e o 
império do Brasil: o supremo tribunal de justiça (1828-1889). São Paulo: Artigos Direito GV, n° 35, 
maio de 2009. 
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ordem constitucional para o Império. Em sua análise, uma série de reformas 

legislativas nos órgãos judiciários, que foram colocadas em prática no I 

Reinado esteve imersa em uma atmosfera de reformulação das bases 

políticas dos novos regimes no mundo atlântico, desde o final dos 

setecentos. A autora usou como fontes a legislação, os debates parlamentares, os 

relatórios dos ministros, sentenças do Supremo tomadas por meio da imprensa. 

José Reinaldo de Lima Lopes6 investigou a definição do poder judiciário no 

momento em que se consolidava o Estado nacional brasileiro, cuja afirmação desse 

poder esteve ligada às idéias do judiciário em um regime constitucional e liberal. Para o 

autor, no II Reinado tivemos uma justiça administrativa (assembléia geral e poder 

moderador, via Conselho de Estado), o que afastou o Supremo de questões políticas, 

mas o afastamento não foi total, posto que houvesse conflito entre o judiciário e os 

outros poderes.  

Paulo Macedo Garcia Neto7 analisou as reformas judiciária de 1871 e a eleitoral 

de 1881 (Lei Saraiva) que marcaram as tentativas de redefinição do papel do judiciário 

no arcabouço institucional brasileiro, bem como fez uma análise de jurisprudência do 

Supremo Tribunal de Justiça nas duas últimas décadas do regime monárquico brasileiro. 

Cabe salientar que Lopes e Garcia Neto deram um enfoque de acordo com a sua 

especialização na área de Direito, apesar de trabalharem a questão do poder judiciário e 

analisar algumas jurisprudências do Supremo Tribunal de Justiça, dentro do período do 

II Reinado, não trataram sobre o funcionamento e a composição do Supremo Tribunal 

de Justiça. 
Gladys Sabina Ribeiro8 que trabalhou com a questão do 

funcionamento do Supremo Tribunal Federal na República Velha a partir 

das mudanças na legislação após a sua instituição, mostrando como se 

desenhava e se redesenhava o papel dessa instuitição, bem como analisou 

                                                 
6 LOPES, José Reinado de Lima. “O supremo tribunal de justiça no império (1840-1871)”. In: 
SLEMIAN, Andréa, LOPES, José Reinaldo de lima, GARCIA NETO, Paulo Macedo. O judiciário e o 
império do Brasil: o supremo tribunal de justiça (1828-1889). São Paulo: Artigos Direito GV, n° 35, 
maio de 2009. 
7 GARCIA NETO, Paulo Macedo. “O judiciário no crepúsculo do império (1871-1889”). In: SLEMIAN, 
Andréa, LOPES, José Reinaldo de lima, GARCIA NETO, Paulo Macedo. O judiciário e o império do 
Brasil: o supremo tribunal de justiça (1828-1889). São Paulo: Artigos Direito GV, n° 35, maio de 2009. 
8 RIBEIRO, Gladys Sabina. “Cidadania e luta por Direitos na República Velha: analisando processos do 
STF”. In: XII Encontro Regional de História ANPUH-RJ, 2006, Niterói. Usos do Passado, 2006. Esta 
comunicação mostra o resultado do projeto “Organização do acervo arquivístico da justiça federal – 2ª 
seção”, no período de 7/2004 a 6/2005.   
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processos desse tribunal para tentar compreender ‘a conformação do Direito, 

do poder Judiciário e da aplicação da justiça’9. 

 Delton Meirelles e Luiz Cláudio Moreira Gomes10 analisaram a inserção dos 

juristas enquanto agente histórico quer pela participação na vida pública e na formação 

ideológica brasileira de 1832 a 1876, atentando para o fato de que ser bacharel em 

direito era mais do que freqüentar um âmbito acadêmico consistindo numa oportunidade 

maior para entrar nos quadros da burocracia estatal. 

Cabe destacar Maria Fernanda Vieira Martins, no seu livro ‘A Velha Arte de 

Governar’11, trabalhou com atuação e composição do Conselho de Estado, no qual 

temos um apanhado sobre a instituição: a origem, a formação dos conselheiros, como 

era a nomeação, a composição, representação partidária, a constituição e funcionamento 

do Conselho de Estado. 

Não teria como deixar de falar, do Eduardo Spiller Pena12 que analisou o papel 

do IAB (Instituto dos Advogados do Brasil fundado em 1843) na sua missão de 

estabelecer normas para o exercício da advocacia, a discussão de questões jurídicas que 

surgiram dentro dos tribunais e que a criação de um ‘modelo ideal de ser advogado’ 

estava inserida num processo mais amplo de centralização e consolidação do Estado 

Nacional. Em sua obra Pajens da casa imperial13 traz o embate da hermenêutica dos 

jurisconsultos dentro do IAB a respeito da lei de do Ventre Livre (1871). 

Outra instituição que recebeu um estudo além do Supremo Tribunal de Justiça, 

do STF, do IAB e do Conselho de Estado foi o Júri. Adriana Pereira Campos e Viviani 

Dal Piero Betzel14 discute o funcionamento e a composição do tribunal do júri na 

província do Espírito Santo na segunda metade do século XIX, bem como o papel da 

mesma para a construção de um consenso do que deve receber punição estatal e as 

modificações que acarretaram a diminuição do poder e influência desta instituição. 
                                                 
9 Idem, p. 1. 
10 MEIRELES, Delton, GOMES, Luiz Cláudio Moreira. “Magistrados e processo: impressões da 
literatura jurídica nacional (1832 a 1876)”, In: Anais do XXIV Simpósio Nacional de História, 2007, São 
Leopoldo-RS. História e Multidisciplinaridade: territórios e deslocamentos, 2007. 
11 MARTINS, Maria Fernanda Vieira. A Velha Arte de Governar: Um estudo sobre a política e elites a 
partir do Conselho de Estado (1842-1889), Rio de janeiro: Arquivo Nacional, 2007. Apesar do Conselho 
de Estado não ser uma instituição jurídica, pois pertence ao Poder Executivo, este trabalho contribui para 
a metodologia da pesquisa.  
12 PENA, Eduardo Spiller. Ser advogado no Brasil Império: Uniformização e disciplina do discurso 
Jurídico de formação. Tuiuti: Ciência e Cultura, nº. 23, FCHLA 03, p. 55-68, Curitiba, outubro de 2001. 
13 PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial: jurisconsultos, escravidão e a lei de 1871. Campinas, 
Ed. Unicamp, 2001. 
14 CAMPOS, Adriana Pereira, BETZEL, Viviani Dal Piero. “O júri no Brasil Império: Polêmicas e 
desafios”. In: Brasileiros e Cidadãos: modernidade política 1822-1930. São Paulo: Alameda Casa 
Editorial, 2008, p. 227-256. 
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Andréa Slemian15 atenta para o fato de que houve um programa de reformas, em 

especial de 1826 a 1833, através da criação de órgãos e instituições que tinham o escopo 

de valorizar a eficácia estatal na construção de uma ordem nacional. E houve 

importantes medidas dentro do poder judiciário, dentre elas a criação do Supremo 

Tribunal de Justiça. 

Vale lembrar Vantuil Pereira16 que nos trouxe uma importante contribuição para 

pensarmos na discussão dos direitos do cidadão no que pode ser considerado um dos 

seus melhores exercícios, qual seja, o direito de petição, que decorre de um longo 

processo de consolidação. Para esse autor, no Brasil o movimento peticionário 

possibilitou o amadurecimento e o desabrochar da sociedade civil, o que não seria 

possível se as primeiras medidas para construção do Estado Imperial não tivesse sido 

tomadas, quais sejam a criação dos juizados de paz, do Supremo Tribunal de Justiça, da 

guarda Nacional e o Código criminal. 

Temos também o trabalho de Ruth Gauer17 que traz indícios para começarmos a 

pensar como foi a atuação dos bacharéis em direito (apesar de analisar somente os 

egressos da faculdade de Coimbra) no processo político da organização do Estado 

através de múltiplas ações que estão longe de se caracterizarem como homogêneas e 

retrógradas, uma vez que, demonstraram uma perspectiva de mudança e inovação 

mesmo ante a instabilidade política vivida no final do século XVIII e início do século 

XIX. 

 

A CRIAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

O Supremo Tribunal de Justiça foi criado no contexto da vinda da família real 

portuguesa para o Brasil; em decorrência da invasão das tropas napoleônicas, se tornou 

inviável a remessa de autos e apelações para a Casa da Suplicação de Lisboa. Assim, o 

então príncipe regente, D. João através de um alvará de 10 de maio de 1808, 

transformou a Relação do Rio de Janeiro em Casa da Suplicação do Brasil: 
I. A Relação desta cidade se denominara Casa da Supplicação do Brazil, e será 
considerada como Supremo Tribunal de Justiça; para se findarem ali todos os pleitos 

                                                 
15 SLEMIAN, Andréa. “À nação independente, um novo ordenamento jurídico: a criação dos Códigos 
Criminal e do processo Penal na primeira década do Império do Brasil”. In: Brasileiros e Cidadãos: 
modernidade política 1822-1930. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2008, p. 175-205. 
16 PEREIRA, Vantuil. “Petições: liberdades civis e políticas na consolidação dos direitos do cidadão no 
Império do Brasil (1822-1831)”. In: Brasileiros e Cidadãos: modernidade política 1822-1930. São Paulo: 
Alameda Casa Editorial, 2008, p. 97-129. 
17 GAUER, Ruth. “A concepção de ética e a sedução da razão na formação da elite letrada luso-
brasileira”. In: Anais do IX Encontro Estadual de História ANPUH- RS, 2008, Porto Alegre. Vestígios do 
Passado: a história e suas fontes, 2008. 
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em ultima instancia, por maior que seja o seu valor, sem que das últimas sentenças 
proferidas em qualquer das Mezas da sobredita Casa se possa interpor outro recurso, 
que não seja o das Revistas nos termos restrictos do que se acha disposto nas Minhas 
Ordenações, Leis, e mais Disposições. E terão os ministros a mesma alçada que tem 
os da Casa da Supplicação de Lisboa18. 

 
A Constituição de 1824 outorgada por D. Pedro I foi um avanço no sentido de 

propiciar uma organização da justiça brasileira, estabelecendo a independência do Poder 

Judiciário e ao trazer diretrizes sobre a criação de um tribunal superior. O artigo 163 da 

Constituição de 1824 tinha a seguinte disposição: 
Na capital do Império, além da Relação, que deve existir, assim como das demais 
Províncias, haverá também um Tribunal com a denominação de – Supremo Tribunal 
de Justiça – composto por Juizes Letrados, tirados das Relações por suas 
antiguidades; e serão condecorados com o Titulo do Conselho. Na primeira 
organização poderão ser empregados neste Tribunal os Ministros daquelles, que se 
houverem de abolir19. 
 

O referido preceito constitucional foi cumprido com a sanção da Lei de 18 de 

setembro de 1828 pelo Imperador D. Pedro I, que dispõe sobre o Supremo Tribunal de 

Justiça e suas atribuições.  

A estruturação do poder judiciário só teve início em 1828, com a criação do 

Supremo Tribunal de Justiça20, que foi instalado no ano seguinte com 17 juízes letrados, 

as principais atribuições eram conceder ou denegar revistas nas causas julgadas pelos 

tribunais da relação nas hipóteses de práticas de atos nulos ou de notória injustiça. Cabe 

salientar que, no momento em que está sendo implantado este tribunal, esta em 

discussão no Parlamento Brasileiro o projeto dos códigos criminal de 1830 e do 

processo criminal de 1832. 

 

O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:  

ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIA E FUNCIONAMENTO. 

O Supremo Tribunal de Justiça foi criado com a promulgação da lei de 18 de 

Setembro de 1828 pelo então imperador D. Pedro I. esse tribunal era composto por 

dezessete juizes letrados que provinham das Relações pelo critério de antiguidade, que 

                                                 
18 Apud CARRILO, Carlos Alberto. Memória da Justiça Brasileira: Coletânea de Documentos do 
Volume II, Da Restauração Portuguesa ao Grito do Ipiranga, 3ªedição. Bahia: Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, Coordenador Cientifico e Editorial Des. Gersón Pereira dos Santos, 1993. 
19 Apud CARRILO, Carlos Alberto. Memória da Justiça Brasileira: Coletânea de Documentos do 
Volume III, Independência e Constitucionalismo, 3ªedição. Bahia: Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, Coordenador Cientifico e Editorial Des. Gersón Pereira dos Santos, 1993. 
20 GRINBERG, Keila. “Verbete Justiça”. In: VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Imperial (1822-
1889), Objetiva, 2002. 
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recebiam o títulos de Conselheiros, usavam becas e recebiam o tratamento de excelência 

e tinham como vencimento 4:000$000 sem nenhuma verba remuneratória a mais. 

 Cabe salientar, que os mesmos estavam impedidos de exercer qualquer outra 

atividade remunerada ou não, exceto na hipótese de ser membro do Poder Legislativo, 

os conselheiros podiam se ausentar das sessões do Supremo Tribunal para comparecer á 

Câmara dos Deputados ou ao Senado21. 

  A lei de 18 de setembro de 1828 que criou o Supremo Tribunal de Justiça e 

delimitou as suas atribuições em seu art. 1° diz: 

 
                                               O Supremo Tribunal de Justiça será composto por dezasete Juizes letrados, tirados 

das Relações por suas antiguidades, e serão condecorados com o titulo do Conselho; 
usarão de béca, e capa; e terão o tratamento de excellencia, e o ordenado de 
4:000$000 sem outro algum emolumento, ou propina. E não poderão exercitar outro 
algum emprego, salvo de membro do poder legislativo, nem accumular outro algum 
ordenado22. 

 
A presidência do referido tribunal era mudada a cada três anos feita pela 

discricionariedade do imperador23. Nessa ocasião o presidente fazia um juramento de 

cumprir fielmente os deveres de seu cargo, quais sejam dirigir os trabalhos dentro do 

tribunal, manter a ordem, e fazer executar o regimento; distribuir processos; fazer em 

livro próprio, e por ele rubricado a matricula de todos os magistrados que tinham a 

intenção de compor o Supremo Tribunal de Justiça; informar ao governo dos 

magistrados a nomeação de uma pessoa idônea para secretario do tribunal; advertir os 

tribunais caso não cumpram os seus ofícios; expedir portarias para a execução das 

resoluções e sentenças do tribunal e convocar os dias para conferencias 

extraordinárias24. 

As principais competências do Supremo Tribunal de Justiça foram conceder ou 

denegar revistas nas causas, e pela maneira que a lei de 18 de setembro de 1828 
                                                 
21 O Conselheiro Candido José de Araújo Vianna se ausentou na sessão do dia 18 de Dezembro de 1849 
para assistir as duas sessões do Senado. Ata do Supremo Tribunal de Justiça do dia 18/12/1849. In: Livro 
Atas de Julgamento do Supremo Tribunal de Justiça (1849 à 1851), páginas 14-15, o referido livro se 
encontra na Seção de Arquivo do Supremo Tribunal Federal em Brasília/DF.   
22 Lei de 18 de Setembro de 1828, In: CARRILO, Carlos Alberto. Memória da Justiça Brasileira: 
Coletânea de Documentos do Volume III, s.p. 
23 Durante todo período de funcionamento do Supremo Tribunal de Justiça foram eleitos 11 presidentes, 
quais sejam: José Albano Fragoso, Lucas Antônio Monteiro de Barros, José Bernardo Figueiredo, 
Francisco de Paula Pereira Duarte, Manoel Pinto Ribeiro Pereira Sampaio, Joaquim José Pinheiro de 
Vasconcelos, Joaquim Marcelino Brito, João Antonio de Vasconcelos, Albino José Barboza de Oliveira, 
Manoel Jesus Valdetaro, João Evangelista de Negreiros Sayão Lobato. Fonte: Banco de dados feito com 
as informações tiradas do site do Supremo Tribunal Federal: 
http://www.stf.jus.br/portal/ministro/ministro.asp?periodo=stj&tipo=alfabetico. 
24 O artigo 4° da Lei de 18 de Setembro de 1828 traz a competência dos presidentes do Supremo tribunal 
de Justiça, In: CARRILO, Carlos Alberto. Memória da Justiça Brasileira: Coletânea de Documentos do 
Volume III. s.p. 
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determina; conhecer dos delitos, dos erros de oficio praticados por seus ministros, os 

ministros das relações, dos encarregados pelo corpo diplomático e pelos presidentes de 

província25; conhecer e decidir sobre os conflitos de jurisdição, e competência das 

relações das províncias26e conceder hábeas corpus. 

Esta ultima competência está expressa no Código do Processo do Império do 

Brasil em seu artigo O artigo 8° do Código do Processo do Império do Brasil: 
                                 Da decisão que concede a soltura em conseqüência de hábeas corpus. É sómente 

competente para conceder hábeas corpus o juiz superior ao que decretou a prisão. 
São superiores para esse fim aos juizes de paz, subdelegados, delegados e juizes 
municipaes, os juizes de direito, as Relações e o Supremo Tribunal de Justiça27.   

 
O Supremo Tribunal de Justiça indeferiu a petição de hábeas corpus impetrada 

pelo advogado Carlos Augusto de Carvalho em favor do paciente Martinho José dos 

Prazeres, o referido tribunal indeferiu a petição sobre o argumento de não haver fundo 

legal para a concessão do hábeas corpus28. 

  Cabe salientar que essas revistas só eram concedidas nas hipóteses de ‘nulidade 

manifesta e injustiça notória’ nas sentenças proferidas pelos juízos abaixo, sendo assim 

a competência do Supremo Tribunal de Justiça era de foro privilegiado cabendo a sua 

atuação somente nos casos estritamente previstos em lei. O supremo Tribunal aceitou o 

recurso interposto por Manoel Silvestre da Fonseca Ribeiro com base na hipótese de 

nulidade manifesta: 
                                    No accordão de 6 de Julho de 1861, recorrente Manoel Silvestre da Fonseca 

Ribeiro e recorrida a justiça, disse o Supremo Tribunal:...”Nulidade manifesta, 
porque havendo sido accusado o recorrente por tres ordens de factos praticados em 
tempos diversos, e sendo esses factos de acçao permanente e que deixão vestígios, 
como sejão tiros dados e empregados em paredes, incêndio, destruições e mortes, 

                                                 
25 É competência do Supremo Tribunal de Justiça averiguar a culpa dos empregados públicos nos crimes 
de responsabilidade, com forme disposição expresa do artigo 155§1° do Código do Processo do Império 
do Brasil. FILGUEIRAS JUNIOR, Araújo. Código do processo do Império do Brasil e todas as leis que 
posteriormente forão promulgadas, e bem assim todos os decretos expedidos pelo poder executivo, 
relativamente as mesmas leis,tendo em notas todos os avisos que entendem com a matéria do texto e 
também os accordãos do Supremo Tribunal e das relações do Império, que explicarão a doutrina das 
diversas leis e regulamentos e ensinão a melhor prática, Tomo I, Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique 
Laemmert, 1874, p. 83. 
26 O artigo 5° da Lei de 18 de Setembro de 1828 traz a competência dos presidentes do Supremo tribunal 
de Justiça, bem como ela se encontra no artigo 164 da Constituição do Império de 1824.  In: CARRILO, 
Carlos Alberto. Memória da Justiça Brasileira: Coletânea de Documentos do Volume III, s.p. 
27 FILGUEIRAS JUNIOR, Araújo. Código do processo do Império do Brasil e todas as leis que 
posteriormente forão promulgadas, e bem assim todos os decretos expedidos pelo poder executivo, 
relativamente as mesmas leis,tendo em notas todos os avisos que entendem com a matéria do texto e 
também os accordãos do Supremo Tribunal e das relações do Império, que explicarão a doutrina das 
diversas leis e regulamentos e ensinão a melhor prática, Tomo II, Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique 
Laemmert, 1874, p. 169. 
28 Petição de hábeas corpus n° 652 impetrada no dia 05/12/1888, impetrante: advogado Carlos Augusto de 
Carvalho e paciente: Martinho José dos Prazeres. Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/cms/julgamentos 
historicos. 
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não se ajuntou para servir de base ao procedimento, nos termos do art. 134 do Cód. 
Do Proc., 47 da Lei de 3 de dezembro de 1841 e 256 do respectivo Regulamento, o 
necessário corpo de delicto, não se havendo demonstrado que, ao tempo da 
formação da culpa, não existião esses vestígios, para ter lugar a disposição 
excepcional da ultima parte do mesmo artigo e do 257 do citado Regulamento. E se 
bem à fl., se juntasse o corpo de delicto, a que se procedeu no cadáver de F., esta 
juncção, já depois de pronuncia e de sua sustentação à fl., não pode sanar a 
nulidade anterior ao processo29.  

 
O Supremo Tribunal aceitou o recurso interposto por Joaquim José Barboza e 

pelo padre Alexandre Franscisco Cerbelon Verdexa com base na hipótese de injustiça 

notória: 
                                          O supremo tribunal de Justiça no Acc. De 20 de novembro de 1849, recorrente a 

justiça e recorridos Joaquim José Barboza e pelo padre Alexandre Franscisco 
Cerbelon Verdexa, diz: que se concede a revista por injustiça notória do Acc. A fl., 
que, julgando nullo o processo, mandou dar baixa na culpa aos recorridos, 
condemnados pela sentença dos jurados a fl.; porquanto, competindo tão somente 
às Relações em sentenças taes o julgar procedente o recurso e mandar proceder a 
novo jury, como claramente se deprehende dos arts. 301 e 302 do Cód. Do Proc. 
Crim., excedeu sem duvida a Relação os limites da justiça, annulando o processo, e 
absolvendo os recorridos30. 

 
O recurso ao Supremo Tribunal era concedido nas causas cíveis e criminais 

quando verificados os requisitos da nulidade manifesta e injustiça notória, em regra as 

revistas não causavam a suspensão das execuções das penas exceto nas causas criminais 

em que foram culminadas as penas de galés, degredo e pena de morte. A parte que 

quiser se valer do recurso da revista terá que manifestar pessoalmente ou por meio de 

procurador trazendo duas testemunhas. A referida manifestação teria que ser feita dentro 

do prazo de 10 dias a contar da publicação da sentença31, exceto nas causas crimes em 

que esse prazo pode ir até depois do cumprimento de sentença, na hipótese do punido 

quisesse comprovar a sua inocência. 

Após a interposição do recurso de revista as partes têm o prazo de quinze dias32 

para contestar por escrito o fundamento do recurso sem que seja feita uma produção 

probatória, após a juntada das razões de recurso aos autos, os mesmos seram 

encaminhados ao secretário do Supremo Tribunal, que apresentara na sessão do tribunal 

                                                 
29 FILGUEIRAS JUNIOR, Araújo. Código do processo do Império do Brasil e todas as leis que 
posteriormente forão promulgadas, e bem assim todos os decretos expedidos pelo poder executivo, 
relativamente as mesmas leis,tendo em notas todos os avisos que entendem com a matéria do texto e 
também os accordãos do Supremo Tribunal e das relações do Império, que explicarão a doutrina das 
diversas leis e regulamentos e ensinão a melhor prática, Tomo I, p. 76. 
30 Op cit, p. 131. 
31 O artigo 9° da Lei de 18 de Setembro de 1828 traz o prazo para a interposição do recurso de revista.  In: 
CARRILO, Carlos Alberto. Memória da Justiça Brasileira: Coletânea de Documentos do Volume III,s.p. 
32 O artigo 10° da Lei de 18 de Setembro de 1828 traz o prazo para contestar as razões do recurso de 
revista, In: CARRILO, Carlos Alberto. Memória da Justiça Brasileira: Coletânea de Documentos do 
Volume III,s.p. 
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e designará um ministro para ser o relator. Após a designação do relator que escolhera 

mais dois ministros irão fazer um exame preliminar e apresentar o recurso na sessão 

plena do tribunal com todos os ministros onde haverá um juízo de admissibilidade do 

recurso da revista concedendo-a ou não. Tal decisão será lavrada no livro para este fim 

designado e será publicada na imprensa33, convém lembrar que todas as decisões 

prolatadas pelos tribunais brasileiros deveriam ser publicadas na imprensa desde que 

versarem sobre questões de interesse geral. 
                                       As sentenças (revistas) emitidas pelo Supremo foram tomadas por meio da imprensa. 

Isso porque um a decisão, de 25 de novembro de 1825, ordenava que as resoluções de 
interesse geral tomadas por todos os tribunais brasileiros fossem publicadas no Diário 
Fluminense – o periódico oficial do governo no Primeiro reinado, substituído na 
Regência pelo Correio Oficial – na mesma lógica de publicidade das decisões dos 
órgãos públicos que norteava a agenda constitucional34.   

 
 As sessões do Supremo Tribunal de Justiça eram realizadas duas vezes por 

semana sem contar as extraordinárias, sendo que o quorum mínimo para deliberação 

seria o de mais de cinqüenta por cento dos membros do tribunal. Nessas sessões os 

ministros se sentavam à direita do presidente.  

A lei de 18 de setembro de 1828 que criou o Supremo Tribunal de Justiça e 

delimitou as suas atribuições em seu arts. 36 e 37° dizem: 
                                                Art. 36 O tribunal terá duas conferencias por semana, além das extraordinárias, que o 

presidente determinar; e para haver conferencia será necessário que se reúna mais da 
metade do numero de membros”. 

                                               Art. 37 os ministros tomarão assento na mesa á direita, e esquerda do Presidente, 
contando-se por primeiro o que estiver à direita; e seguindo-se os mais até o ultimo 
da esquerda 35. 

 
Além dos ministros, outros empregados36 compunham o quadro funcional do 

Supremo Tribunal de Justiça. Temos o secretário que devera ser formado em direito que 

tem a função de escrever todos os processos e diligencias que forem feitas durante a s 

sessões, sendo que haverá um oficial de secretario cujo salário é de 1:000$000 que fará 

a função do secretário em caso de sua ausência ou por necessidade repentina. Temos 

também um tesoureiro que cumpre a função de porteiro e da limpeza e manutenção da 

                                                 
33 O artigo 13° da Lei de 18 de Setembro de 1828 traz as condições de admissibilidade do recurso de 
revista.  In: CARRILO, Carlos Alberto. Memória da Justiça Brasileira: Coletânea de Documentos do 
Volume III, s.p. 
34 SLEMIAN, Andréa. “O supremo Tribunal de justiça nos primórdios do império do Brasil (1828-
1841)”, p. 7. 
35 CARRILO, Carlos Alberto. Memória da Justiça Brasileira: Coletânea de Documentos do Volume III, 
s.p. 
36 Os artigos 40 a 47 da Lei de 18 de Setembro de 1828 compõem o capitulo que versa sobre os 
empregados dos tribunais (quem são?, remuneração e atribuições).  In: CARRILO, Carlos Alberto. 
Memória da Justiça Brasileira: Coletânea de Documentos do Volume III. 
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sede do tribunal percebendo um rendimento de 800$000 e o assistente de porteiro cujo 

salário é de 400$000, que estão à disposição caso o tesoureiro não esteja na sessão. 

  

CONCLUSÃO: 

O Supremo Tribunal de Justiça teve sua gênese em decorrência da inviabilidade 

da remessa de autos e apelações para Lisboa, após a vinda da família real para o Brasil. 

Assim, o então príncipe regente, D. João através de um alvará de 10 de maio de 1808, 

transformou a Relação do Rio de Janeiro em Casa da Suplicação do Brasil sendo que 

esta seria abolida e implantado o Supremo Tribunal em seu lugar. 

A estruturação do poder judiciário só teve início com a criação do Supremo 

Tribunal de Justiça que era composto por 17 juízes letrados, as principais atribuições 

eram conceder ou denegar revistas nas causas julgadas pelos tribunais da relação nas 

hipóteses de práticas de atos nulos ou de notória injustiça. 

A história do Supremo Tribunal de Justiça está marcada pela 

trajetória de uma geração de magistrados que se formou, intelectual, política 

e profissionalmente, posto que para o ingresso nessa magistratura 

requeriasse um letratamento e uma experiência de prática jurídica. 

A escolha do tema o funcionamento e a composição do Supremo Tribunal de 

Justiça no Segundo Reinado se devem por algumas diretrizes distintas de fatores que 

permitem que essa pesquisa seja viável. A priori, temos as condições objetivas de 

pesquisa – a facilidade de acesso a fontes primárias37, quais sejam: Os Anais do 

Parlamento Brasileiro e os Relatórios Ministeriais, disponíveis on-line; a legislação da 

época que se encontra na Coleção Memória da Justiça Brasileira de Carlos Alberto 

Carrilo; o acervo judiciário do Arquivo do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília 

que possui os processos, os documentos de apoio e processamento judiciário, tais como 

registros de tramitação, atas e ofícios referente às atividades do Supremo Tribunal de 

Justiça (1829 a 1890). 

                                                 
37 Anais do Parlamento Brasileiro – Câmara dos Deputados. Disponível em: 
http://www2.camara.gov.br/internet/publicacoes/index.html.  
Relatórios Ministeriais (1840-1889) disponível em: 
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/hartness/minopen.html 
Anais do Parlamento Brasileiro – Senado Federal. Disponível em:  
http://www.senadofederal.gov.br/ publicações. 
As consultas à seção de arquivo do STF pode ser feita por consulta local ou à distância, nesta última 
hipótese pode ser feito por carta, pela internet, pelo telefone, fax ou e-mail. 
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Recentemente no segundo semestre de 2008, tivemos um Seminário 

Internacional38, onde a temática abordada foi ‘Diálogos entre Direito e História: 

cidadania e justiça’ percebemos que vários pesquisadores tem se dedicado ao estudo das 

instituições jurídicas.    

Não existe, até o momento, alguma pesquisa que tenha se preocupado com o 

funcionamento e a composição do Supremo Tribunal durante o Segundo Reinado, onde 

reside a sua originalidade, constituindo dessa forma, um interessante objeto de estudo. 

Estamos diante de uma oportunidade de estudarmos um tema que permite um fecundo 

debate que irá contribuir com a historiografia sobre a história do Segundo Reinado no 

Brasil.  

Ao tratarmos sobre o funcionamento e a composição do Supremo Tribunal de 

Justiça no governo de D. Pedro II teremos o privilégio de trabalhar no período, no qual 

tivemos o maior números de ministros atuando neste tribunal39. Essa pesquisa deseja 

permitir um fecundo debate que irá contribuir para a historiografia no campo da história 

política no Brasil Império, bem como ensejar na pesquisa o trabalho com a vertente 

conceitual de ‘cultura política’40, proposta por Serge Berstein e pela relação entre 

biografia e contexto proposta por Geovanni Levi41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 I Seminário Internacional Diálogos entre Direito e História: Cidadania e justiça, Niterói, de 28 a 30 de 
outubro de 2008, organização Edson Alvini e Gladys Sabina Ribeiro, Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, 2008. 
39 Durante toda atuação do Supremo Tribunal de Justiça tivemos no total de 124 conselheiros, sendo que 
100 foram nomeados no II Reinado e 24 foram nomeados no I Reinado. 
40 BERSTEIN, Serge. “A cultura política”. In: RIOUX, Jean-Pierre & SIRINELLI, Jean-François (org.). 
Para uma história cultural. Lisboa: Estampa, 1998. Entendendo cultura política no sentido do conjunto 
de valores, comportamentos e formas de conceber a organização política, resultante de um dinâmico e 
longo movimento de interações e acumulação de conhecimentos e práticas.  
41 LEVI, Geovanni. A Herança Imaterial: Trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. 
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Resumo 
 
Este trabalho tem como meta resgatar alguns aspectos relacionados à gestão da 

estrutura macroeconômica do Brasil no chamado Segundo Império (1840-1889), principalmente 
no período compreendido entre os anos de 1853 e 1862, onde se verifica uma grande liderança 
política dos quadros filiados ao Partido Conservador, que foram capazes de conduzir um 
movimento de aproximação com membros mais moderados do Partido Liberal, denominado 
Movimento da Conciliação, como forma de engendrar a formação de governos de coalizão, 
reduzir o espaço de opinião de dissidências político-partidárias, e garantir a aprovação de 
projetos favoráveis ao progresso nacional.  

A política econômica deste período, neste sentido, desenvolveu-se em sua maior 
parte sob a égide dos conservadores, cujo foco incidia constantemente sobre o equilíbrio 
orçamentário e pela manutenção da valorização da taxa de câmbio, como forma de evitar o 
recurso da emissão de moeda para sanear os gastos públicos, em sintonia com os preceitos do 
sistema do padrão-ouro, modelo internacional de paridade entre moedas adotado pelo Brasil em 
1846. 

Busca-se assim entender melhor este modelo – de natureza conservadora – de 
gestão da coisa pública, a partir da inserção de natureza periférica da economia brasileira ao 
padrão ouro-libra, então vigente, e elucidando ainda a vulnerabilidade do sistema monetário 
brasileiro no século XIX, e os impactos desta conjuntura sobre a ordem social. Por fim, 
procuramos enfatizar a necessidade de novas reflexões a respeito da gestão dos negócios do 
Império, levando em consideração a necessidade premente, conforme o pensamento da época, 
da construção de um Estado-nação. 

Palavras-chave: Partido Conservador; Padrão-ouro; Conciliação. 
 
Abstract 
 
This paper focuses the management of the brazilian macroeconomic structures into 

the period known as Second Empire (1840-1889), specially between 1853 to 1862, where is 
verified a great political leadership from the members of Conservative Party, whose conducted 
an approach with the most moderated members of Liberal Party, a movement called 
Conciliação. This movement aimed to form coalition governments, reduce the expressivity of 
political dissidents, and approve some favorable projects to the development of the country. 

The economic policy in this period was conducted by the conservatives, focusing a 
balanced budget and a valorized exchange rate, avoiding the emission of money (and debt 

                                                 
1 Mestrando em Desenvolvimento Econômico (área de concentração: História Econômica) pelo Instituto 
de Economia da Universidade Estadual de Campinas (IE-UNICAMP). Email: 
josetadeu_almeida@yahoo.com.br . 
 



papers) to pay the public expenditures. These acts have a link with the gold standard system, 
adopted by the Brazilians in 1846. 

Therefore, the paper intends to have a better understanding of the conservative 
model of economic policy in Brazil; focusing, indeed, the periferical condition of its insertion to 
the gold standard, and also the vulnerability of its monetary system in the 1850 decade, and the 
impacts from this situation into the social order. At last, the paper emphasizes the relevance of 
new reflections about the management of the brazilian empire business in the same time, basing 
the analysis on an urgent needing to build a new nation, a new state, in the 19th century. 

Keywords: Conservative Party – Gold Standard – Conciliação. 
Introdução 
 

O presente trabalho tem por objetivo principal realizar uma discussão sobre 

uma determinada parte do período da história brasileira conhecido como Segundo 

Império, qual seja, entre os anos de 1853 e 1862. Mais que isso, pretendemos também 

fazer uma análise da política cambial realizada pelas autoridades responsáveis pela 

gestão dos negócios do Império ao longo deste recorte temporal, dominado pelo grupo 

político denominado Partido Conservador. 

Este partido foi responsável, nesta época, pela consecução de um 

movimento de progressiva acomodação de diferentes grupos políticos – dissidentes 

internos e membros do Partido Liberal, que lhe fazia oposição no âmbito do Poder 

Legislativo – à máquina pública, como forma de garantir maioria segura na aprovação 

das diretrizes do Poder Executivo, bem como de evitar a possível desagregação do 

território nacional em decorrência das sucessivas revoltas ocorridas em diferentes 

províncias ao longo do período da Regência. Ficaria este movimento conhecido como 

Movimento da Conciliação, sendo o mesmo corporificado nos diferentes grupos de 

ministros que assumiram a condução dos interesses do Estado Nacional, sob a égide do 

Partido Conservador, na década de 1850. 

Em paralelo a esta discussão, o estudo da história monetária no século XIX, 

em que pese o fato de que ele leve em conta a configuração político-partidária do 

Império, também deve ter em consideração a vigência do sistema internacional de 

paridades que vigorou até a Primeira Guerra Mundial sob uma única roupagem: o 

padrão-ouro.  

Tendo sido o Brasil um dos primeiros países a adotar o modelo, através da 

Lei nº. 401, de 11 de Setembro de 1846, com a paridade estabelecida para 27 pence a 

cada um mil-réis (1$000), observar-se-á nos anos seguintes o sucessivo esforço das 

autoridades monetárias no sentido de manter a taxa estável em conjunturas de crise. A 

título de exemplo, durante os primeiros dias do pânico de 1857, a taxa caiu da paridade 



de 27 pence para 26, e por fim 25,5 pence para cada mil-réis; neste momento, o Banco 

do Brasil, visualizando a desvalorização progressiva2 da moeda nacional, suspende as 

operações de troca de notas de mil-réis por ouro e libras.  

Busca-se assim entender a questão do padrão-ouro no Brasil não apenas 

enquanto instrumento de transação e câmbio com as economias centrais, mas também 

como uma instituição característica de um momento histórico, de acordo com a 

abordagem realizada por Barry Eichengreen (2000), para o qual toda a prioridade 

governamental está vinculada à manutenção de reservas de ouro que fizessem frente às 

taxas de paridade exigidas pelo padrão vigente.  

Nossa abordagem contempla, portanto, um contexto de relativa fragilidade 

do sistema financeiro brasileiro, aliada ao intenso movimento especulativo ocorrido na 

América do Norte e à diminuição do fluxo de empréstimos (em especial vindos de casas 

bancárias inglesas) para os países latino-americanos, em meados do século XIX.  

 

Havendo delimitado o espaço geral do trabalho, portanto, será possível 

depreender nossa hipótese primordial, que reside em torno da ideia de que, em que pese 

o fato de liberais e conservadores demonstrarem poucas diferenças no que diz respeito à 

gestão da máquina pública, as autoridades monetárias, então membros ativos do Partido 

Conservador (salvo para o caso de Bernardo de Sousa Franco, em 1857, que era 

membro do Partido Liberal), no período em análise, tinham como principal foco, mais 

que a preservação de estruturas ditas arcaicas de dominação, a necessidade premente de 

construção e sustentação do espaço nacional.  

E, como decorrência de tal hipótese, pode-se também pensar em um 

desdobramento, uma hipótese paralela, qual seja, a existência de contradições no campo 

econômico, configuradas sob a tensão existente entre a necessidade de expansão dos 

negócios internos (o que levaria ao aumento da cessão de créditos e da atividade da 

emissão, mesmo em escala regional) e a necessidade de legitimidade internacional para 

o regime de paridade proposto, o do padrão-ouro (o que implica, necessariamente, na 

defesa do valor do mil-réis e na restrição à livre emissão). 

                                                 
2 Utilizando o processo inglês (up is up) para avaliação da taxa de câmbio, tem-se que para o agente 
nacional, uma elevação da quantidade de moeda estrangeira necessária para adquirir uma quantidade fixa 
de moeda nacional indica a apreciação da moeda nacional; por outro lado, a redução do preço da moeda 
nacional em termos de moeda estrangeira evidencia uma desvalorização da moeda nacional. Em termos 
práticos, a passagem do mil réis de 27 para 25,5 pence mostra que um volume menor da moeda inglesa 
compra a mesma quantidade da moeda brasileira, evidenciando a desvalorização do mil-réis. 
 



 

Para a realização da reflexão proposta, que perpassa a análise da política 

econômica do Império Brasileiro na década de 1850 em paralelo ao momentum político 

hegemônico do Partido Conservador, é de suma importância a definição de uma 

estratégia metodológica para a devida consecução e compreensão dos temas.  

No primeiro tópico, enfatizaremos a ação no plano macroeconômico dos 

gabinetes do Conselho de Ministros compreendidos entre 1853 e 1858. Verificar-se-ão 

as medidas tomadas na gestão macroeconômica, com especial ênfase sobre a formação 

de um sistema bancário nacional, apoiado sobre a emissão de moeda, com vistas à 

reprodução contínua dos complexos econômicos nacionais, porém mais que isso, para a 

aceleração da atividade especulativa, em especial sobre a praça do Rio de Janeiro.  

Verificaremos ainda alguns episódios de crise no padrão-ouro nacional, com 

destaque para o ‘pânico financeiro’ de 1857. Visamos à explicação da referida crise, 

seus condicionantes e a orientação dos gestores da política macroeconômica – sejam 

liberais ou conservadores – no sentido de fazer-lhe frente.  

No segundo tópico, procuraremos entender a significativa inversão da 

política monetária – ainda que não se tenham invertido a composição partidária dos 

quadros de liderança, haja visto que os conservadores permaneceram no comando do 

Conselho de Ministros – no momento que se sucede à crise de 1857, e que se caracteriza 

até 1862/64 pela significativa restrição à atividade de emissão, que aos poucos foi sendo 

relaxada, como forma de garantir o suprimento de moeda ao incipiente sistema 

financeiro nacional, tornando-o novamente vulnerável a crises de confiança e corridas 

bancárias, tal como no caso da quebra da casa A.J.A. Souto, no ano de 1864. Neste 

momento, procederemos à análise dos outros gabinetes e suas ações no campo da 

política macroeconômica.  

Por fim, seguir-se-ão algumas considerações finais, em caráter conclusivo. 

 
1. Afirmação conservadora e política econômica: Os gabinetes da 

Conciliação – 1853-58 

 

Nesta parte da pesquisa, pretendemos estudar em detalhe à gestão dos 

negócios do Império do Brasil, através dos sucessivos Gabinetes do Conselho de 

Ministros, compreendidos entre 1853 e 1858, pari passu à análise da atuação dos 

responsáveis pelo Ministério da Fazenda no mesmo período.  



A clivagem temporal estabelecida para a presente discussão se deve a dois 

fatores principais, quais sejam: Primeiramente, trata-se de um momento histórico no 

qual percebe-se uma hegemonia do Partido Conservador na liderança dos Gabinetes do 

Império, encetando a política de conciliação com os membros do Partido Liberal, 

possibilitando verificar com maior acurácia o direcionamento do Partido em questões de 

política econômica. 

Da mesma forma, o ‘pânico financeiro’ evidenciado nas praças européias e 

americanas, em 1857, implicou em uma séria desorganização das finanças imperiais, 

dada a necessidade de elevação dos limites para a emissão de moeda a fim de saciar a 

demanda dos agentes pelo meio circulante, frente ao risco de múltiplas falências 

bancárias, tal como realmente se verificou. A partir de 1858-59, porém, a rígida 

condução da política monetária, impondo restrições progressivas à emissão, marcará um 

ponto de inflexão da política econômica do Segundo Reinado.  

 

Será na década de 1850, ainda, que se registrará um grande incremento da 

atividade bancária, haja visto a reestruturação do sistema monetário brasileiro proposta 

com a Lei de 1846 e a fixação da paridade do mil-réis. No eixo deste novo arranjo 

institucional, surgem diversas casas bancárias de caráter emissionista, estimulando a 

tomada de créditos para o sistema produtivo3. 

Dentre estes bancos, faz-se mister citar alguns, de atuação mais destacada 

no período, quais sejam: 

Banco do Brasil: este banco, fundado a partir de iniciativa do Visconde de 

Mauá em 1851, teve seus estatutos aprovados em 2 de julho do mesmo ano, através do 

Decreto nº. 801. Prefigurava uma instituição de caráter privado, com capital de 

10.000:000$000 (dez mil contos de réis), e capacidade de emitir vales de valor superior 

a 200 mil réis. 

E, com autorização de lançamento de vales com valor de até 100$000, tem-

se o Banco Comercial do Maranhão (que teve seus estatutos aprovados em 1849), e o 

Banco Comercial da Bahia, fundado por decreto a 13 de novembro de 1845, bem como 

o Banco de Pernambuco (22 de Dezembro de 1851) e o Banco Comercial do Pará, 

aprovado por decreto em 5 de Janeiro de 1853. 

                                                 
3 TRIGUEIROS (1987), pp.85-90. 



Pelo lado do comércio, porém, esta situação, a ampliação do crédito, 

também seria passível de verificação: o rápido incremento das quantidades exportadas a 

partir de 1849, notoriamente de commodities, impulsionou a tomada de empréstimos de 

grandes proprietários para a ampliação de suas propriedades4. Diante desta demanda 

crescente por crédito, o sistema bancário, que operava já em seu limite de empréstimos 

em relação aos seus encaixes, é forçado a aumentar o limite de emissões. Já em 1854, o 

Banco do Brasil solicita licença para elevar a capacidade emissora ao triplo de seu 

acervo em moedas metálicas5. 

Tal fato não exime, porém, a verificação de um incremento das importações, 

tanto em bens de capital – para as obras de infra-estrutura – quanto em bens de luxo, 

para o consumo dos estratos mais abastados da sociedade. O consumo de tais bens 

representava, é válido afirmar, uma espécie de ‘dreno’ de recursos, para fora da rede 

bancária nacional, em detrimento de um processo de acumulação interna de recursos. 

 

1.1.Conjunturas especulativas e a Crise de 1857 

 

A partir dos anos 1849/1850, registraram-se descobertas de jazidas auríferas 

nos Estados Unidos e na Austrália. Essa nova ‘febre do ouro’ propiciou uma entrada 

maciça do referido metal nos espaços econômicos europeus, incentivando o mercado 

financeiro e aumentando a dinâmica especulativa, que se concentrava na compra de 

participações acionárias em companhias de origem diversa, em que se incluíam também 

as de natureza mineradora.  

Mais que isso, o surgimento de novos estabelecimentos bancários 

contribuiu, igualmente, para o aumento das emissões de papel moeda, que em 1857 

foram responsáveis pelo aumento da razão entre papel-moeda em poder do público e 

moeda metálica em poder do público, que passou de 6 para 1 (1837), ao patamar de 8 

para 1 em 1857.  

Durante a década de 1850, este movimento especulativo revelou-se bastante 

intenso nas praças dos Estados Unidos e na Europa, porém concentrou-se 

significativamente sobre os papéis de companhias norte-americanas: para uma 
                                                 
4 A título de ilustração, temos as quantidades exportadas dos principais gêneros, em toneladas. Café: 
129.000; Açúcar, 127.000; Fumo, 7.000; Mate, 6.000; Borracha, 5.000; Cacau, 4.000 (MONT’ALEGRE 
(1972), p.127). 
5 ‘Foi nesse anno que elle [Carneiro Leão] autorizou a inflação monetária, a elevação ao triplo do seu 
fundo disponível das emissões do Banco do Brasil, para evitar a queda do cambio e a suspensão dos 
pagamentos em ouro’. CARVALHO (1927), p.513. 



economia em expansão de sua infra-estrutura interna, tem-se que grandes obras e joint-

ventures entre os setores público e privado, corporificadas nas estradas de ferro que 

marchavam, em ritmo célere, às jazidas dos territórios do Oeste, representariam, de 

forma emblemática, as pontas-de-lança do desenvolvimento econômico dos Estados 

Unidos6.  

Contudo, como tais obras de infra-estrutura redundavam, em boa parte, em 

um aumento dos volumes importados, as reservas norte-americanas em ouro reduziam-

se drasticamente; o sistema financeiro norte-americano, já fragilizado, sofrerá seu 

primeiro golpe mais intenso em Agosto de 1857, com a falência da Ohio Life & Trust 

Company, cujos ativos, aplicados sobre títulos de companhias ferroviárias, eram 

superiores a 5 milhões de dólares (em valores da época). A falência desta companhia, 

considerada sólida até poucos dias antes de sua quebra, é a primeira de uma série de 

falências de bancos da Costa Leste dos Estados Unidos, e que se prolongaria até 1858. 

Para o caso europeu, observam-se diferentes fenômenos que engendraram a 

aceleração da especulação e posterior crise do sistema financeiro. No início da década 

de 1850, a Europa (e principalmente a Grã-Bretanha) passava por um período de 

prosperidade por conta do reaquecimento do sistema produtivo após o fim do conflito 

entre a Prússia e a Áustria no biênio 1851-52, bem como pelo recebimento de juros e 

dividendos do boom de empréstimos da década de 18407.  

Contudo, registram-se diferentes dinâmicas entre as diversas praças 

europeias, no que alude ao alvo primário da especulação: Na França e na Inglaterra, 

aplicaram-se grandes quantias de capital em companhias de construção de ferrovias e na 

compra e manutenção de estoques reguladores de commodities, tais como trigo (para a 

Inglaterra) e café (no caso francês). Já no caso da Alemanha, o foco se deslocou para o 

sistema bancário, em especial na praça de Hamburgo: criaram-se novos bancos de 

emissão e redesconto de títulos; na Escandinávia, por fim, os agentes investidores 

demandaram as companhias de construção de navios de guerra. 

 

Colocadas, portanto, as nuances na esfera especulativa, que permeiam a 

crise de 1857, que consiste em um momento capital deste trabalho, levando-se em conta 

principalmente os principais mecanismos de especulação no contexto do padrão-ouro, 

                                                 
6 MOORE (1975), BENSEL (1990). 
7 A respeito da onda de empréstimos, notoriamente de origem britânica na década de 1840, ver maiores 
referências em PETTIS (2001). 



caberá verificar o modo como tais mecanismos se reproduziram no Brasil, e como as 

autoridades monetárias – imbuídas, eventualmente, de posturas diferenciadas a respeito 

da condução da política de emissão do meio circulante – reagiram a tais conjunturas de 

instabilidade. 

No referido ano, ocorre uma troca de lideranças no Conselho de Ministros; 

na pasta da Fazenda, ocupa sua liderança Bernardo de Sousa Franco, futuro Visconde de 

Sousa Franco. Membro, inclusive, do Partido Liberal, sua postura, como se verá, 

contrariará a lógica implementada pelos diferentes gabinetes conservadores, à medida 

que prioriza o aumento do meio circulante, com a liberação da emissão de moeda aos 

bancos espalhados pelo território, a fim de atender às crescentes exigibilidades de 

reprodução dos complexos econômicos8. O próprio Sousa Franco, em estudo publicado 

anos antes, faz menção a esta questão: 

 
Decidi-me a publicar este pequeno opúsculo pela consideração 

de que em um país novo e falto de capitais como o Brasil, é-lhe serviço 
importantíssimo procurar desenvolver seus trabalhos e lançar mão das 
instituições de crédito como o mais poderoso meio de aproveitar os capitais 
desempregados, pô-los a serviço da indústria, e como que os duplicara em 
seu benefício.9 

 

Um debate é percebido em torno do fator desencadeador da crise de 1857. 

Charles Kindleberger, a título de exemplo, manifesta uma clara posição ao afirmar que 

o movimento se iniciou com a falência da companhia de seguros Ohio Life & Trust 

Company, em 24 de Agosto do referido ano. Este fenômeno teria sinalizado aos 

credores e investidores que a bolha especulativa, ‘ancorada’ sobre companhias e 

movimentação de ações, estaria entrando em colapso10.   

Tomados pelos conhecidos (e mesmo tradicionais) mecanismos de incerteza 

quanto à solvência das casas bancárias, comuns a momentos de instabilidade que se 

sucedem a booms de oferta de ativos financeiros, estes agentes recorreram aos bancos a 

fim de liquidar suas posições de caráter especulativo e retornar a aplicações de corte 

conservador. Os bancos, porém, fortemente alavancados por conta dos créditos 

                                                 
8 A respeito de Sousa Franco, refere-se Austricliano de Carvalho: ‘Figura primacial do ministério, já era 
senador pelo Pará, na vaga de José Clemente. Era um chefe liberal, instruído e de grande talento, 
adestrado na administração , cujos assumptos discutia com proficência. (...) Mameluco, de mediana 
estatura e craneo desenvolvido, foi um perseverante, enérgico, dogmático, bravo no ataque e na defesa e 
sectário da liberdade de credito, da pluralidade da emissão, em contraposição a Itaborahy, o mentor 
financeiro do ultimo ministerio’. CARVALHO (1927), p.520. 
9 Citado por GREMAUD (1997), p.89. 
10 KINDLEBERGER (2000) 



concedidos com relativa facilidade nos anos anteriores, não conseguem fazer frente à 

demanda por saques e passam, progressivamente, a entrar em processo de falência.  

Em decorrência deste primeiro movimento nos Estados Unidos, registram-se 

corridas bancárias neste país e também na Europa, com vistas à troca das notas e títulos 

bancários, além das participações acionárias, por moeda corrente. Na Grã-Bretanha, que 

ainda então era a praça central do sistema monetário, o Banco da Inglaterra reajusta suas 

taxas de juro, elevando-as a 10%, a fim de reduzir o volume de saques e evitar a 

descapitalização completa11.  

A alta dos juros afetará todo o sistema monetário europeu, conquanto outros 

Bancos Centrais passam a elevar suas taxas de redesconto a fim de evitar perdas 

maciças de recursos através do esgotamento da conta capital. É importante frisar, neste 

sentido, que os bancos estadunidenses, contribuindo para a aceleração do ‘pânico’, 

operavam com níveis baixos de reservas. 

Uma segunda abordagem para a eclosão da crise posterior, segundo 

Kindleberger12, residiria sobre o setor agrícola. A Guerra da Crimeia, ocorrida entre 

1853 e 1856, retirou do mercado todo o suprimento de produtos agrícolas russos, 

notoriamente o trigo. Neste sentido, os produtores rurais europeus – notoriamente os 

ingleses, após a revogação das Leis dos Grãos em 1846 – passaram por uma pequena 

Golden Age que lhes permitiu centralizar capital e aplicá-lo em investimentos (ou 

especulações) sobre terras públicas e outros bens estatais, além de outras aplicações de 

altas rentabilidade e risco.  

Com o fim do conflito, aliado a safras recordes para o período, e o 

progressivo retorno do trigo russo ao mercado, estes produtores param de perceber os 

ganhos extraordinários anteriormente verificados; por terem aplicado seus fundos em 

projetos de risco elevado, sua descapitalização será uma conseqüência clara13. 

 

No verão de 1857, os primeiros rumores da crise na América chegaram à 

Europa, com algumas semanas de atraso. Em meio ao pânico e à corrida bancária que se 

estabeleceram, o Banco da Inglaterra eleva suas taxas de juros; mas suspende, por outro 

lado, o Peel Act de 1844, que fixava a conversibilidade total da libra em ouro; dá-se 

espaço para a emissão de natureza fiduciária. 

                                                 
11 CARVALHO (1927), p.523. 
12 Além de Kindleberger (2000), a discussão é proposta por HILL (1985) 
13 HILL(1985), p.98. PRADO (1991), p.241. 



Será na Alemanha, porém, que registrar-se-ão os maiores efeitos. De fato, o 

sistema bancário vinha operando com baixos níveis de reservas a fim de sustentar os 

empréstimos para a região da Escandinávia e mesmo para a Rússia, dado o fim iminente 

da Guerra da Criméia. Para escapar da primeira onda de pânico, os bancos alemães, 

liderados pela praça de Hamburgo, formam uma liga a fim de garantir a manutenção das 

operações de redesconto (21 de Novembro de 1857).  

 

Contudo, isto não seria o fim. Até o final de 1858, 145 casas bancárias 

européias encerraram suas atividades. Em distantes colônias, como no caso da Índia, a 

crise foi sentida por mecanismos de transmissão de preços a produtos de exportação, 

como gêneros agrícolas. As conseqüências desta instabilidade resultaram em 

desemprego e baixas taxas de crescimento no biênio 1857-58. Será sobre o Brasil, 

porém, que esta crise se abaterá de forma mais significativa, por conta da limitação de 

seus estoques em moeda metálica para manter a funcionalidade do sistema. 

 

1.2. Efeitos da Crise sobre o Brasil 

 

A 3 de Novembro, através do vapor Conrab, os rumores da instabilidade 

nos Estados Unidos chegaram ao Brasil, dando conta de que os bancos de Nova York 

haviam suspendido seus pagamentos14. Diante deste cenário, os credores europeus e dos 

Estados Unidos aqui residentes passaram a pressionar o Tesouro Nacional – e seu 

operador, na qualidade de emissor da moeda de curso forçado, o Banco do Brasil – a 

liquidar seus débitos, gerando fuga de moeda metálica e, mais do que isso, gerando 

embarque de mercadorias, em momentos nos quais o estoque de ouro era insuficiente 

para honrar as dívidas. 

O rápido desdobramento dos eventos é algo a ser considerado: frente às 

insistentes demandas dos credores internacionais, o estoque de ativos monetários do 

Império passava a perder reservas, dada a contínua drenagem de recursos com o intuito 

de evitar grandes desvalorizações cambiais (que não tardariam a ocorrer). Como a 

colocação de títulos e venda de ativos imóveis, para obtenção de divisas, era uma 
                                                 
14 PRADO (1991) p.243. Há que se ter em conta que o Brasil só interligou-se de forma plena com os 
‘centros civilizados’, como afirmava o Barão de Mauá, em 1874, com a inauguração do telégrafo por 
cabo submarino, por iniciativa do próprio Mauá. Antes desta data, eram os paquetes e navios diversos que 
traziam as notícias de outras regiões do globo. Eram, em verdade, os ‘paquetes’, navios de linhas 
regulares entre o Brasil e os demais centros, que traziam as principais notícias do que estaria acontecendo 
nas praças internacionais. 



atividade lenta e permeada de riscos, o governo apelará para a atitude mais dolorosa: 

suspendeu a conversibilidade entre notas do Tesouro e moedas metálicas, a 11 de 

Novembro. O comércio externo, por sua vez, entra em processo de estagnação, uma vez 

que os vendedores europeus passam a exigir pagamentos à vista para a cessão de seus 

produtos, desaparecendo o sistema de compra por consignação15. 

A 13 de Novembro, outros navios que haviam acabado de aportar trouxeram 

as notícias do aumento dos juros na Inglaterra. Frente a este cenário, observam-se novas 

corridas bancárias, com o intuito de resgatar os títulos por ouro; o Banco do Brasil 

corria sérios riscos de ficar sem cobertura de fundos para fazer frente às operações 

quotidianas, dado o possível embarque maciço de ouro para a Inglaterra.  

Mesmo após a suspensão da conversibilidade, a fuga de capitais prosseguia: 

os embarques de ouro para a Inglaterra, e a conseqüente desmonetização da economia 

nacional, foram freqüentes durante o período. O próprio Banco do Brasil teve seus 

estoques, medidos em torno do montante de fundos disponíveis, bastante reduzido: 

 
“O Banco do Brasil, sendo nesta praça o único reservatório de 

capital monetário para a satisfação do comércio exterior, devia ser o 
primeiro a sofrer os resultados daqueles acontecimentos. O seu fundo 
disponível foi seriamente ameaçado e, de fato, dentro de dez meses, este 
fundo sofrera o desfalque de 4.714:123$847, desfalque que prometia 
aumentar rapidamente pelos pagamentos forçados de recâmbios e pedidos de 
remessa por parte de credores nas praças em crise.”16 

 

 O Gráfico 01 ilustra esta tendência: 

 

Fundos e Emissões: Banco do Brasil, 1857-58
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      Fonte: VILELLA (1999). 

                                                 
15 VILELLA (1999), pp.2-8. 
16 Relatório do Banco do Brasil de 1858, citado por MONT’ALEGRE (1972), pp.147-8. 



 

1.3..O saneamento do sistema: a política macroeconômica pós-crise de 1857 

Diante deste cenário de crescente incerteza a respeito das finanças públicas 

do Império, bem como sobre a solvência seus estabelecimentos bancários, os agentes 

passaram a recorrer ao setor privado para a obtenção de créditos. As casas mais visadas 

– A.J.Alves Souto e Cia, e Mauá, McGregor e Cia – sobreviveram à primeira onda de 

crise, mas principalmente por conta do tratamento concessivo do Banco do Brasil, que 

suplementou suas dotações em moeda metálica e negociou acordos para a obtenção de 

créditos externos, notoriamente britânicos – a saber, Rothschild & Sons, no montante de 

£600.000 – agindo como um Emprestador de Última Instância. A orientação do governo 

era clara, neste sentido: deter a marcha da desvalorização cambial e evitar a fuga de 

capitais e a conseqüente desmonetização da economia nacional. 

Este empréstimo se aloca no eixo de negociações entre o Banco do Brasil e 

importantes casas bancárias européias, possíveis graças ao aval do Império Brasileiro 

para a cessão de créditos aos bancos nacionais. A princípio, em 1 de Dezembro de 1857, 

o Governo forneceu aval para a tomada de um empréstimo de £340.000, ou 3.000 

contos de réis (o que equivalia a 27,63% do fundo disponível do Banco no período).  

Não obstante, em 4 de Dezembro, as autoridades monetárias, julgando que 

este montante seria insuficiente para reestabilizar as atividades do sistema financeiro 

nacional, pressionaram o Governo a fim de que este cedesse um aval para um 

empréstimo no valor de £600.000. Por fim, à medida que os dias passavam e mais 

notícias chegavam ao país a respeito do pânico instalado nas praças européias e norte-

americanas, o mil-réis continuava a desvalorizar-se, chegando ao valor de 23,5 pence 

em 31 de dezembro, o mais baixo do ano conforme será possível verificar a partir do 

Gráfico 02, na página seguinte. 

 A respeito destes mesmos dados, é interessante perceber que o spread das 

taxas máxima e mínima no Império é relativamente pequena entre os anos de 1852 e 

1856, ocupados, em grande parte, pelo Gabinete Paraná; o processo de ajuste do câmbio 

após o ano de 1846, associado ao enxugamento das moedas falsas em circulação, bem 

como à relativamente pouca presença de estabelecimentos bancários com a capacidade 

de emissão, certamente terá contribuído de maneira significativa para a estabilização do 

câmbio nos anos subseqüentes17. 

                                                 
17 A respeito da circulação de moedas falsas e o aumento da fiscalização do governo sobre esta situação, 
faz referência o escritor José de Alencar, em tom de sátira: ‘O crime de moeda falsa é um dos mais 
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A conjuntura de instabilidade começou a ser revertida apenas em meados de 

1858. Neste momento a casa bancária Mauá, McGregor & Cia., convencida da 

possibilidade de restauração da paridade-ouro do mil-réis, lança com apoio do Banco do 

Brasil algumas letras de câmbio na praça de Londres, com valor inicial de £400.000, em 

Março, atingindo um total de £810.000 até Junho. Neste mesmo mês, os níveis de 

comércio foram restabelecidos na praça londrina, e o sistema bancário norte-americano 

já havia conseguido absorver as perdas decorrentes da quebra de bancos e companhias 

de crédito18.  

No Brasil, acertaram-se os últimos detalhes, em Junho, para a tomada de um 

empréstimo de £1,4 milhão, para o prosseguimento das obras da Estrada de Ferro D. 

Pedro II. Por fim, a colheita de 1858, que elevou os preços do café no mercado 

internacional, também elevou a demanda por moeda internamente, o que possibilitou 

uma apreciação da mesma: em Agosto, a taxa de câmbio havia subido para 26,55 pence 

para cada mil-réis, nível bastante próximo ao acordado na Lei nº. 401, de Setembro de 

1846.  

Contudo, o esforço para a revalorização do câmbio não pararia por aí: a 12 

de Dezembro de 1858, um novo Gabinete foi formado, tendo Salles Torres Homem, 
                                                                                                                                               
severamente punidos em todos os países, porque ameaça a fortuna do Estado e a dos particulares. 
Entretanto não acho razão no legislador em ter punido unicamente o falsificador de moeda, deixando 
impunes muitos outros falsificadores bem perigosos para a nossa felicidade e bem-estar, Todos os dias 
lemos nos jornais anúncios de dentistas, de cabeleireiros e de modistas, que apregoam postiços de todas 
as qualidades, sem que a Lei se inquiete com semelhantes coisas. (...) Um homem qualquer que nos dá a 
descontar uma letra de uns miseráveis cem mil réis, falsificada por ele, é condenado a  uma porção de 
anos de cadeira. Entretanto aqueles que falsificam uma mulher, e que desgraçam uma existência, 
enriquecem e riem-se à nossa custa.’ ALENCAR (1955?), PP.90-91. 
18 CALÓGERAS (1960), p.111. 



Visconde de Inhomirim, como Ministro da Fazenda. Sua concepção de política 

monetária era, como veremos, quase que diametralmente oposta à de Sousa Franco.  

 

2. Crise, estagnação e transição política: Os Gabinetes da Conciliação – 

Segunda fase, 1858-1862 

 

Neste tópico, enfatizaremos a gestão da política macroeconômica do 

Império Brasileiro nos momentos subseqüentes à Crise de 1857, onde as medidas 

adotadas pelas autoridades monetárias possuíam um caráter notoriamente restritivo, com 

vistas a sanear a economia e adequá-la novamente aos preceitos de controle cambial e 

das emissões, preconizados pelo regime do padrão-ouro. 

Já dentro de um modelo nitidamente metalista, o primeiro gabinete deste 

período tem Salles Torres-Homem como Ministro da Fazenda. Este afirmaria, bem 

como já o fizera em momentos anteriores19 que o aumento do estoque de papel-moeda, 

praticado ao longo dos anos e acentuado durante a crise de 1857, era o agente causador 

dos aumentos no nível de preços, da desvalorização da taxa de câmbio e descenso dos 

salários, além de ‘travar’ o desenvolvimento industrial20.  

No afã de incentivar a formação de um estoque de moeda metálica 

compatível com as emissões bancárias, Torres Homem suspendeu, como primeira 

medida, a autorização recebida pelo Banco do Brasil, a 5 de fevereiro de 1856, para a 

circulação de notas bancárias com volume três vezes superior ao de reservas, já descrita 

no tópico anterior.  

Ainda que tal medida permitisse que o limite de emissões fosse ao dobro do 

fundo disponível, já se trata de uma primeira forma de combater a dinâmica 

especulativa e a emissão sem lastro. A partir do órgão governamental, ainda, as medidas 

                                                 
19 ‘Na sessão de 58, Torres-Homem investiu contra Sousa Franco, oppondo a unidade da emissão à 
pluralidade deste, a quem censurou a incoherencia da liberdade ampla que defendia com a liberdade 
restrita que adotara, com um regimen de autorização’. CARVALHO (1927), p.523. 
20 ‘Deplorava Sousa Franco que a crise commercial que se declarou em 57 não desse logar a fazer 
resaltar a efficacia da medida que tomou [o aumento das emissões e a descentralização da capacidade 
emissora do Banco do Brasil], sendo uma inverdade a insufficiencia que se allega, tanto mais quanto era 
uma realidade a solidez dos novos bancos, cuja emissão não poderia exceder o capital realizado e 
effectivo, garantido por titulos acreditados’. CARVALHO (1927), p.522. Em Pires do Rio, ainda, está a 
citação de Rodrigues Torres, visconde de Itaboraí: ‘Se convêm edificar nosso sistema monetário sobre 
papel inconvertível, então seja o governo que o fabrique; não se dê a associações particulares o direito de 
se locupletarem à custa dos sofrimentos do povo’. Citado por PIRES DO RIO (1922), p.111. 



de contração da base monetária deveriam atingir todos os outros bancos privados, dado 

que também lhes foi retirada a capacidade de livre emissão21.  

A respeito das leis que atingissem a esfera financeira, é conveniente abordar 

a Lei Bancária de 1860 e a criação de marcos decisórios para o surgimento das Caixas 

Econômicas e Montes de Socorro, na área da Corte. 

De acordo com o Relatório do Ministério da Fazenda de 1859, a crise de 

1857 gerou, no Brasil, a falência de 139 companhias e um prejuízo estimado em 

20.000:000$000 (20 mil contos de réis). Grosso modo, não se visualizaram falências 

sobre casas bancárias, visto que o apoio do Governo Imperial para a captação de 

créditos externos foi fundamental para a sustentação do sistema, ao contrário do 

movimento ocorrido nos EUA. 

Nesta linha de raciocínio, uma das causas apontadas para a crise cambial, 

conforme a comissão que gerou o relatório, residia na manipulação do mercado cambial 

por parte de bancos e comissários do café, que forçaram a desvalorização do câmbio 

para dar impulso às exportações e impedir a falência de seus clientes; contudo, aqueles 

agentes que tivessem dívidas em moeda estrangeira rapidamente entrariam em colapso. 

Em paralelo à discussão do câmbio, a Comissão focou também a questão 

monetária. Tornou-se ponto pacífico que a ‘superabundância’ de notas, por conta do 

grande volume de emissão observado durante a década de 1850, consistiu em uma das 

causas da depressão sob análise. A partir disto, diante da corrida bancária, a suspensão 

do resgate destas notas por moeda metálica, a partir de 11 de Novembro de 1857, teria 

precipitado e aprofundado os acontecimentos. 

Por sua vez, a natureza dos bancos de emissão também foi atacada; o 

florescimento de bancos e caixas filiais nos diversos estados do Império teria gerado, 

conforme a pesquisa, uma expansão do estoque de moeda que não seria compatível com 

a demanda dos agentes e com o nível de reservas metálicas: o aquecimento da economia 

teria gerado, por conta da aceleração da atividade especulativa, grande incremento na 

oferta de papel-moeda, amplificando as chances de ocorrência de flutuações22. 

                                                 
21 CARVALHO (1927), p.529. 
22 É importante ter em conta que o sistema bancário na segunda metade da década de 1850, quando 
observado sob a perspectiva dos dias atuais, de fato não possuía um estoque de moeda em circulação que 
fosse, de modo geral, suficiente para sanear a demanda por moeda dos diferentes agentes e/ou complexos 
econômicos instalados pelo território. Contudo, conforme o pensamento da época, verificado através do 
exame dos relatórios escritos no ‘calor dos acontecimentos’, pode-se depreender que havia um consenso, 
naquele momento, a respeito do excesso de emissões, que estaria indo além da – presumida – demanda 
por moeda destes agentes. De posse desta informação, foi possível depreender a aparente 
incompatibilidade entre oferta e demanda por meio circulante no período em análise. 



Retoma-se, neste aspecto, a linha metalista, uma vez que se defende o fim 

das concessões de emissão de títulos bancários, e seu retorno às mãos do Governo 

através do Banco do Brasil. Em síntese, as lições da crise de 1857 – crise cambial 

afetando casas comerciais, bem como bancos de emissão sem nenhum componente 

regulador – deveriam ser utilizadas na formação de políticas novas, tal como se 

verificou na Lei Bancária de 1860 e seu persistente foco na contração do quantum de 

emissões pelo sistema bancário nacional. 

 

A Lei Bancária de 1860 também ficaria conhecida posteriormente como Lei 

dos Entraves: prosseguindo o trabalho iniciado, em grande medida, por Torres-Homem, 

ainda que de forma atenuada, o ministro Silva Ferraz lançou um pacote de medidas que 

visavam, de acordo com o pensamento dos estadistas da época, condições de aceleração 

do crescimento com estabilidade de preços23.  

A referida Lei foi aprovada em 22 de Agosto de 1860; sua concepção visava 

restringir o estabelecimento e funcionamento dos bancos no Brasil: estes não poderiam 

emitir notas em magnitude superior ao realizado no primeiro semestre deste mesmo ano, 

e obrigatoriamente deveriam possuir garantias, na forma de ouro ou outros bens 

tangíveis, para a cobertura dos depósitos contratados junto a estas instituições.  

De forma análoga, o limite para emissão do Banco do Brasil foi limitado ao 

dobro do fundo disponível; e caso um banco não pudesse resgatar seus títulos em ouro, 

o Governo Imperial estaria autorizado a intervir e a declarar a falência da casa. Obrigou-

se, ainda, a admissão dos inspetores sobre as Caixas Matrizes dos bancos24.  

Mais que isso, porém, a fim de evitar a emissão acelerada de dinheiro sem 

lastro, principalmente nos mercados de crédito, o governo lança, através de sucessivos 

decretos, medidas que obrigavam as associações a enviar para as autoridades monetárias 

um resumo das operações da semana antecedente, o recolhimento de cédulas de baixo 

valor, além do pagamento de impostos – na forma de selos do governo – sobre os títulos 

emitidos.  

Da mesma forma, restringia fortemente a atividade especulativa através da 

imposição de restrições à formação de sociedades anônimas25, notoriamente no setor 

                                                 
23 PELÁEZ & SUZIGAN (1980), pp.118-19; MONT’ALEGRE (1972), pp.153-58; HANLEY (2005), 
pp.32-33. 
24 CALÓGERAS (1960), pp.125-26. 
25 O termo ‘entrave’ advém do debate relacionado à restrição às sociedades anônimas: como, na indústria, 
a captação de recursos para a implementação de projetos e inversões se dá, via de regra, pelo lançamento 



bancário, e da restrição da atividade da agiotagem26: Quanto à questão das sociedades 

anônimas, tem-se que elas poderiam apenas ser aprovadas, e terem seu funcionamento 

autorizado, por decretos do Governo; era vetada a emissão e venda de ações destas 

empresas antes de tal aprovação; estas mesmas empresas, ainda, estariam sujeitas à 

inspeção governamental, com o envio obrigatório de balancetes em períodos 

determinados. 

De fato, a marcha da emissão foi retida: Todos os bancos foram, de alguma 

forma, atingidos pelas medidas propostas, inclusive o Banco do Brasil, e tiveram de 

realizar uma forte redução de suas emissões, deparando-se com dificuldades na 

conversão de suas notas bancárias. Deste modo, a regulamentação proposta, em grande 

medida, eliminou a autonomia de emissão dos bancos.27 

Porém o limite estabelecido na Lei de 1860, via de regra, não foi cumprido, 

salvo em Março de 1861, na transição de cargos da presidência do Conselho. Para o 

Banco do Brasil, especialmente, a implementação da Lei experimentou grande 

dificuldade, dado que sua condição de banqueiro do Governo, na ausência de um Banco 

Central ou outra instituição equivalente, impunha-lhe a condição de trabalhar de forma 

conjunta com o Governo em momentos de especulação e crise: 

 
O Banco possuía numerosos motivos para se queixar da Lei de 

1860, tendo sido privado da possibilidade de assistir o Governo durante as 
crises e de manter a emissão em montante superior ao dobro do fundo 
disponível. Além disso, suas operações haviam sido restringidas pelas 
cláusulas da lei sobre as notas de menor valor e pelos limites do fundo 
disponível. (...) Assim, o sistema bancário estava ameaçado de liquidação 
devido aos rendimentos desfavoráveis, existindo a possibilidade de o Banco 
do Brasil converter-se num banco de redescontos e depósitos apenas, devido 
à restrição do direito de emissão28. 

 

Efetivamente, a média da relação entre a emissão em circulação e o fundo 

disponível, por parte do Banco do Brasil, para o período entre 1859 e 1862, foi de 2,29 

para 1. O Gráfico 03, a seguir, faz alusão a esta situação: 

 

                                                                                                                                               
de ações e formação de empresas de capital aberto, a restrição ao ‘espírito de associação’, nos termos de 
Mauá, seria um forte entrave ao desenvolvimento industrial. 
26 BUENO (2002), p.20. 
27 GREMAUD (1997), p.149. Sebastião Soares, escrevendo em 1863, comenta: ‘É minha opinião que a 
Lei de 22 de Agosto de 1860 veio cercear innumeros abusos e matar o immoral jogo da agiotagem das 
ações de companhias não-approvadas; mas, como seus effeitos tinhão de efectuar-se rapidamente, 
conduzio a uma liquidação forçada muitas casas, que com tempo se terião consolidado.’ SOARES (1865), 
p.60. 
28 PELÁEZ & SUZIGAN (1981), p.125. 
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Fonte: Relatório do Banco do Brasil, 1860/62, apud PELÁEZ & SUZIGAN (1981), p.129. 

 

Um segundo aspecto, que merece ser levado em consideração na discussão 

sobre os aspectos econômicos do Gabinete Ferraz, está sobre o surgimento das 

chamadas Caixas Econômicas, além dos Montes de Socorro: Com a promulgação da 

Lei Bancária, e a necessidade imperativa de garantias aos depósitos a partir de metais 

preciosos ou outras formas de bens tangíveis, criava-se, portanto, um importante 

precedente no que alude ao mercado bancário.  

A necessidade de oferecimento de garantias reais para a cessão de 

empréstimos – em outras palavras, a possibilidade de uso de bens como lastro para o 

suprimento de crédito – permite a regulação, por parte das autoridades monetárias, da 

atividade do penhor29, nos moldes daquilo que será realizado pelo Monte de Socorro da 

Corte30; tais bens, portanto, destinar-se-iam a evitar a retomada da emissão desprovida 

de lastro, colaborando assim com a manutenção da paridade entre a libra e o mil-réis, 

conforme as regras do padrão-ouro. 

 Dada a natureza restritiva (e até certo ponto elitista) do setor bancário 

brasileiro no Segundo Reinado cujas cláusulas de exigibilidade de fundos por parte dos 

correntistas eram capazes de superar, em larga escala, os ganhos médios percebidos pela 

população local, é preciso considerar a inexistência, ao menos até 1860, de mecanismos 

estatais com viés ‘popular’ no que toca à cessão de créditos e formação de poupanças; 

                                                 
29 Do francês pignorem, ‘ato ou palavra que assegura o cumprimento de um compromisso’ 
30 Artigo 2º, §14 a 22, sobre a questão da criação das caixas. 



em outros termos, não se verifica uma bancarização da população. É neste contexto que 

surge a Caixa Econômica e Monte de Socorro na Corte, no Rio de Janeiro. 

Em suma, o Gabinete Silva Ferraz registra, portanto, severas 

regulamentações sobre o funcionamento das instituições financeiras, restringindo-lhes 

os direitos de livre emissão, ao mesmo tempo que enceta um processo de apoio à 

poupança dos cidadãos através de instituições de crédito popular: 

 
‘O ministro da fazenda queria deter a especulação que criava 

emprezas mal calculadas, a exagerarem as posses dos empresários, e a 
incitarem a ambição e o luxo, immobilizados os capitães fluctuantes que 
assim enfraqueciam a producção. Aconselhava a fundação de caixas 
econômicas e montes de soccorro: aquellas acauteladoras do futuro das 
famílias, estes attenuadores dos rigores da desgraça, dizia elle.’31 

 
Tais medidas, é importante recapitular, estariam destinadas a sanear as 

finanças nacionais – entenda-se aqui sanear o meio circulante, em grande medida – após 

o estouro da ‘bolha’ especulativa, acelerada pelo excesso de emissões dos bancos, em 

1857. Visualizar-se-ia, assim, um grande esforço do Ministério da Fazenda no sentido 

de evitar a eclosão de novos pânicos financeiros e falências de bancos, tais como 

ocorreram em 1857. Efetivamente, as condições econômicas para o Brasil foram 

favoráveis durante os anos seguintes. No entanto, a médio prazo o sistema daria sinais 

de fraqueza: novas falências e corridas bancárias – onde se destaca o caso da A.J.A. 

Souto – ocorrerão mais adiante, ao longo da Crise de 1864. 

 

3. Considerações finais 

 

A princípio, há que ressaltar – como recuperação das reflexões realizadas no 

primeiro tópico – a especificidade do padrão-ouro dentro do espaço econômico 

brasileiro, bem como sua fragilidade constante e susceptibilidade a crises sucessivas. 

Configurado originalmente como mecanismo compensatório para transações entre 

países, uma vez que déficits em conta corrente em um país seriam compensados por 

superávits em outro país, gerando um jogo de soma zero onde a tendência de queda nos 

preços pudesse restabelecer o fluxo de ouro entre estas regiões, a implementação da 

conversibilidade do mil-réis em moeda metálica e a possibilidade de fixação das taxas 

de câmbio gerou quatro movimentos distintos. 

                                                 
31 CARVALHO (1927), p.534. 



Em primeiro lugar, colocou o país na rota dos fluxos de capital entre países 

através do financiamento a projetos de investimento em dimensão interna32. Como 

conseqüência, um segundo ponto reside na aceleração da atividade especulativa, 

passível de exemplificação através do surgimento de grande número de companhias de 

investimento (principalmente em estradas de ferro e navegação).  

Em terceiro lugar, permitiu à elite nacional assimilar os padrões de 

consumo externos, por conta do estabelecimento da conversão da moeda nacional: deu-

se fomento à importação de bens de consumo, e estímulo às atividades urbanas em torno 

da Corte33.  

Por fim, sinalizou o início do estabelecimento de um sistema bancário, 

concentrado regionalmente e focado na emissão de notas bancárias desprovidas de 

lastro, em desacordo com as regras do jogo em relação ao mecanismo da paridade-ouro; 

da mesma forma, considerando-se que o sistema ainda possuía uma natureza bastante 

seminal, não há mecanismos de coordenação entre os diversos estabelecimentos, o que 

faz com que instrumentos de articulação de recursos entre bancos, como cheques e 

ordens de pagamento, sejam pouco utilizados, situação esta que engendra, em diversas 

ocasiões, o ‘vazamento’ de recursos destes bancos, que tinham suas reservas drenadas 

por resgates destinados ao comércio de importação. 

 

A dinâmica do padrão-ouro, ainda, no que diz respeito à relação entre países 

‘centrais’ e periféricos, torna possível a propagação de pânicos e corridas bancárias para 

todo o sistema, desde que a crise tenha início em uma praça relevante – como no caso 

dos Estados Unidos. 

Em 1857, este movimento foi válido: a concordata da Ohio Life & Trust deu 

início ao movimento de pânico nas praças de Ohio e Nova York, atingindo, meses 

depois, a Europa (em especial a Alemanha, cuja praça de Hamburgo havia investido 

pesadamente em companhias ferroviárias e de construção naval na Suécia e Noruega) e 

a América Latina, em especial o Brasil: nota-se que esta crise é a primeira de alcance 

verdadeiramente mundial, conquanto pertencente a uma conjuntura de implementação 

da conversibilidade entre as moedas nacionais e o ouro – seja de facto, como no caso 

dos EUA, ou de jure, para os casos do Brasil e da Inglaterra 

                                                 
32 COTTRELL (1975), PETTIS (2001). 
33 Para maiores detalhes a respeito da vida cultural no Rio de Janeiro em meados do século XIX, ver 
SCHWARCZ (1999). 



No Brasil, por sua vez, esta crise foi a que primeiro atingiu seu incipiente 

sistema bancário. Uma vez que os efeitos da recessão de 1847 restringiram-se 

primordialmente aos Estados Unidos, e a constituição da paridade entre o ouro e o mil-

réis ainda era recente, não se sentiram os efeitos dessa primeira oscilação de mercado.  

A Crise de 1857, por sua vez, teve início em uma economia que operava sob 

condições adversas, principalmente no que diz respeito a seus passivos acumulados e à 

atividade especulativa, através do estabelecimento de companhias de crédito e 

financiamento às mais diversas atividades, conforme abordamos no segundo tópico. 

Esta situação fornece subsídios para que se compreenda, ainda, a despeito da melhoria 

do ambiente decisório com a fixação da taxa de câmbio, conforme o receituário do 

padrão-ouro, a significativa falta de regulamentação que ainda era capaz de afetar as 

instituições financeiras no âmbito do Segundo Império.  

 

 Realizamos aqui, portanto, uma última ponte, trazendo novamente à baila as 

perguntas delimitadas na parte introdutória deste trabalho, e que permearam a sua 

realização: Em verdade, colocando sob forma de síntese as discussões que procuramos 

realizar ao longo desta dissertação a respeito da primeira hipótese, relacionada aos 

limites do Partido Conservador na gestão da política macroeconômica, tem-se que não é 

de todo lícito imputar às autoridades monetárias, ou seja, aos gestores do Ministério da 

Fazenda (considerando a inexistência de um Banco Central) a responsabilidade pelas 

conjunturas de instabilidade que se verificaram no período em análise.  

Mais que atribuir títulos de metalistas ou papelistas aos ministros da Fazenda e 

suas gestões – Carneiro Leão, Sousa Franco, Torres-Homem, entre outros – é 

importante realizar uma reflexão mais ampla: por trás das posturas aparentemente 

discricionárias, porque ‘emissionistas’, ou draconianas, porque restritivas, realmente 

permeava a ação daqueles estadistas, em geral membros influentes do analisado Partido 

Conservador, uma preocupação maior, qual seja, a da construção e afirmação do novel 

Estado Nacional. Mais que isto, é a necessidade de um equilíbrio entre corresponder às 

demandas sempre crescentes das províncias (modelo privilegiado por Sousa Franco) e 

controlar a sua capacidade de livre emissão (de acordo com os conservadores). Todavia, 

durante o período analisado este esforço de acomodação não perdeu, de modo algum, a 

orientação principal, qual seja, o interesse estratégico de longo prazo, que residia na 

construção – de maneira centralizada – do Estado brasileiro no século XIX. 
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Tropeirismo e criação de animais em São José dos Pinhais, Paraná, segunda metade do 

século XIX. 

Luiz Adriano Gonçalves Borges1 

 

A análise da trajetória de indivíduos que estiveram ligados ao comércio de 

animais nos ajuda a esclarecer o processo de constituição da posição social desses 

negociantes no nível local. Neste texto buscamos compreender a composição pecuária 

de São José dos Pinhais na segunda metade do século XIX, a partir de inventários post-

mortem. 

Um dos grandes negociantes locais, Manuel Mendes Leitão possuía, na época de 

sua morte 

casas em Curitiba, na rua do Fogo, terras no Rio Verde [Campo Largo, segundo os 

inventários de Campo Largo], Barra, casas em S. José dos Pinhais; fazendas de 

criação em Águas Bellas, com casas, gado e benfeitorias; Fazendas: do Capucú e 

Santo Amaro, em Castro; Alegre e Campestre em Ponta Grossa com mais de 2000 

cabeças de gado vaccum, cavallar e lanígero e 31 escravos. Foi vulto de grande 

prestigio e consideração, pelo seu bello caracter. Fazendeiro abastado e intelligente, 

muito contribuio para o progresso da industria pastorial da Província.2 

Segundo Negrão, estas informações foram retiradas de inventário post-mortem, 

em 1859, e demonstram claramente que tipo de atividade Leitão estava ligado e que o 

tornou abastado. Na parte meridional do Brasil, as atividades relacionadas à criação e 

negociação de animais constituíam uma vertente poderosa de enriquecimento. A elite  

 

                                                            
 1 Doutorando, UFPR.  

2 NEGRAO, Francisco. Genealogia Paranaense. Vol. 2. Curitiba: Imprensa oficial Estado do 
Paraná, 1927.  
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paranaense do século XIX estava toda ligada ao mercado de animais, que marcou 

profundamente esta sociedade, econômica e socialmente. A criação de gado  

se tornou a empresa fundamental da economia da comunidade paranaense, durante 

todo o século XVIII e grande parte do seguinte. Concomitantemente, a família 

fazendeira adquiriu o mais alto status da sociedade, inclusive o poder político depois 

da Independência, e acentuadamente depois da criação da Província, em 1853.3  

A análise de indivíduos que estavam ligados à esse comércio tem sido 

freqüente4, e o que pretendemos aqui não é de nenhuma forma esvaziar o assunto. Neste 

texto, enfocamos o caso da família Leitão, percebendo a participação da atividade de 

criação e venda de gado na constituição de sua fortuna.  

Pode-se dizer que o tropeirismo nasce com a corrida do ouro para as Minas no 

século XVIII. Com a grande concentração de trabalhadores para a mineração, logo 

surgiram dificuldades de abastecimento da região. A solução que se deu foi a 

importação de alimentos, animais de transporte e equipamentos de outras regiões do 

Brasil. Assim, as atividades e espaços relacionados à criação de gado se desenvolveram 

no sul.  

No contexto de São Paulo oitocentista, Antonil escreve que “só nos campos de 

Curitiba vai crescendo e multiplicando cada vez mais o gado”5. Curitiba estava bem 

localizada já que estava entre o Rio Grande do Sul e a feira de Sorocaba. Pelos seus 

amplos campos e por se constituir uma pausa estratégica na viagem das tropas a vila era 

preferida pelos negociantes. 

Especificamente foi a abertura das minas em Goiás que levou o Capitão-general 

de São Paulo a mandar abrir, ainda em 1730, uma estrada que ligasse as Vacarias da 

Serra aos Campos de Curitiba, para trazer gado para as minas, já que surgiram  

                                                            
3 MACHADO, Brasil Pinheiro. A formação da estrutura agrária tradicional dos Campos Gerais. 

Boletim da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, n. 3, jun. 1963, p. 68.  
4 PETRONE, Maria Thereza Schorer. O Barão de Iguape. Um empresário da época da 

independência. São Paulo: Ed. Nacional; Brasília: Instituto Nacional do Livro, 1976; WESTPHALEN, 
Cecília Maria. O Barão dos Campos Gerais e o comercio de tropas. Curitiba: CD Editora, 1995.  

5 ANTONIL, A.J. Cultura e opulência do Brasil.  3ª. Ed. Belo Horizonte: Itatiaia/ Edusp, 1982. 
P. 96 
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problemas de abastecimento naquelas regiões.6 O gado muar era de suma importância 

tanto para o escoamento do ouro das minas para os portos como para a condução de 

alimentos até as regiões mineradoras.  

O sul do Brasil oferecia, graças à existência de campos naturais, condições 

extremamente favoráveis ao estabelecimento da criação de gado e, pouco a pouco, esta 

região foi sendo ocupada por fazendeiros e criadores. Assim, se iniciou a abertura do 

que se costumou chamar de Caminho do Viamão, já que ligava os Campos de Viamão, 

no Rio Grande até a vila de Sorocaba, em São Paulo. O caminho seguia desde os 

Campos do Viamão passando pelos campos de Lajes (SC), entrando em território 

paranaense, após atravessar o Rio Negro, nos campos da Lapa, seguindo para os campos 

gerais de Curitiba.7 Aqui, as tropas descansavam em terras particulares destinados a este 

fim: as invernadas. Tobias Monteiro anotou, ao viajar pelo Paraná em 1903, que no 

sentido estrito do termo, a invernagem era a engorda do gado durante o inverno, mas o 

sentido acabou se ampliando passando a se aplicar durante todo o ano: “O gado 

importado, no fim do verão, se refugia no mato, onde aumenta de valor durante o 

inverno, enquanto que o gado importado no fim desta estação, encontra belos campos 

em que engorda rapidamente”.8  

 À medida que aumentavam as invernadas ainda em finais do século XVIII, 

diminui a criação de gado no planalto paranaense. Muitas famílias fazendeiras passam a 

residir nas cidades, de onde controlam suas propriedades. Um exemplo é o dono da 

fazenda Fortaleza, considerada a maior do Paraná no século XIX, que se transfere para 

Castro e vende a maioria dos seus escravos, transformando a propriedade em invernada. 

A invernada era um meio de renda fácil, pois não necessitava de nenhum cuidado com a 

terra, somente uma propriedade relativamente grande. Mesmo distante do caminho das  

 

 
                                                            

6 BALHANA, Alvina et al. Historia do Paraná. Curitiba: Grafipar, v. 1, 1969, p. 95.  
7 PETRONE, opus cit.  
8 MONTEIRO, Tobias. De Rio de Janeiro au Paraná. Voyage au sud du Brèsil. Rio, 1903. Citado 

por BALHANA, opus cit, p. 97.  
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tropas, São José dos Pinhais aparece no Registro do Rio Negro como região de 

invernagem durante o período de 1830 a 18699.  

Como a invernada propiciava ao fazendeiro uma renda mais fácil de ser 

alcançada, a criação de gado começou a decair no século XIX, principalmente em 

função da guerra contra o Paraguai (1864-1870). Como os inventários que analiso se 

concentram para a segunda metade do século XIX, deve-se levar em consideração essas 

questões. 

Antes de avançar convém uma pequena crítica à fonte utilizada. De início 

devemos ter em mente que nem todos faziam inventários, o que pode causar sub-

registro. Mas, como temos interesse na criação de animais destinados ao universo de 

tropeirismo, a quantidade de animais que ficaram de fora pode ter sido baixa. 

Entretanto, há outro elemento a se levar em consideração, principalmente quando se 

foca o estudo em inventários de uma localidade. Muitas vezes, a elite local tende a se 

espalhar geograficamente, especialmente quando se fala em negociantes de animais. 

Desta forma os inventários podem não se achar no local escolhido para se realizar o 

levantamento destas fontes, engrossando os dados sub-registrados. No nosso caso, 

quando estudamos o caso de Manuel Mendes Leitão10, não encontramos seu inventário, 

somente o de seus filhos. Mas conhecemos através de outras fontes, que inclusive citam 

o inventário post-mortem, as propriedades que Leitão possuía em São José, além de em 

outras localidades.  

Olhando para São José dos Pinhais, os primeiros inventários ali produzidos 

datam de 1852.11 É a partir desta data que esta freguesia é elevada à categoria de vila, e 

passa a possuir estrutura jurídica para confeccionar estes documentos. Para o presente 

texto foram analisados 371 inventários que vão do período de 1852 até 1888.  Deste 

total, 240 possuíam animais descritos, ou seja, 64% das pessoas estavam vinculadas a  

                                                            
9 SUPRINYAK, Carlos Eduardo. Comercio de animais de carga no Brasil Imperial: uma analise 

quantitativa das tropas negociadas nas províncias do Paraná e São Paulo. Dissertação de mestrado, 
Unesp/FCLAr, 2006, p. 81.  
10  BORGES, Luiz Adriano G. Particularidades familiares: a trajetória de Manuel Mendes Leitão no 
Paraná, século XIX. Curitiba: dissertação de mestrado, PGHIS/UFPR, 2009.  
11 Inventários post-mortem. 2ª. Vara Cível de São José dos Pinhais (1852-1886) 
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algum tipo de comércio de gado, como o transporte do que era produzido localmente 

(evidenciado pela grande quantidade de “bois carreiros”) ou de bens manufaturados. O 

rebanho (bovinos, cavalos, suínos, e ovinos) estava todo concentrado em propriedades 

rurais, o que pode ser visto como um fator de auxílio na produção, com o transporte, e 

na subsistência das famílias rurais, com a produção de leite ou de carne. Provavelmente 

alguns animais eram criados para atenderem também a subsistência de regiões cafeeiras 

em São Paulo.  
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Tabela 1.  Proprietários com maiores montes-mores, que possuíam animais, em São José dos 

Pinhais (1853-1886) 

Posição Nome Monte-mor Escravos 
Propriedades 

agrárias 
Animais 

Dívidas ativas 

(a receber) 

Dívidas 

passivas (a 

pagar) 

1 
Dona Maria Teodosia da 

Luz 
43:885$584 8:424$000 28:080$000 3:165$480 - - 

2 Antonio Ferreira de Melo 26:093$384 8:140$000 15:500$000 1:290$000 311$424 2:198$000 

3 Dona Maria Pires Cordeiro 23:253$280 7:879$500 13:802$000 1:571$780 - - 

4 Ana Pires Cordeira 20:225$879 2:135$000 16:134$500 1:317$600 1:332$850 - 

5 Antonio Pinto Leal 19:481$574 618$000 3:429$900 641$690 4:373$988 2:998$161 

6 
Padre Mathias Carneiro 

Mendes de Sá 
19:435$488 _ 5:594$400 769$440 12:744$608 546$403 

7 
Antonio da Cunha 

Machado 
18:592$952 8:153$600 6:965$000 3:122$000 - - 

8 Dona Maria dos Santos 17:104$240 2:203$200 11:000$000 1:353$774 1:100$520 - 

9 Liberdade Ferreira 16:322$800 3:835$000 8:515$000 2:120$300 1:417$000  

10 Bernardo Mateus da Cruz 15:801$660 2:961$000 18:776$520 2:139$480 8:426$880 76$860 

 Total 220:196$117 43:099$918 127:797$320 17:491$544 29:707$270 5:819$424 

 Percentuais - 20 58 7 13 2 

* Valores deflacionados para 187212 . Fonte: Inventários Post-mortem, São José dos Pinhais.  

 
                                                            

12 Os valores dos montes-mores nos inventários foram todos deflacionados em réis de 1872, 
utilizando o método de Eulália M. L. Lobo, que fixou valores através de uma ponderação de preços para o 
ano de 1857, no Rio de Janeiro. Neste estudo foram analisados 13 produtos básicos da alimentação diária, 
sendo os principais feijão preto, arroz, carne seca do Prata, farinha de mandioca, farinha de trigo, açúcar 
mascavinho, café, bacalhau em tina e manteiga. Eulália M. L. Evolução dos preços e do padrão de vida na 
cidade do Rio de Janeiro, 1820-1930. IN: Revista Brasileira de economia, vol. 25 nº 4, 1971.  
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A pecuária e agricultura de subsistência eram as marcas da região de São José 

dos Pinhais no século XIX. Para o desenvolvimento de tais atividades não eram 

necessários grandes números de trabalhadores; porquanto o quadro escravista no Paraná 

sempre foi restringido. A média que encontramos é de 7 escravos entre os dez maiores 

montes-mores, resultando num total de 40% dos escravos entre os inventariados na 

segunda metade do século XIX. Nenhum destes proprietários possuía mais que 12 

escravos, o que aponta o tamanho reduzido do plantel de escravos, mesmo entre a elite 

saojoseense13. 

Entre os dez maiores inventariados percebemos que o maior investimento se 

concentrava nas propriedades agrárias (casas, terras, benfeitorias); em segundo lugar 

vinham os escravos. É o oposto do que encontramos em regiões exportadoras para o 

período, como por exemplo, a região do Vale do Ribeira, no litoral sul de São Paulo, 

que exportava arroz14. 

Chama atenção na tabela acima que somente um indivíduo possuía mais recursos 

em escravos do que em terras. A regra quase invariável era a de que as pessoas tinham 

muito mais recursos em terra que em escravos. Para a região da Zona da mata mineira, 

na primeira metade do século XIX, Mônica Ribeiro de Oliveira encontrou percentuais 

bastante elucidativos desta questão. Durante todo o período, os valores referentes aos 

escravos eram quase sempre maiores do que os referentes aos de terras e cafezais, em 

percentuais. Somente na década de 1820 é que o valor das terras superou, por pouco, o  

 

 

                                                            
13 Cacilda Machado percebeu para São José dos Pinhais, no final do século XVIII e inicio do 

XIX, que também se utilizava a agregação de livres como um reforço da mão-de-obra. MACHADO, 
Cacilda. A trama das vontades: negros, pardos e brancos na produção da hierarquia social do Brasil 
Escravista. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008, p. 121. 

14 VALENTIM, Agnaldo; MOTTA, José Flávio; COSTA, Iraci del Nero. Quando os deveres 
eram muitos. Distribuição e concentração da riqueza a partir de inventários post-mortem na presença de 
casos de riqueza liquida negativa. Anais do XVI encontro da Abep, 2008. Stuart Schwartz encontra uma 
média de 66 escravos por senhor de engenho no nordeste. SCHWARTZ, Stuart. Segredos internos. 
Engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. São Paulo: Cia das Letras, 1988, p. 361.  
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valor dos escravos, mas nas outras décadas os escravos continuaram a ter mais peso15. 

Luiz Antonio Saraiva analisando a estrutura de terras em Juiz de Fora, já como um 

grande centro cafeeiro, percebeu que entre os 41 maiores montes-mores inventariados, o 

maior investimento era em escravos, em detrimento de terras e cafezais16. 

Os dez maiores criadores de São José dos Pinhais possuíam ao todo 104 

escravos, o que dava 10,7 escravos por animal. A própria atividade de criação de gado 

pressupunha uma pequena quantidade de escravos. Helen Osório encontrou a média de 

7 escravos entre os criadores de gado que possuíam entre 100 a 1000 cabeças e 3 cativos 

para aqueles que possuíam menos de 100 cabeças no final do século XVIII17. Entre os 

dez maiores criadores em São José, somente 4 possuíam mais que 100 cabeças de 

animais, com uma média de 8 escravos por propriedade. Mas devemos olhar com 

cuidado para estes números, levando em consideração o ciclo de vida dos inventariados 

e o estudo caso a caso. Também deve-se cuidar com as comparações, já que São José 

não possuía um patamar de criação de animais como o Rio Grande do Sul. Só para se 

ter um noção, a maioria das tropas vinda de Viamão com destino a Sorocaba, se 

compunham de cerca de 100 animais de um único tipo.18 

Tabela 2. Proprietários com animais em São José dos Pinhais (1853-1886) 

Totais de 

inventariados 
Monte-mor Escravos 

Propriedades 

agrárias 
Animais 

Dívidas 

ativas (a 

receber) 

Dívidas 

passivas (a 

pagar) 

240 849:325$782 129:655$000 604:559$874 115:997$180 109:066$340 85:882$135 

Fonte: idem tabela 1 

                                                            
15 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro. Uma incursão numa região proibida: a Mata Mineira na primeira 

metade do século XIX. In: Anais Eletrônicos do 1o. Seminário História Econômica e Social da Zona da 
Mata mineira. Juiz de Fora: Centro de Ensino Superior (CES-JF), 2005. 

16 SARAIVA, Luiz Antonio. Estrutura de Terras e transição do trabalho em um grande centro 
cafeeiro, Juiz de Fora, 1870-1900. X Seminário sobre economia mineira, Diamantina, 2002. p. 15.  

17 OSÓRIO, Helen. Para além das charqueadas: estudo do padrão de posse de escravos no Rio 
Grande do Sul, segunda metade do século XVIII. IN: 3º. Encontro escravidão e liberdade no Brasil 
Meridional. UFSC, 2007, p. 4.  

18 SUPRINYAK, opus cit, p. 56.  
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 A participação de animais no total do monte-mor do inventário (14%) e o valor 

médio permanecem estável ao longo do período. O valor médio, em torno dos 480 mil 

reis daria para comprar um mínimo de 10 animais de qualquer tipo, seja muar, cavalar, 

vaccum ou lanígero. Claro que a distribuição era desigual. Aparentemente a guerra do 

Paraguai (1864-1870), não afetou a criação e o valor de animais na região de São José. 

Cecília Westphalen e Altiva Balhana apontam ainda que, durante o século XIX, a 

criação de gado migra para os campos novos a oeste19, mas o escasseamento de animais 

ainda não pôde ser sentido.  

 O que chama a atenção também é o valor em dívidas ativas, representando uma 

parte importante na soma do monte mor (13%), o que demonstra uma importância do 

crédito nesta sociedade. Falaremos mais à frente no caso do padre Mathias Carneiro 

Mendes de Sá.  

 De qualquer forma a criação em São José é de pequeno porte. Helen Osório 

encontra para o Rio Grande do Sul, entre os anos de 1815 e 1825, um percentual de 

43,3% de animais na composição da fortuna de 80 inventários post-mortem. Mas São 

José, apesar desses números, não possuía números tão inferiores se comparado com 

outras regiões paranaenses. Guarapuava, considerado um centro de criação de animais, 

possui números semelhantes para o mesmo período20.   

 Para todo o período em São José dos Pinhais, percebemos que os mais abastados 

inventariados estavam ligados à criação de animais. Das descrições dos seus inventários 

podemos subdividir os animais em muar (animais de transporte de cargas (mulas, 

machos, éguas e bestas), cavalar (para locomoção, transporte de pessoas e reprodução), 

vaccum (vacas, bois, touros e novilhos), lanígero (carneiros e ovelhas) e suíno. A 

preferência se dava por gado vacum, representando 61% do total dos animais ou 46% 

do valor total em animais nos montes mores). A grande quantidade desses animais 

evidencia a vocação de São José de uma criação destinada à venda. Logo depois, como  
                                                            

19 BALHANA, Alvina et al. Opus cit.  
20 NETTO, Fernando Franco. População, escravidão e família em Guarapuava no século XIX. 

Curitiba, Tese de Doutorado, PGHIS-UFPR, 2005. P. 150-151. O autor encontra para a segunda metade 
do século XIX, os seguintes valores para a relação dos animais na participação das fortunas nos 
inventários: 1 a 4 contos: 6,9%, 5 a 9 contos: 8,9%, 10 ou + 9,5%. 
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mais presente nos inventários, aparece o tipo muar, animal não só destinado à 

locomoção e transporte locais, mas também destinados à venda suprindo o movimento 

de tropas.  Este tipo de animais também é o mais bem avaliado nos inventários de São 

José: uma média de 30$531 contra 12$446 do gado vacum. Isto parece ter sido 

recorrente desde o século XVIII, também para outras regiões.21 

Tabela 3. Animais e valores médios em São José dos Pinhais, por ordem de quantidade 

(1852-1886)  

Período Tipo Quantidade 
Valor 

médio/animal
1852-1869 Vacas 238 13004 

 Novilhos 159 4855 
 Bestas 119 33857 
 Bois 86 9809 
 Cavalos 45 26133 
 Éguas 33 13030 
 Porcos 18 2667 
 Potros 16 12625 
 Machos 13 41077 
 Touros 9 11556 
 Mulas 9 57222 
 terneiros 2 5000 
 Total 747  

1870-1886 Bestas 1136 32752 
 Vacas 1598 20185 
 Bois 608 14729 
 Novilhos 586 10500 
 Cavalos 246 28805 
 Éguas 245 16369 
 Touros 100 14930 
 Machos 87 29793 
 terneiros 83 5048 
 Potros 72 18014 
 Mulas 33 20152 
 Porcos 26 5923 
 total 4820  
1852-1886 5567  

Fonte: Idem tabela 1. Legenda: muar (animais de transporte de cargas (mulas, machos, éguas e bestas) – 

1675; cavalar (para locomoção, transporte de pessoas e reprodução) – 379; vaccum (vacas, bois, touros e 

novilhos) – 3384; lanígero (carneiros e ovelhas) – 85; Suíno - 44 

 

                                                            
21 OSORIO, Helen. O império português no sul da América. Estancieiros, lavradores e comerciantes. 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007, cap. 5, 5.3; WESTPHALEN, opus cit, p. 45-55.  
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 Para essa grande quantidade de animais (cruzando tabela 2 e 3 tem-se a média de 

23 animais por inventariado), se fazia imperativo uma grande propriedade e é nisso que 

os dez maiores criadores de São José investem mais: 58% do total de seus bens são 

relacionados às propriedades agropastoris. Aqui, incluem-se casas de morada, e mesmo 

que algumas propriedades estivessem destinadas à plantação de alguma cultura para a 

subsistência, no conjunto das propriedades dos inventários mais abastados, a quantidade 

de animais ali presentes evidencia a destinação de suas terras.  Assim, a situação mudou 

com relação ao que percebeu Horacio Gutierrez, para o início do século XIX, através do 

cadastro de terras de 1818. Ali, o autor encontra 75,4% das propriedades destinadas 

principalmente à lavoura e somente 13,7% para a pecuária22.   

 Os investimentos destes inventariados em bens destinados à criação de animais 

demonstram a importância da pecuária em São José, em uma época em que esta 

atividade estava em declínio23.  

 Há dois indivíduos entre os dez maiores montes-mores que destoam do restante 

no campo “soma dos animais”, com valores baixos. Um é o padre Mathias Carneiro 

Mendes de Sá e outro é Antonio Pinto Leal. Este último possui números altos em 

dividas ativas e passivas, além de mais de 10 contos em crédito e em dinheiro.  

 Em um contexto onde a liquidez era extremamente baixa, a posse de moeda 

sonante indicava a participação ativa em um mercado de compra e venda. Podemos 

supor que Antonio Pinto havia acabado de realizar a venda de animais antes de sua 

morte. Antonio Pinto, como negociante de animais, fazia parte de uma cadeia de  

 

 

                                                            
22 GUTIERREZ, Horacio. Donos de escravos e terras no Paraná. In: Revista de História. São 

Paulo, v. 25, 2006, p. 117. 
23 LIMA, Carlos. Recent Research on slaves and colored people freemen in Paraná, Brazil, 

considered as a frontier area. (MIMEO). Ver também MACHADO, Brasil Pinheiro, A formação da 
estrutura agrária tradicional dos Campos Gerais in Machado, Três cadernos de História, idéias e 
reflexões, Curitiba, Arte e Letra, 2002, e MACHADO, Brasil Pinheiro, Altiva P. Balhana, Cecília 
Westphalen, Campos Gerais: estruturas agrárias. Curitiba, Editora da UFPR, 1968. 
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endividamento/ adiantamento de mercadorias e créditos essenciais em uma sociedade 

como a paranaense.24  

O Padre Mathias Carneiro Mendes de Sá também participava dessa cadeia como 

negociante e tropeiro. Podemos perceber através da relação de suas dividas ativas que o 

padre estava inserido em um sistema de adiantamento de crédito: com mais de 12 

contos em dívidas ativas, sua lista incluía seus próprios irmãos. De maneira semelhante, 

fica clara na análise de Joacir Navarro Borges sobre as querelas no juízo ordinário de 

Curitiba durante o século XVIII. É incrível a proporção das dívidas nas petições. Esse 

mundo da dívida é o mundo do domínio exercido pelo capital mercantil em uma 

sociedade agrária.25 

Consta na “Relação dos donos de tropas que passaram pelo Registro do Rio 

Negro” para os anos de 1830 a 1853, a passagem do padre Mathias com animais26. 

Infelizmente não sabemos a quantidade de animais, nem a data exata da passagem pelo 

registro. Mas através de uma escritura de doação de seus pais, sabemos que desde 1830 

o padre possuía um “rincão” na fazenda de Águas Bellas em São José27. Este rincão era 

uma parte de terra, cercado por rios, para onde se levavam animais, para pastarem em 

segurança28.   

 Fato importante na carreira de tropeiro, é que este padre assumiu como uma de 

suas primeiras funções, o vicariato em Santa Maria da Boca do Monte, no Rio Grande 

do Sul.29 Após alguns anos da criação da paróquia, em 1844, o vigário geral da 

província nomeia o Padre Mathias o primeiro pároco e vigário de Santa Maria,  

                                                            
  24 FRAGOSO, João Luis. Homens de grossa aventura: 1790-1830. Rio de Janeiro: Civilização 
brasileira, 1998, p. 247. 

25 BORGES, Joacir Navarro. A justiça local: A ação judiciária da Câmara de Curitiba no século 
XVIII (1731-1752). Curitiba: Texto de qualificação de tese de doutorado – UFPR, 2006.  

26 LAVELLE, Aida Mansani. Análise quantitativa das tropas passadas no registro do Rio Negro 
(1830-1854). Curitiba: Tese de Livre Docência, UFPR, 1974.  

27 Livro de notas do escrivão de Paz de São José dos Pinhais, 1838. Arquivo da Câmara 
Municipal de Curitiba. 

28 A descrição encontrada na escritura vai de encontrão com a definição do termo “rincão” no 
Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 1.0.  

29 FEDALTO, Pedro. A Arquidiocese de Curitiba na sua História. Curitiba, 1958. 
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permanecendo na região até 1845.30 Assim, pode-se supor, que o padre estabeleceu uma 

rede de relações em uma região voltada para a criação de animais e que pode ter se 

utilizado nos anos em que continuou atuando como tropeiro. A presença dessa família 

no Rio Grande do Sul se mantém com Manoel Antonio Mendes de Mesquita, filho de 

Manuel Mendes Leitão, que foi “fazendeiro”31 e formou família32 naquela região.  

 Os padres possuíam um capital social muito importante conseguindo formar uma 

rede social bastante forte nas regiões onde viviam por algum tempo. Como vigários 

encomendados, a maioria deles exercia suas atividades por um determinado tempo 

sendo depois mandados para outra paróquia. Assim, eles conseguiam fazer um “rodízio” 

de igrejas e ampliavam ainda mais o leque de relações. Além de Santa Maria da Boca 

do Monte, o padre Mathias Carneiro atuou no Paraná em diversas paróquias. Na 

Paróquia de São José dos Pinhais, de 1837 à 1838, na Paróquia do Senhor Bom Jesus de 

Rio Negro, em 1843, na Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em Curitiba, de 

1849 à 185333  

 Além disso, toda sua família estava inserida em uma rede de parentesco que 

contava com nomes como Antonio Ribeiro de Andrade e Manuel Gonçalves Guimarães, 

tio e co-cunhado, respectivamente, da esposa de Manuel Mendes Leitão. Personagens 

fortes no negócio de animais de finais do século XVIII e início do XIX.34 Leitão ainda 

era compadre de João da Silva Machado, grande negociante que estabelecerá na região 

contato com diversos tropeiros para a manutenção do seu negócio de animais.   

O padre Mathias Carneiro era o membro mais forte, econômica e politicamente, 

entre os descendentes de Manuel Mendes Leitão e também desempenhará funções na 

câmara de São José nos anos de 1869 a 1872, quando ocupou o cargo de vereador35. Na  

                                                            
 30 RUBERT, Alindo. História da Igreja no Rio Grande do Sul. EDUPUCRS, s/ data, vol 2, p. 63.  

31 NEGRAO, opus cit, p. 510. Este autor não cita a localização exata onde Manoel Antonio 
residiu no Rio Grande do Sul.  

32 NEGRAO, vol 4.  
33 FEDALTO, Pedro. Opus cit. 

 34 Ver GIL, Tiago Luis. Coisas do caminho. Tropeiros e seus negócios do Viamão à Sorocaba 
(1780-1810). Rio de Janeiro, tese de doutorado, Pos-graduação em história, UFRJ, 2009.  

35 MAROCHI, Maria Angélica. Câmara Municipal de São José dos Pinhais – 150 anos (1853 – 
2003). São José dos Pinhais: Câmara Municipal, 2003, p. 18 
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Lista de Qualificação de Votantes de São José dos Pinhais, do ano de 1878, o padre 

aparece entre os que possuíam a maior renda, podendo desempenhar a função de eleitor.  

 Assim, apresentamos dados acerca da criação pecuária em uma região periférica 

ao caminho das tropas, apontando como o negócio de animais era uma busca pela elite 

local. E mesmo estando além do caminho do Viamão, a criação em São José dos Pinhais 

se igualava ou até mesmo superava outras regiões no que seria o Paraná a partir de 

1853. A análise de caso, mesmo que carecendo de mais dados, direcionou nosso olhar 

para a configuração “interna” deste negócio, que é feito de relações e alianças, algumas 

vezes capturadas pelos documentos.   

 

Fontes: 

Inventários post-mortem. 2ª. Vara Cível de São José dos Pinhais (1852-1886). 

Livro de notas do escrivão de Paz de São José dos Pinhais, 1838. Arquivo da Câmara 

Municipal de Curitiba. 
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Vida urbana e suburbana nas terras do café: racionalização dos negócios e da 

vivência coletiva em Ribeirão Preto (1874-1914). 

Márcio Luís de Souza1 

A história de Ribeirão Preto remete aos primeiros povoadores advindos de 

Minas Gerais, período anterior à chegada do café e marcado, sobretudo, pela ocupação e 

pela legalização das terras2. Concomitantemente, deu-se à formação do “Patrimônio de 

São Sebastião” por iniciativa de alguns moradores da localidade, fator decisivo para a 

fundação oficial da cidade, em 19 de junho de 1856, já que, pela tradição 

patrimonialista que marca nossa sociabilidade, somente a Igreja ou o Estado, enquanto 

instituições consolidadas e de poder, poderiam oficializar um ensejo de povoação. 

Justamente por haverem poucos trabalhos que se debruçaram sobre a 

vivência coletiva ribeirãopretana, e visando ao máximo não apagar seus traços 

particulares, é que desejamos expor brevemente os resultados da pesquisa que originou 

nossa dissertação homônima sobre as atividades complementares à economia cafeeira 

havida nesta cidade entre os anos de 1874 e 1914, visando a apontar como ocorreu a 

racionalização destes negócios que posteriormente tornaram-se uma engrenagem de 

destaque no cotidiano dos seus habitantes, em grande parte envolvidos diretamente 

neste processo. 

Julgamos que os primórdios da ocupação populacional na região batizada de 

São Sebastião do Ribeirão Preto possuem representações diferentes para o senso comum 

e para os historiadores, e mesmo entre estes últimos. Tanto para estes quanto para 

aqueles, a diversidade de interpretações não muda o fato do nome atual desta cidade, 

que foi suprimido ao longo do tempo para tão somente Ribeirão Preto, evidenciar na sua 

essência um apanágio do processo histórico desta população: a rapidez com que se 

mudam os nomes dos lugares, das ruas e dos bairros. Apesar do processo de mudança, 

marcado pela modernização e pela racionalização da vivência, a população socialmente 

desfavorecida foi relegada às penumbras históricas, como, por exemplo, os escravos que 
                                                            
1 Mestre em História e Cultura Social pela FHDSS/Unesp-Franca. Pesquisa financiada pela CAPES.  
2 BARROS, 2005. 
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aqui viveram. Além destes homens, datas como a abolição da 

escravatura e a proclamação da República foram relegadas ao campo da representação, 

quando seu lugar também deveria ser o da análise dos fatos, que possibilitaria espaço 

para o conhecimento daqueles que, com suas vivências, compuseram a alma do lugar. 

Em vista do sentido interpretativo que visamos privilegiar neste artigo, é 

necessário dizer que iniciamos a coleta de fontes a partir do ano de 1874, quando foi 

inaugurado o 1º Tabelião de Notas da Vila de São Sebastião de Ribeirão Preto. Naquela 

época, as escrituras públicas eram o meio legal de ratificar perante o Estado, 

especialmente no âmbito municipal, as transações de compra e venda de terras, de casas, 

de procurações e, também, de compra e venda de escravos, além de outras transações de 

ordens diversas. Contudo, cabe observar as diferenças entre a fonte elegida neste 

trabalho em relação às fontes de outras pesquisas como, por exemplo, os inventários 

post-mortem, na finalidade de enriquecer o conhecimento histórico acerca desta cidade 

quando do final do século XIX até as primeiras décadas do século XX. 

Estamos cientes do esforço já realizado por outros pesquisadores que 

tiveram por proposta elucidar a história dos escravos em Ribeirão Preto. Contudo, como 

naquela época estas pessoas eram consideradas como mercadorias e entendidas como 

integrantes de um patrimônio pessoal, isto ocasionou muitas vezes a fixação das suas 

existências sob ótica marcadamente econômica e jurídica, uma vez que as fontes 

existentes nessa época constituíram-se no intuito de defenderem um bem. Cientes disso, 

optamos por não perder a oportunidade de resgatarmos a humanidade constantemente 

atacada em cada um destes homens que foi objeto de barganha, de acumulação, mesmo 

um pouco antes do treze de maio de 1888, pois julgamos ser esta visão uma das balizas 

que guia o historiador, certos de que estes princípios humanitários não eram partilhados 

por boa parte dos homens que, influenciados pelas idéias do seu tempo, buscavam 

enriquecer a despeito dos valores morais que pertencem unicamente à nossa conjuntura 

histórica. Por esta razão, o que à primeira vista poderia servir somente para exposição 

de uma transação comercial, pode também se tornar um liame singular para inserir estes 

indivíduos escravizados na construção social que resultou na sociedade ribeirãopretana 

atual. 
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Nesse sentido, devemos reconhecer que a utilização de 

inventários post-mortem tem a limitação de espelhar apenas um momento da vida dos 

indivíduos. Por isso, esta análise, que tem por fonte principal as escrituras públicas, 

certamente possui a possibilidade de ilustrar a fluidez da riqueza e dos interesses 

individuais envolvidos no ato da escritura. Num sentido mais amplo, envolvia a 

coletividade na medida em que sempre havia no mínimo duas partes distintas para o 

estabelecimento desse documento e que, invariavelmente, acarretava no envolvimento 

das pessoas mais próximas a estas, sobretudo suas famílias. 

Contudo, visando ao máximo rendimento do cruzamento dos resultados de 

análises de fontes presentes em outros trabalhos, convém apontar a princípio os 

inferimentos concordantes ao que averiguamos durante a nossa coleta de dados. Bem 

assim, a análise dos inventários pesquisados no Arquivo do Fórum de Ribeirão Preto 

por Luciana Suarez Lopes identificou que na localidade pesquisada: 
 
A lavoura aparece como atividade principal de quatro inventariados, todos da década 
de 1880. O milho estava presente em três desses processos; a cana-de-açúcar em 
dois, o feijão, a mandioca e o arroz apareceram apenas uma vez. A atividade cafeeira 
foi destacada da agricultura, pois consideramos relevante ao nosso estudo identificar 
as características específicas dos cafeicultores, dada a importância dessa atividade na 
localidade estudada e no período considerado. O café começa a aparecer nos 
processos a partir da década de 1860 como atividade secundária. A aparente 
ausência desta cultura cafeeira nos inventários escravistas não significa que o café 
não estivesse presente na localidade, pois como foi ressaltado anteriormente, ao 
considerar os inventariados automaticamente estamos excluindo os indivíduos mais 
pobres. A amostra dos inventários escravistas, então, se mostra mais elitista ainda. 3 

 

Desde a sua inauguração, o 1º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto foi 

responsável por legitimar acordos de compra e venda de ordens diversas, inclusive de 

escravos, o que reforça que este tipo de patrimônio foi relevante nesta cidade, inclusive 

no ano anterior ao da abolição em 1888, pois entre 1874 e 1877, encontramos 204 

escrituras que têm por objeto a formalização de acordos referentes à escravidão. 

Cabe observar que mesmo após a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 

1850, da Lei do Ventre Livre, em 28 de Setembro de 1871, e da Lei dos Sexagenários, 

em 1885, no mesmo dia e ano, a comercialização de escravos e a venda de alforrias 

permaneceram no cotidiano socioeconômico da população que, em 1871, assistiu à 

localidade ganhar a categoria de vila, sendo então desmembrada da cidade de São 

                                                            
3 LOPES, 2005, p. 9. 
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Simão. Vale esclarecer que naquela época, freguesia equivalia ao 

nosso atual distrito e vila ao nosso atual município.  

Utilizamos a princípio a análise sobre a comercialização de escravos, pois o 

foco da pesquisa é compreender como se deu a racionalização dos negócios e da 

vivência coletiva na cidade e, para isto, optamos por identificar como se processou a 

modernização das relações de trabalho havidas em Ribeirão Preto entre 1874 e 1914, 

por meio da análise das escrituras públicas que legalizaram o período de transição da 

mão-de-obra escravista para o exclusivo emprego da mão-de-obra livre e assalariada.  

Apesar de ter sido usada em escala reduzida na história da cidade, é mister 

contemplarmos a mão-de-obra escrava para que não coloquemos estes homens na 

marginalidade, desta vez histórica, uma vez que nos deparamos com fontes que 

permitem sua análise e, em vista de um dos princípios que guiam este trabalho, que é 

contribuir na construção do saber histórico sobre Ribeirão Preto, sem necessariamente 

privilegiarmos uma análise elitista, fazê-lo se torna um esforço especial. 

Pensamos assim porque o escravo, sobretudo negro, na prática, foi o grande 

promotor da criação das riquezas deste país, principalmente na época colonial, 

conjuntura a qual nos dotou de traços culturais e sociais em grande parte presentes 

mesmo em nossos dias. Noutro sentido, conhecendo a conjuntura histórica na qual este 

tipo de negociação empreendida pelos munícipes se dava, poderemos conhecer cada vez 

mais tanto as razões para a sua efetivação quanto as características destes homens 

privados da liberdade, não porque houvesse neste ponto uma preocupação em valorizar 

seus apanágios enquanto indivíduos, mas sim enquanto patrimônio mercantilizável. 

À luz deste espírito, constatamos que 36 cativos possuíam ao menos uma 

profissão, detalhe realçado nas escrituras públicas muito provavelmente para justificar o 

valor cobrado nas transações de compra e venda de escravos. Dentre as especializações 

citadas, destacamos aquelas de maior conotação à prática de trabalhos voltados às 

atividades de cunho urbano, por vezes denominado de “serviços livres”, tal como a de 

carpinteiro, serviços domésticos, fiação, serviços de cozinha, lavadeira, tecelã, pedreiro, 

tropeiro, roceiro e engomadeira. Deixamos as denominações em concordância nominal, 

ora variando para o masculino ora para o feminino, na intenção de ilustrarmos o maior 

número de recorrência entre os sexos. Contudo, vale destacar que a maior parte dos 

escravos foi vendida com destaque para a sua “capacidade para a realização de trabalhos 
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braçais”, sobretudo para o “trato com a terra”. Destarte, por vezes 

havia o complemento de que o escravo era “apto para a realização de qualquer trabalho” 

ou que “tinha boa aptidão para o trabalho”. Ora, comentário totalmente desnecessário, 

pois, se por um lado não havia para estes indivíduos a opção de não trabalharem, por 

outro a única razão de existência do escravo, segundo o ponto de vista dos escravistas, 

era o utilitarismo, início e fim do destino de qualquer cativo que, em suas mãos, nada 

mais eram do que um capital fixo e que poderia ser utilizado como meio de 

enriquecimento ou de capitalização em conjunturas adversas. 

Com o passar das décadas, a continuidade do trabalho escravo foi cada vez 

mais dificultada pelas leis que visavam ao decréscimo da mercantilização de pessoas. 

Dentre os artigos que compuseram a Lei do Ventre Livre, destaca-se para o 

enriquecimento da presente discussão o trecho a seguir: 

Art. 8. O governo mandará proceder a matrícula especial de todos os escravos no 
Império, com declaração do nome, sexo, aptidão para o trabalho e filiação de cada 
um se for conhecida. (...) § 2. Os escravos que por culpa ou omissão dos 
interessados, não forem dados à matricula até um anos depois do encerramento 
desta, serão por este fato considerados libertos. (...) § 4. Serão também matriculados 
também em livro distinto os filhos da mulher escrava que por esta lei ficam livres.4 

Dentre os números de escrituras relacionadas à escravidão citada acima, 

estão presentes também as que firmavam cartas de liberdade, que à primeira vista 

sugerem a benevolência do antigo proprietário, mas que tão logo se mostraram como 

meio de se adquirir renda, tão importante nesta conjuntura de crédito limitado e de 

declínio do vil comércio, o qual tornava incerta a detenção deste tipo de patrimônio. 

Para elucidarmos este ponto, segue o conteúdo da transcrição feita pelo tabelião na 

escritura pública de 15 de setembro de 1887: 

Carta de liberdade: Digo eu Maria Pereira de Jesus que nesta data que me foi pelo 
Sr. Manoel Gonçalves Salvador me entregue a quantia de 500$000 pelos serviços de 
minha escrava Hilária, até trinta e um de Dezembro de 1890, com a condição de 
liberdade para a mesma, a qual entra no gozo com a condição da prestação de 
serviços já declarados e como me convenha este estado também desisto dos serviços 
do seu filho de nome Julião poderá acompanhar sua mãe o qual tem mais ou menos 
de 7 a 8 anos; e assim transpasso na pessoa do Salvador os direitos e acções dos 
serviços da dita escrava por delle ter recebido a importância correspondente aos 
serviços até a data acima referida, em abono do que firmo a presente dando esta por 

                                                            
4 BRASIL, Lei nº 2.040 de 28 de setembro de 1871 citado por KIRDEIKAS, 2008, p. 4. 
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notória e publica com as testemunhas abaixo assignadas. 
Ribeirão Preto 12 de Julho de 1887. Maria Pereira de Jesus. 
[sic]. 5 

A partir do que expusemos acima, percebemos que a despeito de haver uma 

lei proibindo a escravização de crianças nascidas a partir de 28 de setembro de 1871, 

isto não sensibilizou os proprietários de crianças escravizadas e que nasceram antes 

desta data a abrirem mão dos direitos sobre ela, salvo se houvesse um interesse 

comercial quanto a esta situação, já que no exemplo acima, separar a mãe do filho 

resultaria num acréscimo do custo de manutenção deste cativo, já que a proprietária 

seria a responsável direta pela manutenção da vida deste. Por outro lado, notamos que 

por parte da proprietária não havia a idéia de que a solução final do problema da 

escravidão no Brasil estivesse próxima, já que o acordo teria validade até 31 de 

dezembro de 1890, quando esta voltaria para sua posse, uma vez vencido o prazo 

contratual. 

Como base de comparação, podemos citar a negociação de uma casa situada 

no “quadrilátero central” (expressão referente à única área urbanizada da cidade nas 

primeiras décadas após a sua fundação) foi vendida por 500$000, ou seja, pelo mesmo 

valor da concessão de direitos sobre a escrava citada acima, o que aponta que os 

diversos tipos de negociações envolvendo escravos continuam altamente lucrativos e 

rendosos, sobretudo em vista da real possibilidade de conversão deste capital em 

patrimônio que poderia ser usado como meio de aquisição de outros bens, os quais 

posteriormente poderiam se converter em mais renda, tal como a compra de uma casa 

que depois poderia ser posta para aluguel e assim, novamente em meio de aquisição de 

renda. 

As relações interpessoais se tornam mais complexas na medida em que 

relacionamos os sujeitos da nossa fonte privilegiada com as informações adquiridas em 

trabalhos paralelos ao que aqui nos dispusemos a pesquisar. Exemplo disto é o 

conhecimento de alguns detalhes da vida do primeiro tabelião, que desde 1874 até a 

virada do século XX não raramente diz que “os outorgados e os outorgantes são 

conhecidos entre si e por mim tabelião”. Isto despertou a nossa curiosidade, pois mesmo 

sabendo que a quantidade de habitantes era reduzida e que era natural (tal como 

atualmente ainda é nas cidades pequenas) um indivíduo conhecer um grande número de 
                                                            
5 ESCRITURA pública de 15/09/1887. 1º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto. 
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pessoas, sobretudo desfrutando de um cargo legal e, portanto, de 

autoridade, nossa inquietação permanecia durante a coleta de fonte. Quem afinal era 

Antonio Sotério Soares de Castilho? 

Curiosamente, nos respondeu Lopes ao nos exemplificar por meio de um 

inventário post-mortem que durante o avanço das casas comerciais em Ribeirão Preto, 

tornava-se cada vez mais comum a propagação de estabelecimentos que vendiam uma 

enorme variedade de produtos. E dentre as pessoas exemplificadas, citou como exemplo 

o pai do tabelião responsável pela legitimação das escrituras públicas que, em nossas 

mãos, são os liames de compreensão para entendermos mais a fundo as relações de 

trabalho da conjuntura circunscrita aos anos de 1874 e 1914. 

Um dos negociantes estabelecidos na cidade era Manoel Soares de Castilho. Ele e 
seu filho, Antonio Sotério Soares de Castilho possuíam uma firma, a Castilho & 
Filho, que comercializava desde tecidos e roupas feitas até medicamentos, esporas e 
chumbo para munição. Além da casa comercial, Manoel possuía várias propriedades 
rurais e quatro casas na vila de Ribeirão Preto (Inventário de Antonia Maria de 
Nazareth, mulher de Manoel Soares de Castilho, 1873. Arquivo do Fórum de 
Ribeirão Preto). 6   

Segundo o Almanach Ilustrado de Ribeirão Preto (1913), em 23 de agosto 

de 1859 foi enviado um pedido de instalação de uma Pia Batismal em Ribeirão Preto, 

quando esta localidade ainda era submetida a São Simão. Dentre as pessoas que 

assinaram o pedido, no qual é detalhada a dificuldade da manutenção dos sacramentos 

católicos por aqueles que nesta cidade viviam, estava o nome de Manoel Soares de 

Castilho. Este indício nos permite deduzir o quanto este homem já estava inserido na 

vivência da coletividade, ainda mais porque, pela citação anterior, ele já desempenhava 

a profissão de negociante na localidade, o que por certo lhe permitiu tecer uma grande 

rede de sociabilidade, principalmente com os circunvizinhos. 

Vale notarmos que as escrituras públicas têm a vantagem de esclarecer a 

dinamicidade dos interesses e dos conflitos havidos naquela conjuntura, e dentro deste 

panorama marcado pela fluidez do status social, da riqueza e do poder, situar-se num 

posto privilegiado destes “nós sociais” apresentava-se como uma notável chance de 

agregar todos estes itens que pelas partes motivadas a firmarem as escrituras públicas 

eram postas em contato. Pensamos que características como sagacidade, 

empreendedorismo e talento (para costurar o tecido social de maneira a galgar um 

                                                            
6 LOPES, 2004, p. 172. 
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patamar mais privilegiado) não eram opcionais, mas apanágios 

aprendidos por meio da inevitável vivência na sociabilidade capitalista moderna, cuja 

ingenuidade certamente era a garantia de maiores infortúnios, já que mesmo os 

indivíduos cientes dos seus direitos e deveres não raro eram combatidos de maneira a 

serem silenciados, quiçá, se nada fizessem para exporem suas mazelas, como já foi 

constatado por outra pesquisa referente à história da cidade.7 

 

O processo de racionalização dos negócios e da vivência coletiva sob a ótica das 

escrituras públicas 

As análises das escrituras que permitiram acompanhar a trajetória comercial 

e de trabalho de alguns indivíduos que formalizaram suas relações de forma oficial 

indicam que não há em Ribeirão Preto um compromisso da pessoa com uma 

determinada classe social relativa a alguma profissão. O indivíduo vai aonde lhe é 

oferecida uma maior oportunidade de ganho, como por exemplo, deixar de lavrar a terra 

e passar a ser agenciador de mão de obra, situação em que ele mesmo era quem deveria 

utilizar a enxada. A tentativa de ascensão social via exploração de outrem foi um fato 

presente no cotidiano das pessoas residentes na cidade supramencionada.  

Em 24 de novembro de 1894, José Ignacio Nogueira contratou José 

Henrique de Lima para a “formatura” de cafezal de oito mil e cem pés de café, na 

condição deste lhe entregar os pés plantados e formados após quatro anos de idade. Para 

facilitar o seu trabalho, concedeu o proprietário pastos para os animais, carro de boi pelo 

tempo contratado, ficando o lavrador por providenciar o boi. Recebeu para tanto um 

conto de réis adiantado pelo contrato firmado no valor de 6:480$000 réis e multa de 

200$000 em caso de arrependimento. No mesmo dia, José Henrique contratou Eduardo 

Soares, José Estevão e Geraldo Passo para a realização do trabalho que ele deveria 

prestar ao proprietário, e firmou com os três lavradores que lhes pagaria 1:200$000 réis 

pelo plantio de seis mil pés pelo prazo de dois anos. No tocante aos pagamentos, ficou 

acertado que no ato da escritura daria 300$000 réis aos três, 600$000 após trinta dias, 

500$000 réis após sessenta dias (sob a forma de adiantamento), ficando os 400$000 

restantes a receber no final do segundo ano. Ficou estabelecida ainda a cláusula de 

                                                            
7 GARCIA, 1997. 
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pagamento de 100$000 réis de multa em caso de arrependimento de 

ambas as partes. O primeiro contrato firmado entre o proprietário e José Henrique não é 

citado, havendo, não obstante, somente a menção que o trabalho se daria na propriedade 

de José Ignacio Nogueira. 

A permissividade, a brecha legal de se firmar escrituras subestabelecendo 

obrigações de trabalho, é uma forma de reforçar a estrutura social pela via da 

legitimação da exploração de uns sobre as carências de outros, mesmo que entre pessoas 

de condições materiais parecidas. Neste caso em especial, nota-se o uso de uma situação 

privilegiada, em que se detinha a confiança do concessor de trabalho e certa 

proximidade com a necessidade de trabalho e de renda de outras. Esta intermediação 

buscando a finalidade de enriquecimento valendo-se da sublocação de trabalho visava 

ao objetivo generalizado de ascender materialmente e, por conseguinte, socialmente, por 

meio da detenção de riquezas patrimoniais, no menor tempo possível e necessário para 

estes objetivos. E, de fato, a fluidez dos capitais nas mãos dos diferentes grupos sociais 

possibilitou o acesso às mercadorias e aos espaços reservados inicialmente à elite, 

mediante a obtenção de gostos e estilos de vida e de execuções de outras atividades 

profissionais não antes desempenhadas na localidade. 

Em 14 de abril de 1891, Joaquim Firmino D’Andrade Junqueira contratou 

Paschoal Dessio para que este executasse a  

[...] edificação de uma casa de morada na Rua do Comércio no alinhamento do lado 
superior, na esquina da Rua Tibyriça, tendo nesta rua sessenta palmos de frente e 
naquela cinquenta palmos também de frente, tendo nesta frente cinco janelas e 
naquela uma porta e quatro janelas, com duas salas na frente desta rua de vinte e sete 
palmos sobre dezenove palmos e seis repartimentos, uma sala de jantar e um 
puchado de trinta e dois palmos de comprido sobre vinte de largura, com as peças 
nela mencionadas a saber: treze portas e quatro janelas, edificação de tijolo, cal e 
areia, tendo as paredes a grossura de um tijolo, com pilares de pedras de cinqüenta 
centímetros de largura sobre oitenta de fundo, sendo forrados os seis cômodos de 
frente, a saber: duas salas e quatro quartos no corredor e as duas salas da frente, toda 
assoalhada, a exceção do puchado, rebocado caiado e cimalhas nas frentes, 
paratibanda e chapelinhos sobre os portais da frente com o telhado emboçado, tendo 
de altura dezoito palmos de pés direitos. Obriga-se mais o locador a dar a casa 
acabada com três demãos de tinta nas portas e janelas, com as fechaduras a sua 
custa. O locatário [Joaquim] obriga-se somente a dar dez dúzias de tábuas de cedro e  
um cano de cobre necessário para os telhados e paratibandas, mais o material a custa 
do locador [Paschoal] que dará a casa acabada e com solidez, entregando somente as 
chaves ao locatário que lhe pagará a quantia de nove contos de réis no começo da 
obra, três contos de réis no meio da obra e o restantes três contos de réis na entrega 
dessa casa coberta de telhas nesta cidade a Rua Amador Bueno, divisando por um 
lado com José Bergamo, italiano, por outro com José de tal, carroceiro, português.  

 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

10 de 20 
 

A escritura pública firmada na data acima expõe a 

existência de diferentes tipos de atividades profissionais no cotidiano do “quadrilátero 

central”, então a área de maior “status social” do município. 

 Para ficar somente nos exemplos citados, podemos observar um pedreiro ou 

empreiteiro, um carroceiro e um membro de uma das famílias mais elitizadas da história 

da cidade durante a conjuntura proposta. Reparemos na menção dada ao “José de tal”, 

carroceiro, que habitava o quadrilátero central. O tipo de trabalho deste sujeito pode ter 

sido um agravante para que este reivindicasse um status social igualitário aos seus 

circunvizinhos. Se isto de fato ocorreu para ele, isto pode ter ocasionado uma crise de 

identidade social, pois a duplicidade do seu cotidiano de trabalho em face do conjunto 

de valores propagados na época, tal como refino, consumo de artigos importados e a 

detenção de mandonismo político-econômico, não fossem compatíveis, em outras 

palavras, atribuíveis a ele, o que faz parecer não tão estranho que nem o Joaquim 

Junqueira e nem o tabelião (que era morador desta rua) o conhecessem quando foi 

necessário citá-lo. 

 Esta artificialização das relações sociais por parte destes homens que 

tinham originalmente “os pés de barro ou as mãos calejadas” com aqueles já nascidos 

em berço privilegiado é originária num superficial refinamento do indivíduo e da 

sociedade que, não raro, apenas fez o indivíduo reproduzir o que socialmente lhe era 

apresentado como sinal de requinte, sem saber ou mesmo gostar daquilo, mas que, ainda 

assim, era por ele reproduzido por necessidades culturais de manter-se dentro de um 

“círculo social”, metáfora, aliás, que sugere igualdade entre pares num mundo desigual. 

O próprio estudo das escrituras públicas apontou que não eram somente os 

homens de negócio que recorriam aos instrumentos legais de concretização de atos 

tornados públicos. Houve a presença, no 1º Tabelião de Notas, de negros, de mulheres, 

de analfabetos, de imigrantes e de pobres que deram o caráter diversificador da 

realidade socioeconômica de Ribeirão Preto no momento da sua afirmação como líder 

regional paulista. 

Por outro aspecto, a análise dos contratos permite a percepção de que os 

mais diversos grupos sociais estavam imersos num processo de modernização, cujo 

exemplo mais claro é a presença de julgamentos morais perpetrados pelo tabelião, 

figura chave deste tipo de fonte, durante o período proposto, em face do seu anverso 
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atual, desprovido de comentários e julgamentos morais ou éticos de 

qualquer tipo. A passagem, a mudança gradual da forma de concretizar a escritura é um 

indício desta racionalização que haveria de se completar somente após a segunda 

metade do século XX, quando toda a cidade já estava assimilada aos fluxos nacionais e 

internacionais, seja do ponto de vista da sociabilidade, seja pela superação do ritmo do 

campo pelos seus moradores, situação na qual a resistência implicou na assimilação 

forçada ou então na marginalização implacável da nova sociabilidade voltada à vida 

marcadamente urbana e capitalista. 

Convém destacar que Ribeirão Preto firmou-se na última década do período 

proposto como pólo regional graças à postura de exportar produtos agrícolas e importar 

produtos que aqui não eram produzidos ou, se eram, não tidos como merecedores do 

capital da elite local. Sob outro ângulo, assistimos por meio das descrições das 

escrituras um aprofundamento da exploração do trabalho de cunho marcadamente 

agrícola enquanto outra área paulista, como a capital, tratava de firmar-se como pólo 

industrial. 

Não se firmar como área industrial obrigou os trabalhadores 

ribeirãopretanos a um arrocho disciplinar ainda maior no seu cotidiano de trabalho, 

dado o descompasso das relações de trocas dos produtos produzidos em vista dos que 

eram necessários adquirir, bem como a distância do valor do trabalho em face da renda 

percebida ao final do período contratado, quando finalmente era possível o acesso direto 

à renda monetária, isto quando esta ocorria.  

Tal efeito fica ainda mais evidente com a constatação de que os mais pobres 

não tinham acesso frequente ao consumo destes tipos de produtos mais requintados 

(mediante a realidade local), conclusão baseada nas dissertações e teses estudadas ao 

longo da pesquisa, o que nos reforça ainda mais o distanciamento social e cultural da 

maior parte dos homens que se dedicavam ao trabalho direto com as atividades 

complementares daqueles integrantes da elite local, mantenedora da economia cafeeira, 

plena desfrutadora da rede comercial e das prestações de serviços. 

Ao enfatizar o aspecto da dependência – a conhecida relação centro-periferia, os 
teóricos do “modo de produção subdesenvolvido” quase deixaram de tratar os 
aspectos internos das estruturas de dominação que conformam as estruturas de 
acumulação próprias de países como o Brasil: toda a questão do desenvolvimento foi 
vista pelo ângulo das relações externas, e o problema transformou-se assim em uma 
oposição entre nações, passando despercebido o fato de que antes de oposição entre 
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nações, o desenvolvimento ou crescimento é um problema 
que diz respeito à oposição entre classes sociais internas.8 

A racionalização como guia das mudanças 

A incorporação da prática legal de firmar contratos por meio da efetivação 

de escrituras públicas nasceu da busca pela racionalização de interesses e pela fuga da 

submissão destes negociantes às alternâncias e arroubos momentâneos que pudessem 

acometer uma das partes depois de selados os compromissos. 

Podemos dizer que o 1º Tabelião de Notas acompanhou o desenvolvimento 

da cidade, já que por meio dos seus poderes legais foram perpetuados parte dos 

fragmentos do seu passado, os quais buscam ser compreendidos realçando o que nele 

foi discutido, debatido e firmado, vindo a somar às outras ações da coletividade. 

Desde o final da década de 1880, Ribeirão Preto possuía homens que tinham 

por meta atuarem em atividades que caracterizavam a vivência urbana. Em 30 de 

outubro de 1888, foi firmada a venda de uma padaria situada na Rua Duque de Caxias, 

inclusos na negociação molhados, trastes de casa, carroça e animais para o serviço da 

mesma. Nesta escritura, é dito que o vendedor “se obriga a fornecer ao comprador a 

farinha de trigo necessária para o custeio e o fabrico do pão com a condição porém de 

ser pelo custo e carreto da mesma farinha pagos pelo comprador à quantia de 1:000$000 

em moeda corrente”. Podemos notar neste momento da dissertação que era comum a 

venda de um negócio com a condição de se manter alguns liames com quem adquiriu o 

patrimônio no objetivo claro de capitalizar-se, tanto pela venda imediata quanto pela 

venda contratualmente garantida de matérias-primas. 

Também no quadrilátero central, foi firmada em 27 de março de 1889, uma 

sociedade comercial para o estabelecimento de uma “casa comercial de fazendas, secos 

e molhados e outros quaisquer gêneros que preferirem, no pátio da Igreja Matriz”, 

ficando determinadas as seguintes condições: 

Durará pelo tempo de dois anos, 2º) nenhum dos dois poderá apartar a sociedade 
antes do prazo, sob multa de dois contos. 3º) A firma gerará sob a firma de Barão & 
Dayani, 4º) O caixa da sociedade será Alberto Dayani. 5) Aos dois sócios competem 
iguais obrigações de procurar todos os meios de modo a auferir os maiores lucros 
possíveis. 6º) As despesas da sociedade são descontadas em seus lucros gerais. 7º) A 
casa em que está estabelecida a sociedade é propriedade do sócio Mouses Barão, 
pelo qual receberá 40 mil réis mensais de aluguel. 8º) Os lucros da sociedade serão 
divididos em partes iguais. 9º) Esta sociedade embora o previsto no artigo 2, poderá 

                                                            
8 OLIVEIRA, 2006, p. 33. 
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ser dissolvida a qualquer tempo se for vontade dos dois 
sócios. 10º) Em caso de doença de algum dos sócios o outro 
tomará a si todo trabalho da sociedade sem por isso perceber indenização alguma. 
11º) Em caso de morte o sócio sobrevivente, depois de proceder a inventário, 
conforme a legislação do país, procederá a liquidação ou no caso querer 
continuidade com o negócio indenizará aos herdeiros do falecido por maneira que 
não lhe cause prejuízo ao andamento do negócio, isto dentro do prazo de um ano. 

Escrituras relacionadas à construção civil visando à atuação na área da 

saúde também ocorreram, como mostra a escritura de 01 de maio de 1889, que firmou o 

contrato entre o Dr. Publio de Mello, representando a “Associação Beneficente e da 

Comissão encarregada da Construção de hospital” e Annunziato Gallo, descrito 

profissionalmente como “empreiteiro-locador”. Chama a atenção nesta escritura a 

exigência do cumprimento do prazo de entrega, marcado para 01 de outubro do mesmo 

ano, bem como que a obra seria edificada em terreno oferecido por Firmino Borges da 

Fonseca nos subúrbios da cidade. 

Em 22 de junho de 1889, foi vendido um estabelecimento farmacêutico na 

rua São Sebastião contendo drogas, produtos químicos, vasilhame da farmácia, armação 

envidraçada, ficando a cargo do comprador todo o ativo e passivo, “a fim de resguardar 

o outorgante vendedor”.  

Já na escritura de 01 de novembro de 1890, há dezenove cláusulas definindo 

posturas e responsabilidades entre três sócios que decidiram legalizar suas condutas uns 

para os outros por meio de uma detalhada descrição de “contrato comercial em 

comandita para negócio e comércio de fazendas, armarinhos, roupas feitas, ferragens, 

molhados e gêneros do país”. Na cláusula dezenove, não foi deixado de prever possíveis 

desarmonias entre as partes: 

19º) No caso de suscitarem dúvidas, contestações ou qualquer dificauldades entre os 
sócios obrigar-se-hão estes a estar inteiramente pela decisão de dois árbitros 
sorteados semestralmente entre tres apresentados pelos sócios, nomeando-se terceiro 
para desempate sendo preciso; e ao parecer dos árbitros serão obrigados a se 
submeter sujeitando-se a sua decisão da qual não poderão recorrer sob pena de pegar 
o recorrente ao recorrido ou recorridos a titulo de multa a quantia de 500$000. 

Cláusulas deste tipo não eram excepcionais. Em 01 de abril de 1891, 

também foi firmada uma sociedade comercial visando à atuação no “negócio e 

comércio” de secos e molhados e gêneros do país, cujas cláusulas em muito se parecem 

as da escritura supramencionada.  

Segundo Rodrigo Santos de Faria, pesquisador que buscou entender como 

se deu, na prática, o discurso higienista, embelezador e disciplinador, empreendido pela 
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elite local, havia três agentes que foram fundamentais, em seus 

respectivos papéis sociais, na criação de uma imagem moderna da cidade: o Poder 

Público Municipal, as revistas, os almanaques e os trabalhos deixados pelos 

memorialistas.9 Complementamos a argumentação do autor considerando ainda a 

modernização de fato e não só a criação de uma imagem, que se deu por meio das ações 

individuais de cada habitante residente em Ribeirão Preto neste período, somando estas 

ações, que foram perpetuadas nas escrituras públicas, aos indícios presentes nos 

anúncios, ambos os quais ensinam que o poder é algo adquirível, uma vez que impor 

uma imagem ou ter um status social dependia unicamente de se ter os réis necessários 

para a conquista e a consolidação dos objetivos, fossem eles os mais variados.  

De fato, não negamos a ação do Poder Público no cotidiano da população 

local. Isto se deu com o contrato de construção e privilégio de uma linha de “Tranway” 

a vapor por cinqüenta anos contados a partir da data de assinatura da escritura 

(11/04/1891), a Luiz Gomes do Val, “que partindo da Povoação de Cravinhos dirija-se 

por um lado para a Serrinha e por outro para o bairro denominado dos Honorios.” É dito 

ainda que a empresa acertou junto ao Conselho Municipal de Intendência que a empresa 

teria “carros de passageiros, e vagões para cargas em numero suficiente, de modo a não 

ser demorado o transporte de mercadorias e cargas por mais de quarenta e oito horas, 

salvo caso de força maior.” Podemos notar na citação a preocupação com a regularidade 

bem como o comprometimento com o público, marcas indeléveis de um 

empreendimento que reivindicava ser representante do modo de viver moderno. 

A ampliação da rede de serviços auxiliou a cidade a aumentar a sua 

arrecadação também por meio da cobrança de impostos sobre as atividades produtivas, 

não necessariamente relacionadas com o desenvolvimento da atividade cafeeira local. 

Luciana Suarez Lopes, que estudou as principais fontes de renda e as principais 

despesas do município de Ribeirão Preto de 1911 até 1930, descobriu que a maior parte 

da receita do município advinha de impostos sobre atividades urbanas, seguidas dos 

empréstimos, das rendas de abastecimento, tais como rendas do matadouro e do 

mercado municipais, e, por último e bem menos expressivo, o imposto sobre 

cafeeiros.10 

                                                            
9 FARIA, 2003, p. 76. 
10 LOPES, 2009, p. 21. 
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Não somente os negócios estavam tendo uma 

readequação após o boom da atividade cafeeira na cidade. No início do processo de 

desenvolvimento econômico e de urbanização do território municipal, o efeito de 

algumas atividades que não o café já se faziam sentir. Por meio da reclamação feita na 

Ata da Câmara de 19 de dezembro de 1876, é possível perceber os descontentamentos 

gerados pela presença de um matadouro num terreno situado à beira do córrego do 

Retiro, nas proximidades do quadrilátero central. Tanto as Atas da Câmara quanto o 

Código de Posturas de 1889 foram estudados por Rodrigo S. Faria11, e através do uso 

desta fonte e da problematização sobre ela feita pelo autor, podemos perceber que até a 

criação do primeiro Código de Posturas, eram as decisões do legislativo municipal que 

regulamentavam a relação dos direitos de propriedade com a manutenção dos interesses 

coletivos, como a limpeza urbana das principais ruas comerciais do município, 

conforme demarcações feitas pela própria Câmara Municipal.  

Graças à nossa pesquisa baseada nas escrituras públicas, tivemos acesso às 

condições de construção, rego e gozo do Matadouro Municipal, firmado entre Mansueto 

Bonaccorsi e a Intendência Municipal no dia 28/04/1891 e que entrou em operação no 

ano seguinte. Vale observar o enfoque dado às medidas sanitárias, aos padrões 

estruturais do estabelecimento e à cobrança no tocante à rotina que deveria abarcar as 

ações cotidianas do estabelecimento: 

3ª) Obriga-se também a estabelecer um sistema perfeito de esgotos para levar até ao 
córrego mais próximo as águas servidas na lavagem do matadouro, usando a 
canalização por meio de calhas feitas de tijolos e argamassa de cal e areia e 
revestidas interiormente de uma camada de cimento de 3 centímetros de espessura 
ou por meio de manilhas de ferro ou de tubos de ferro fundido devendo a capacidade 
desses canos nunca ser inferior a 30 centímetros de diâmetro. 4ª) Todo matadouro 
será convenientemente calçado, sendo o lugar da matança de pedras de cantaria 
apanhadas a picão de modo a ficarem as juntas perfeitamente unidas e sobrepostas a 
uma camada de areia ou cascalho da espessura necessária. [...] 8ª) Na matança do 
gado o contratante se obriga a não abater animais doentes e nem tão pouco cortar 
gado abatido fora do matadouro, sob pena 20 mil réis de multa por cabeça [...].  9ª) 
Por cabeça de gado abatido o contratante haverá dos respectivos donos quantia de 
2$800 se for vaccum, 1$000 se for suíno e 5$000 se for lanígero ou outro pelo 
transporte dos dois primeiros perceberá mais 500 réis e pelos dois últimos mais 300 
réis. [...] 13ª) A entrada do gado para os currais do matadouro se efetuará nas horas 
que o contratante determinar em tabela que será vista e aprovada pela Intendência e 
publicada pela imprensa e do mesmo modo o fará com relação as horas do 
abatimento e corte, importando a infração de qualquer destas obrigações na multa de 
10 mil réis de cada vez. [...] 18ª) O matadouro com suas dependências será 
conservado sempre limpo, diariamente varrido e lavado o chão do edifício, 

                                                            
11 FARIA, 2003. 
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empregando o contratante para este ultimo fim os processos 
mais vantajosos e suficientes de irrigação segundo as regras 
de higiene sob pena de 10 mil réis de multa por cada infração. [...] 26ª) Além dos 
deveres prescritos neste contrato, o contratante fica ainda sujeito as disposições do 
Código de Posturas no eu lhe forem aplicáveis. 27ª) Os terrenos para edificação do 
matadouro e suas dependências são cedidos gratuitamente pela INTENDÊNCIA no 
lugar situado junto da serraria que foi do cidadão Parreira e do barracão do Núcleo 
Colonial livres de impostos municipais, também isentos de impostos os carros 
empregados pelo contratante no transporte da carne. [...] 29ª) O presente contrato 
vigorará pelo prazo de seis  anos a contar desta data nos termos do privilegio 
concedido, sujeitando-se o contratante a todas as cláusulas nele estabelecidas.  

O conjunto de reformas não ficou restrito a algumas áreas da administração 

municipal. Mesmo a rua General Osório, uma das primeiras vias públicas da cidade, foi 

objeto de negócio entre a Câmara Municipal e o cidadão Paulo Facioli, o qual foi 

contratado para o calçamento da via pública. Revela-nos a escritura de 11 de abril de 

1893 que o locador da mão de obra 

1ª) Obriga-se a colocar guias de pedra, tendo estas 50 centímetros de comprimento, 
16 centímetros de largura e altura de 50 centímetros. 2ª) Obriga-se a colocar as guias 
nas esquinas de forma circular. 3ª) Obriga-se a assentar sarjetas de pedra, ferro ou 
outro material resistente. 4ª) As sarjetas devem ter um metro de largura com o dobro 
nas esquinas. 5ª) Que na extremidade das sarjetas seja colocada uma linha de pedras 
com a profundidade de 20 centímetros. 

Ficou acertado ainda que o prazo de execução e conclusão da obra seria de 

quatro meses após a assinatura da escritura ou multa de 30$000 diários conforme o 

motivo. Por sua vez, a Câmara, representada no ato da escritura pelo Coronel Arthur 

D’Aguiar Diederichsen, obrigou-se a proibir o trânsito de animais conforme pedido do 

empreiteiro; a fazer o pagamento quando a terça parte estiver completa, sempre metade 

do combinado e o restante do final; a pagar 2:000$000 quem romper o contrato; a acatar 

o valor de 13:980$000 pela empreita; e a aceitar a hipoteca de duas casas de morada do 

empreiteiro na rua Municipal entre as ruas São Sebastião e Treze de Maio como 

garantia de cumprimento do contrato firmado. 

Conforme o tempo passou, a racionalização das condutas individuais 

tornou-se referência também na racionalização geográfica dos estabelecimentos 

voltados à prática produtiva ou de habitação dos munícipes. A presença de numeração 

dos prédios urbanos e de posicionamento entre as vias públicas, caso por algum motivo 

estes ainda não possuíssem numeração, tornou-se a regra, bem diferente da situação em 

que a localização era feita, valendo-se de elementos da natureza, tal como córregos e 
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mesmo árvores, fato gritante em vista da profunda legalização da 

vivência urbana e de ordenamento de posturas válidas inclusive para as áreas rurais do 

município.  

Alguns traços da vivência rural junto às de traços modernos ainda se 

fizeram sentir nas escrituras públicas do final dos 1890. Dentre o pagamento combinado 

entre as partes no valor de 7:000$000 relativos à compra de um restaurante, foi aceito 

“1:500$000 em dinheiro, um carro de praça com dois burros armados no valor de 

3:500$000, uma letra aceita pelo comprador e endossada pelo Tenente José Victorino de 

Sampaio Netto no valor de 1:192$000 e 808$000 em dinheiro para pagar pequenas 

dívidas do estabelecimento nesta importância”. Curiosamente, o hotel localizado na 

Praça XV de Novembro, esquina da rua Duque de Caxias, no prédio número 25, era 

“Maison Moderne”, nome bastante sugestivo tendo em vista o tipo de modernização 

ocorrida em Ribeirão Preto. 

Já nos anos iniciais do século XX, escrituras relativas ao ramo ferroviário 

não podiam deixar de marcar a sua presença no expediente do 1º Tabelião. Em 31 de 

julho de 1905, João Francisco Tessa e Joaquim Nogueira Tessa foram contratados para 

realizar um desvio na linha da estrada de ferro da “Companhia Mogyana de Estradas de 

Ferro e Navegação” entre os quilômetros 144 e 145, o qual depois de pronto seria 

considerado “como a estação de Canindé e de e para a estação de Ribeirão Preto para os 

serviços de passagens, sendo as partes para cargas consideradas como de e para a 

estação de Aramina”, pelo valor orçado de 1:748$680 pela sua execução. 

Em 03 de abril de 1907, foi a vez da Comissão da Companhia Agrícola 

Dumont firmar negócio com os coronéis Joaquim Firmino de Andrade Junqueira e 

Francisco Maximiniano Junqueira nos seguintes termos: 

1º) A Cia Agrícola Fazenda Dumont, devidamente autorizada pela Cia Mogyanna, 
se compromette a prolongar o ramal de sua linha férrea que servem as fazendas dos 
coronéis [...] até onde se acham situados os machinismos de beneficiar café da 
fazenda Boa Vista de propriedade do primeiro [Joaquim], tudo de conformidade 
com a escritura de nove de março deste anno, lavrada em notas do segundo tabelião 
de Campinas [...]. 2º) Diz que as linhas serão construídas onde no mapa está 
designado o “Porto de Cargas”. 3º) Neste desvio até 24 de fevereiro de 1914 os 
coronéis se obrigam a entregar neste todo o seu café e mais gêneros que tiverem de 
exportar, produzidos nas suas fazendas denominadas “Santa Rita” e “Baixadão”, 
situadas neste município de Ribeirão Preto. Diz que os coronéis deverão avisar a Cia 
Agrícola para que esta possa providenciar junto a Cia Mogyanna o transporte pelo 
qual fica obrigada. 5º) A Cia Agrícola Fazenda Dumont somente cobrará fretes dos 
gêneros importados ou exportados pelo trajeto de Ribeirão Preto até a estação “Luiz 
Miranda” ou vice-versa. 6º) Responderá a Cia Agrícola por perdas e danos durante a 
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vigência deste contrato caso suspender ou deixar de fornecer 
o transporte que é obrigada, salvo força maior ou não ter os 
vagões necessários para baldeação dos gêneros a Cia Mogyanna. 

Estas escrituras são alguns exemplos das medidas adotadas pela iniciativa 

privada para a manutenção dos seus negócios, tendo em vista o aperfeiçoamento dos 

detalhes que compunham cada etapa produtiva. A ação cada vez mais racionalizada 

destas empresas e indivíduos visava à contenção de custos e à otimização do uso destes 

capitais quando estes eram fundamentais para a operacionalização dos contratos. 

No quadrilátero central, foram instalados durante as décadas do período 

republicano teatros, palacetes, rede de abastecimento de água e esgotos, enquanto que 

na área suburbana foram instalados o novo cemitério, o matadouro municipal e a Santa 

Casa de Misericórdia, estabelecimentos indesejáveis pela elite municipal. O que alguns 

pesquisadores12 interpretaram como segregação espacial, preconceito contra os grupos 

sociais marginalizados, pensamos se tratar também de um reforço de uma ação 

intencional de transformar a área urbana e suburbana num grande negócio, enquanto 

que a terra ocupada e diferentemente dotada de infra-estruturas benéficas ou insalubres 

estava guiada na determinação de fazer de áreas pontuais uma mercadoria cada vez mais 

valorizada e, por meio desta, aparadora de desfrute de status social. 

A manutenção desta vida que usufruía de comodidades, como ter acesso à 

energia elétrica, era mesmo para aqueles postos à margem uma oportunidade de renda. 

Na escritura de 12 de março de 1908, Pedro Giroldo ficou responsável por fazer a 

limpeza das margens do canal que faz uma volta ao sair da Avenida Capitão Salomão e, 

após a limpeza das margens, ficou acertado que seria construída uma cerca de arame em 

ambos os lados, pelo valor de 1:600$000. Por meio do conhecimento da história do 

Núcleo Colonial Antonio Prado, sabemos que o locador de serviço era um habitante da 

área suburbana. Não obstante, no documento é dito que em outra escritura foi dado o 

direito de alargar a rua número dois, pela qual passa o canal da usina em toda a sua 

extensão que corta o terreno de Pedro Giroldo, tendo ficado o canal com a largura de 

dez metros. Percebe-se, portanto, que por duas vezes o contato com a “Empresa Força e 

Luz de Ribeirão Preto” que com ele firmou as escrituras supramencionadas, houve uma 

oportunidade aproveitada de se obter renda. 

                                                            
12 SILVA, 2002; FARIA, 2003. 
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Nesta conjuntura, o 1º Tabelião de Notas de Ribeirão 

Preto situava-se na Rua do Comércio, número 92. Paulatinamente a cidade deixou de 

fundamentar-se exclusivamente por meio dos trabalhos e rendas obtidas na ação direta 

dos munícipes junto à economia cafeeira. Logicamente que alguns ainda tinham seu 

sustento deste ramo produtivo, como José da Silveira Campos, contratado para ser 

administrador geral de uma fazenda em 09 de junho de 1906 pelo valor de 6:000$000. 

Outros, porém, estavam vinculados com outras atividades profissionais, como Bernhard 

Joahnschen, que foi contratado para fabricar cerveja numa fábrica situada na rua 

Capitão Salomão pelo valor mensal de 250$000, mais possíveis gratificações se assim 

desejassem os donos da empresa mediante maiores lucros ocasionados pelo aumento 

das vendas da bebida, conforme escritura pública de 03 de novembro de 1904. 

Apesar dos conflitos entre os mais diversos grupos sociais em Ribeirão 

Preto, podemos julgar que se tratava de uma sociabilidade em franco processo de 

abertura econômica e profissional para os mais diferentes indivíduos. A observação de 

quem integrava a Câmara Municipal aponta para a presença marcante de coronéis e 

doutores que, em posse do poder de decidir onde seriam feitas intervenções, deixa 

transparecer pelos atos concretizados (criação de praças públicas, de calçamento de ruas 

do quadrilátero central, de permissão para a instalação de rede ferroviária) que houve a 

opção de aperfeiçoar as áreas da cidade onde suas vidas particulares se concentravam 

mais intensamente. Sem fazermos juízo de valor, julgamos certamente que Ribeirão 

Preto não era uma cidade vacinada contra o patrimonialismo.  

Conforme pudemos analisar, com o auxílio da bibliografia que se voltou a 

este tema na cidade, houve, no cotidiano municipal, por parte do Poder Público, um 

descaso às necessidades mais imediatas da população marginalizada, motivado por 

preconceitos fundamentados em critérios materiais, culturais e étnicos, gerando assim a 

falta de interesse em melhorar as condições de vida das pessoas residentes nas áreas 

suburbanas. Outras vezes, a falta de ação do Poder Municipal explica a falta de 

compromisso com o bem-estar público que contemplasse, de fato, os diferentes grupos 

sociais. Nas ausências ou na presença do Poder Público no cotidiano socioeconômico 

ribeirãopretano havia, no entanto, um entrelaçamento com as hierarquias da mudança 

promovida pela racionalização dos negócios e da vivência coletiva, que envolvia a 

todos, a despeito de classe profissional e de compromissos políticos.   
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Resumo: A partir do final da década de 1960, as empresas brasileiras de indústria de 
construção passam a exportar capitais através da realização de obras em outros países. O 
movimento se direciona principalmente para os países vizinhos da América do Sul, mas 
também para outras nações da América Latina, da África e do Oriente Médio, contando com a 
forte proteção e incentivo por parte do aparelho de Estado brasileiro. A apresentação pretende 
dar um quadro geral desse movimento nos anos 1960 e 1970 e discutir as hipóteses 
explicativas para tal fenômeno. Para isso, será feita uma discussão central do conceito de 
subimperialismo, proposto por Ruy Mauro Marini ainda na década de 1960. 
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A transnacionalização das empreiteiras brasileiras e o pensamento de Ruy Mauro 

Marini 

 

Pedro Henrique Pedreira Campos 

 

Quem foi às praias da zona Sul do Rio de Janeiro no feriado de 1º de maio de 2009 

pôde ver a seguinte mensagem em faixas veiculadas por aviões que sobrevoavam o local: “O 

Irã nos ferrou! Ass.: Odebrecht”. Além disso, nas ruas fechadas para tráfego, podia receber 

camisas da seleção brasileira com a mesma inscrição, distribuídas gratuitamente por um grupo 

anônimo. O caso foi parar na polícia, já que a empreiteira não dispõe de obras no país e a 

campanha de propaganda era, na verdade, uma medida de protesto contra a iminente viagem 

oficial do presidente do Irã ao Brasil. A construtora também se dirigiu ao Itamaraty para 

tentar limpar a sua imagem diante da publicidade apócrifa, já que tem diversos negócios em 

outros países do Oriente Médio e em mais de 30 nações ao redor do mundo2. 

Essa anedota, que apareceu nos jornais no dia seguinte, foi ação provável de algum 

grupo judaico que protestava contra a passagem do presidente Mahmoud Ahmadinejad no 

país e contra suas polêmicas afirmações acerca do holocausto. O interessante é que para 

realizar o protesto contra o país, os manifestantes escolheram uma empresa nacional de 

engenharia, remetendo a um processo bastante vigoroso e recente do setor de construção 

pesada na economia brasileira, o da chegada das empresas do setor a diversos países do 

mundo, arrematando obras e se transformando em grandes empresas multinacionais. 

O fenômeno de transnacionalização, iniciado em fins dos anos 1960, mostra-se 

profundamente atual e tem gerado repercussões para a imagem do Brasil e dessas empresas 

por conta das situações delicadas criadas por essas construtoras, por problemas técnicos de 

suas obras e por seus métodos que muitas vezes fogem à legalidade e à razoabilidade. O 

propósito desse pequeno texto não é, no entanto, discorrer sobre o caráter atual do fenômeno3 

ou denunciar os métodos utilizados por essas empresas de construção no exterior4, mas 

levantar dados e informações acerca da transnacionalização das empreiteiras brasileiras ao 

longo do período ditatorial e analisar as possíveis explicações para esse processo, analisando 

                                                 
2 O GLOBO. Edição de 02 de maio de 2009, p. 26. ‘Odebrecht repudia protesto contra o Irã: Campanha “O Irã 
nos ferrou” circulou com a assinatura da empresa’. Reportagem de Sabrina Valle, da redação. 
3 Para isso, ver, dentre outros, TAVARES, Márcia. Investimento Brasileiro no Exterior: panorama e 
considerações sobre políticas públicas. Santiago: CEPAL / ONU, 2006. 58p. 
4 Um texto que realiza isso é o de GARCÍA, Nathalia Landivar. Los patrones de comportamiento de las 
“transbrasileñas” em Ecuador: extraterritoriando la responsabilidad del Estado brasileño. 14p. 
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detidamente a hipótese explicativa elaborada por Ruy Mauro Marini, ou seja, a noção de 

‘subimperialismo’. 

Alguns pesquisadores se dedicaram ao tema quando ele se mostrava uma novidade 

econômica e quando era ainda mais marcante que nos dias atuais. No final dos anos 1970 e 

início dos anos 1980, o grupo de pesquisa do Instituto de Economia Industrial da UFRJ fez 

diversos estudos acerca da indústria da construção e de sua transnacionalização. O professor 

que orientou algumas dessas pesquisas foi Carlos Lessa e o grupo incluía pesquisadores como 

Julio Sérgio Gomes de Almeida, Antonio Jaime da Gama Jobim, Victor Prochnik, Marilena 

Chaves, Galeno Tinoco Ferraz Filho e outros. Esse é o mais importante grupo de estudo sobre 

o assunto, tendo como resultado algumas publicações5, além de dissertações de mestrado6. O 

trabalho fundamental sobre o assunto é a dissertação de mestrado e a pesquisa específica de 

Galeno Tinoco Ferraz Filho, que resultou em um texto balizar sobre a transnacionalização das 

empresas brasileira, sobre o qual muito nos baseamos para fazer esse artigo. 

Outros estudos sobre empreiteiras foram realizados no Iuperj, na Unicamp, na FGV e 

na Fundação João Pinheiro. Dessa última veio um amplo estudo sobre o setor de indústria de 

construção, finalizado e publicado em 1984 e contando com 20 volumes, sendo um 

exclusivamente dedicado ao tema da transnacionalização das empresas de engenharia 

brasileiras, ao qual recorremos em diversos momentos no nosso texto. O amplo estudo foi 

coordenado pela pesquisadora Marilena Chaves e contou com o suporte e financiamento de 

entidades do setor, como a ABEMI (Associação Brasileira de Engenharia Industrial), CBIC 

(Câmara Brasileira de Construção Civil) e outras entidades7. Esse levantamento se mostrou 

bem mais completo em termos de dados do que as pesquisas ligadas à UFRJ, dado o caráter 

mais acadêmico desse último, sem contar com o suporte e informações prestadas por 

empresas e das associações do setor. É importante ressaltar que a obtenção de informações 

nesse tema é muito difícil. Particularmente na pesquisa de Galeno Tinoco Ferraz Filho, mas 

também em todas as outras sobre o tema das empreiteiras, são colocados amplas dificuldades 

                                                 
5 ALMEIDA, Julio Sergio Gomes de (org.). Estudo Sobre a Construção Pesada no Brasil. Rio de Janeiro: 
UFRJ/ANPEC, 1983. 271p; ALMEIDA, Julio Sergio Gomes de et al. Indústria de Construção e a Política 
Econômica Brasileira do Pós-Guerra. Rio de Janeiro: UFRJ/Finep, 1982. 206p; JOBIM, Antonio Jaime da 
Gama et al. Inserção da Construção Pesada na Economia. Rio de Janeiro: UFRJ/Finep, 1982. 96p. 
6 As três principais foram CHAVES, Marilena. Indústria da Construção no Brasil: desenvolvimento, estrutura e 
dinâmica. Dissertação de Mestrado em Economia Industrial. Rio de Janeiro: UFRJ, 1985. 281p; FERRAZ Filho, 
Galeno Tinoco. A Transnacionalização da Grande Engenharia Brasileira. Dissertação de mestrado. Campinas: 
Unicamp, 1981. 327p; PROCHNIK, Victor. A Dinâmica da Indústria de Cimento no Brasil. Dissertação de 
mestrado em Economia Industrial. Rio de Janeiro: UFRJ, 1983. 
7 Sobre as mesmas, ver A construção da hegemonia e a hegemonia da construção: o grupo da indústria da 
construção pesada e o Estado brasileiro, 1956-1984 – notas de pesquisa. Texto no prelo. Rio de Janeiro: 2009. p. 
1-19. 
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para a obtenção de informações, por falta de cooperação das empresas, das entidades de classe 

e também das instituições governamentais, como o Itamaraty, o antigo Interbrás e o Banco do 

Brasil8. 

Nesse artigo, utilizaremos o termo transnacionalização e não o de internacionalização. 

A escolha não se deve à nenhuma elaboração teórica mais profunda, mas apenas para evitar a 

confusão entre o fenômeno da saída de empresas brasileiras para outros mercados com o 

processo exatamente inverso, qual seja, o da entrada de empresas estrangeiras no Brasil, que 

caracteriza o processo de internacionalização da economia nacional9. Da mesma forma, 

focamos as empresas de construção pesada, que não são aquelas que trabalham 

primordialmente com edificações urbanas, mercado imobiliário ou com a construção de 

montagens industriais, mas que são as responsáveis por obras como barragens, rodovias, 

ferrovias, dutos, obras sanitárias e hidráulicas e outros empreendimentos no âmbito da infra-

estrutura10. 

As grandes empresas brasileiras de construção pesada se voltam para obras no exterior 

em meados dos anos 1960, quando começam a sondar as concorrências internacionais abertas 

em países vizinhos e quando tentam as suas primeiras licitações feitas pelos governos locais. 

Em 1968, ocorre a primeira pré-qualificação de uma empresa brasileira para uma obra no 

exterior. A Tenco, de Eduardo Celestino Rodrigues, consegue todos os pré-requisitos básicos 

para participar da concorrência de obra de uma hidrelétrica no Chile11. 

Um marco para a arrancada das obras das empreiteiras brasileiras no exterior é a 

construção da usina hidrelétrica de Santa Izabel pela construtora José Mendes Júnior na 

Bolívia, com contrato assinado em 1969 e obra finalizada em 197312. Ferraz Filho destaca que 

é durante o período do chamado “milagre” que cresce o número de contratos estabelecidos no 

exterior por empresas brasileiras13, mesmo com um regime de grande elevação das 

encomendas no mercado interno e com o sistema instituído de reserva de mercado para as 

                                                 
8 Ferraz comenta tais empecilhos na introdução de seu trabalho. Ver FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A 
Transnacionalização da Grande Engenharia Brasileira. op. cit. p. 1-9. 
9 Partimos da reflexão elaborada por FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização da Grande 
Engenharia Brasileira. op. cit. p. 1-9. 
10 Para uma explicação e conceituação dos três subsetores do ramo da indústria da construção, ver CHAVES, 
Marilena. Indústria da Construção no Brasil. op. cit. p. 1-28. 
11 Revista O Empreiteiro. Edição de setembro de 1968. no 8. Ano VII. 
12 CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Origens da internacionalização das empresas de engenharia brasileiras. 
In: História & Luta de Classes. No 6. Novembro de 2008. p. 61-66. 
13 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização da Grande Engenharia Brasileira. op. cit. p. 111-228. 
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empresas nacionais nas obras de construção pesada no país, a partir de 196914. Assim, no auge 

da demanda de obras de infra-estruturas no país, o volume de serviços de engenharia 

exportados pelo Brasil cresce 700% entre 1972 e 197515. 

Essa elevação se deve em boa parte ao alargamento do mercado mundial de obras de 

infra-estrutura, com a abertura de licitações em países com mercados abertos e sem 

construtoras muito poderosas. Fundamentais para esse processo são os países produtores de 

petróleo e membros da OPEP, que, após a elevação do preço do produto no mercado 

internacional, passam a utilizar os recursos excedentes em obras de infra-estrutura16. Ao 

contrário dos países centrais, esses países não têm mercados fechados no setor de obras 

públicas, o que fez com que a década de 1970 tenha sido um período altamente atraente para a 

exportação dos serviços de engenharia não só por empresas brasileiras, mas por empreiteiras 

de outros países do mundo. 

Dentre as entidades do setor de indústria de construção, a que realizou o mais 

completo levantamento sobre a exportação de serviços de engenharia foi a ABEMI, que em 

1983 quantificou os contratos estabelecidos por empresas brasileiras de engenharia no 

exterior. Esses dados foram usados por Marilena Chaves e uma série de estudiosos que 

elaboraram o ‘Diagnóstico Nacional da Indústria da Construção’, no qual há diversas tabelas 

acerca desse processo. Fica evidente no levantamento que dos 444 contratos firmados entre 

empresas nacionais de engenharia no exterior, a maioria (304) são de ‘estudos e projetos’, 

sendo apenas 66 de empresas de construção pesada. Apesar de quantitativamente inferior, 

esses contratos têm valor e complexidade muito superior aos de empresas de projetos de 

engenharia. São ainda 35 contratos de montagem industrial e 36 de ‘serviços especiais e 

auxiliares’17. 

Já dentre os contratos estabelecidos por empresas de construção pesada, a tabela 1 

mostra a sua distribuição geográfica. Nele, pode-se ver que entre 1964 e 1984, prevaleceram 

as obras realizadas em países da América do Sul, que correspondem a mais de 50% do 

volume total de contratos, seguido pela África e, depois, a América central e Oriente Médio 

empatados com 6 contratos cada. É preciso deixar claro que a tabela só explicita o 

quantitativo dos contratos, tendo política e economicamente as obras estabelecidas no Oriente 
                                                 
14 Para isso, ver CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. ‘A construção da hegemonia e a hegemonia da construção: 
o grupo da indústria da construção pesada e o Estado brasileiro, 1956-1984 – notas de pesquisa’. In: História das 
Instituições: seminário de pós-graduandos da Uni-Rio. Rio de Janeiro: 2009. p. 1-19. 
15 CAMARGOS, Regina Coeli Moreira. Estado e Empreiteiros no Brasil: uma análise setorial. Dissertação de 
mestrado em Ciência Política. Campinas: IFCH/Unicamp, 1993. 65-136. 
16 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização da Grande Engenharia Brasileira. op. cit. p. 111-228. 
17 FUNDAÇÃO João Pinheiro. Diagnóstico Nacional da Indústria da Construção. Belo Horizonte: Fundação 
João Pinheiro, 1984. vol. 13. p. 13. 
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Médio muito maior importância que os do Caribe e América central. Interessante notar 

também que nesse período não foram firmados negócios na Ásia – para além do Oriente 

Médio –, na Europa e nos Estados Unidos, o que ocorreria mais tarde, principalmente com as 

ações da Odebrecht18. 

Na tabela número 2, é possível observar os ramos de atividade nos quais as 

empreiteiras se ocupam em suas obras no exterior. Apesar de as definições ‘transportes’, 

‘energia’ e ‘obras hidrelétricas e saneamento’ serem um tanto vagas e excessivamente 

abrangentes, pode-se perceber que as empresas nacionais de engenharia levam para o exterior 

as marcas do modelo de desenvolvimento adotado no Brasil, especializando-se em obras 

como rodovias e usinas hidrelétricas, em detrimento de outros tipos, como ferrovias, obras 

metroviárias e usinas termelétricas. Os transportes representam quase metade dos contratos 

assinados em outros países e, desses, as obras rodoviárias são a maioria. 

A terceira tabela traz uma cronologia dos contratos estabelecidos no exterior. Como a 

quantidade de obras é relativamente pequena, um balanço quantitativo mais apurado se torna 

pouco viável, mas é possível observar certas tendências como a de crescimento do número de 

contratos ao longo da década de 1970, o que se prolonga até o ano de 1981 e passa a refluir 

rapidamente a partir de então. Isso não se deve apenas a uma possível perda das capacidades 

de competição das empresas brasileiras no mercado internacional, mas a um recuo geral das 

encomendas de obras no mundo nos anos 80. Além disso, os dados de 1984 não são 

necessariamente os exibidos no estudo, já que o levantamento foi feito antes do fim do ano. 

A tabela número 4 mostra a quantidade de contratos estabelecidos por companhia 

brasileira assentada no exterior. Pode-se observar que das 26 empresas de construção pesada 

que atuam fora do Brasil, quase a metade delas, 12, possui apenas uma obra em outros países 

e a ampla maioria, 22, tem até 3 obras. São 3 as empresas que têm de 4 a 6 contratos firmados 

no estrangeiro e apenas uma ultrapassa essa barreira, tendo um total de 12 contratos fora do 

país. Essa empresa é a Mendes Júnior, que conseguiu, no período, firmar-se como o caso mais 

bem acabado de transnacionalização dentre as empresas de construção pesada brasileiras. 

Na tabela 5 é possível observar a quantidade de países em que as 26 multinacionais 

brasileiras da construção atuavam, sendo nítida a especialização das empresas em um único 

país. Dessas 26, 19 atuam em apenas um país, 4 em dois países, 2 em três países e, 

novamente, a Mendes Júnior se destaca das demais ao se estabelecer em 6 diferentes nações. 

A concentração de obras em um único mercado é marca da maioria das incursões de empresas 

                                                 
18 Para isso, ver CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Origens da internacionalização... op. cit. p. 61-6 



 6

brasileiras de construção no exterior, sendo um caso emblemático disso a Rabello, empresa 

que teve quatro contratos no exterior, todos na Argélia. 

A sexta tabela é feita a partir de um amplo e diferenciado conjunto de fontes e traz as 

obras que conseguiram, até o momento, ser mapeadas na pesquisa. Trata-se de uma amostra 

de 36 contratos dentre os 66 de construção pesada estabelecidos no exterior. Como foi 

ressaltado anteriormente, a obtenção de informações pormenorizadas sobre esse processo e 

seus casos particulares não conta com a cooperação das empresas, entidades e órgãos 

públicos, sendo esse um trabalho de garimpagem em diferentes fontes. Os dados fornecidos 

por essa tabela serão analisados nas próximas páginas. 

 

As características da transnacionalização das empreiteiras brasileiras: 

 

Sobre os países-alvo da atuação das empresas brasileiras, Roberto Lassance, 

funcionário da empreiteira CR Almeida, afirma o seguinte:  

 
Observamos o seguinte: nos países de indústria de construção mais desenvolvidos, 
como o caso da Argentina, não há, sumariamente, condições para empresas 
brasileiras. As chances que existem são mais reais em países como Paraguai, 
Bolívia etc, onde se encontra uma indústria de construção incipiente.19 

 

A afirmação do executivo da empresa está de acordo com o que foi mapeado e que está 

explícito na tabela número 6. Dentre as obras que foram identificadas, o Paraguai é o país que 

mais teve contratos firmados com empreiteiras brasileiras, em um total de 7 dentre os 36 

averiguados. A ele seguem a Argélia e o Iraque, com 5 contratos cada, Mauritânia, Bolívia e 

Uruguai com 3 contratos, Angola e Venezuela com 2 e Colômbia, Congo, Peru e Tanzânia 

com 1. 

Dentre todos os contratos estabelecidos por empresas de engenharia do Brasil no 

exterior, incluindo os setores de projetos e de montagem industrial, novamente o Paraguai 

lidera com um total de 75 contratos dentre os 444, seguido, em ordem, por: Bolívia, Uruguai, 

Nigéria, Argélia, Equador, Chile, Iraque e Argentina20. Assim, aparecem os países da 

América do Sul, da África e Oriente Médio como os que mais têm contratos com empresas 

brasileiras. 

                                                 
19 Entrevista com Roberto Lassance da CR Almeida apud FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A 
Transnacionalização da Grande Engenharia Brasileira. op. cit. p. 146. 
20 FUNDAÇÃO João Pinheiro. Diagnóstico Nacional da Indústria da Construção. Belo Horizonte: Fundação 
João Pinheiro, 1984. vol. 13. p. 181. 
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Porém, essas quantidades não exprimem bem os valores dessas obras. Se o critério dos 

preços fosse levado em consideração para a montagem de um ranking, os países produtores de 

petróleo seriam os que estariam no topo da listagem como os que mais compram serviços de 

engenharia brasileiros. Esse fato se deve principalmente aos bilionários projetos das 

empreiteiras brasileiras no Iraque e na Venezuela, todos estabelecidos após 1973, sendo que, 

dos US$ 4,1 bi computados na tabela 6, um total de US$ 3,3 bi foram contratados em apenas 

três países: Venezuela, Argélia e Iraque, todos produtores de gás e petróleo21. 

Se os países da América do Sul são o principal foco das empreiteiras brasileiras, o 

Chile tem aí uma posição fundamental. Mesmo não contando com um grande número de 

contratos firmados mapeados na pesquisa, foi possível perceber que várias empreiteiras 

brasileiras fizeram tentativas naquele país, conforme se vê na tabela 7. Através de um 

levantamento preliminar, foi possível constatar que pelo menos outras três vezes o Chile foi 

alvo de tentativas de empreiteiras brasileiras, tendo sido derrotadas em concorrências a Tenco, 

a Cetenco e a Esusa. O foco no país se deve principalmente à grande abertura do mercado 

realizada pelo governo local após o golpe de 1973, que deu origem a um governo que 

estabeleceu uma política de ampla abertura para a entrada de capitais estrangeiros. 

A força de trabalho usada nas obras no exterior é mista. Os trabalhadores não-

qualificados tendem a ser recrutados na própria região, havendo alguns casos isolados de 

utilização de trabalhadores brasileiros para serviços pesados, principalmente em países 

vizinhos. Já os engenheiros e a força de trabalho qualificada empregada na construção da obra 

é composta sobretudo de funcionários brasileiros e estrangeiros dos quadros da própria 

empresa. Assim, um total de 200 funcionários especializados dos quadros da Camargo Corrêa 

e da Cetenco foi trabalhar na construção da hidrelétrica de Guri, obra que chegou a empregar 

dezenas de milhares de operários no auge dos trabalhos. Algumas empreiteiras estabelecem 

sistema de subempreitada e subcontratação de firmas locais, tendo como objetivo uma ‘boa 

relação com as empresas locais’, evitar encarecer a obra através do transporte de 

equipamentos para esses locais, ou então, por simples exigência do contrato22. 

Os projetos dessas obras muitas vezes são contratados a firmas de projetos brasileiras 

ligadas à empreiteira. Alguns projetos já estão, de antemão, pré-definidos e são de 

companhias de países centrais. A utilização de equipamentos vindos do Brasil é comum, mas 

não regra, havendo o uso de equipamentos importados de outras localidades ou locais, o que 

geralmente é definido no contrato. Nesse sentido, a Ecisa informou ter exportado US$ 29 

                                                 
21 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização da Grande Engenharia Brasileira. op. cit. p. 111-228. 
22 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização da Grande Engenharia Brasileira. op. cit. p. 239-53. 
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milhões em equipamentos para suas obras no exterior, incluindo 150 caminhões brasileiros. Já 

o uso de materiais para a obra tende a ser de produção local, mas há exceções, principalmente 

em países vizinhos, que acabam importando cimento, concreto, aço e britas do próprio 

Brasil23. 

Para dar início às operações fora do país ou então em decorrência do estabelecimento 

de contratos alhures, as empresas criaram departamentos internacionais ou empresas próprias 

para gerir suas atividades no exterior. A Camargo Corrêa sondava possibilidades no exterior 

desde 1967, fazendo nesse ano a sua primeira tentativa. A Mendes Júnior criou, em 1969, o 

departamento internacional da empresa e, em 1974, uma subsidiária internacional24. Outras 

firmas criaram empresas próprias no exterior, geralmente em paraísos fiscais. Assim, a 

Affonseca criou a Affonseca Internacional com sede no Brasil, a Ecisa criou a Dodoma 

Internacional com sede no Panamá, a Rabello criou a Rabello Internacional com sede também 

no paraíso fiscal de Panamá e a Esusa criou a Esusa Internacional com sede no paraíso fiscal 

de Ilha Canal, em 197825. 

Uma outra rota de saída para as empreiteiras brasileiras se estabelecerem no exterior é 

a associação com as empresas estatais brasileiras, como a Petrobrás e a então estatal 

Companhia Vale do Rio Doce. Essas firmas nacionais muitas vezes contratam serviços de 

engenharia de construtoras brasileiras, processo que tem se acentuado nos últimos anos, mas 

que já era verificado no período em casos como o da construtora Norberto Odebrecht e a 

Petrobrás em Angola no início dos anos 198026. 

Uma reclamação comum das empreiteiras em relação à sua experiência no exterior diz 

respeito à concorrência de empresas de outros países, principalmente as dos países centrais. 

Essas companhias – como a alemã Hochtief e a norte-americana Morrisen Knudsen, dentre 

outras – dominavam amplamente o mercado internacional de obras até os anos 1970, quando 

surgiu uma pequena abertura para empresas de outros países. O empresário Eduardo Celestino 

Rodrigues reclama da atuação dessas companhias, entendendo que elas têm vantagens, como 

o apoio maciço do aparelho estatal e a alta capacidade de financiamento, já que muitas delas 

fazem parte de grandes conglomerados financeiros. Da mesma forma, Hermano Cezar Jordão 

Freire, diretor-presidente da Esusa, reclama da competição das firmas norte-americanas, 

                                                 
23 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização da Grande Engenharia Brasileira. op. cit. p. 275-80. 
24 CAMARGOS, Regina Coeli Moreira. Estado e Empreiteiros no Brasil. op. cit. p. 65-136. 
25 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 239-43; 244-53; 281-8; 303-14. 
26 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 111-228; CAMPOS, Pedro Henrique 
Pedreira. Origens da internacionalização... op. cit. p. 61-6. 
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européias e asiáticas27. Essas condições tornaram a emergência das construtoras brasileiras no 

mercado internacional mais difícil e vieram a público em alguns casos localizados. 

Após essa abordagem geral do processo de transnacionalização das empreiteiras 

brasileiras e do levantamento de algumas características gerais desse processo, é possível se 

deter em alguns casos localizados que devem ser citados pelo seu caráter emblemático. 

A construtora Rabello foi fundada em Belo Horizonte em 1944 e era dominada pela 

família de mesmo nome. Foi responsável por obras de grande envergadura no Brasil, como as 

rodovias presidente Dutra, Castello Branco e o eixo monumental de Brasília. Porém, as 

conexões políticas da família Rabello não foram muito proveitosas no período ditatorial, 

como mostra a entrevista anônima feita por Galeno Tinoco Ferraz Filho em sua pesquisa de 

mestrado: 

 
Você quer ver uma empresa que foi para o brejo porque não teve boas relações 
políticas? Foi a Rabello. A Rabello era ligadíssima ao Juscelino; construiu Brasília, 
construiu a São Paulo-Curitiba, construiu a Belo Horizonte-São Paulo, etc... Era 
amiga de Juscelino. Sua queda começa com Jânio Quadros, se completando com a 
revolução de 64. [...] Nessa nossa área, o esquema político funciona. Então o Marco 
Paulo Rabello (presidente da Rabello) tinha bom relacionamento com Juscelino. 
Nesta época, houve um ‘boom’ de obras em todos os setores e o Marco fez uma 
senhora empresa. Ele era um senhor empresário. Posteriormente, em decorrência 
desse fato, com a revolução de 64, o Marco ficou de certa maneira marginalizado 
em termos políticos. Isto devido a suas vinculações pessoais com o Juscelino. 
Então, ele foi muito podado, muito cortado.28 

 

Em outro artigo, já problematizamos e analisamos a importância de certos contatos políticos 

para uma estratégia de sucesso das empresas construtoras de obras públicas e como mudanças 

dos grupos dirigentes no aparelho de Estado são decisivas para a ascensão e queda de grupos 

empresariais desse ramo29. O importante a destacar nessa passagem é o grande número de 

encomendas de obras realizado à empreiteira Rabello nas gestões de JK, seja à frente da 

presidência da República, seja também junto aos governos estadual e municipal de 

Kubitschek, e a diminuição de contratos assinados com órgãos públicos com o início da 

ditadura civil-militar. Mesmo tendo participado de projetos de grande envergadura, como a 

construção de trecho da Transamazônica, da Rio-Santos, da usina hidrelétrica de Passo Fundo 

no Rio Grande do Sul e de trecho do metrô de São Paulo, o número geral de encomendas da 

                                                 
27 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 11-27; 281-8. 
28 Entrevista anônima. In: FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 95-6. 
29 CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. A formação do grande capital brasileiro no setor da indústria de 
construção: resultados preliminares de um estudo sobre causas e origens. In: Trabalho Necessário. 2009. p. 1-
22. 
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empresa cai e sua posição no ranking anual de empresas nacionais de construção é decadente 

ao longo de toda a década de 197030. 

Paralelamente a isso, o arquiteto Oscar Niemeyer foi convidado pela recém-

independente república argelina para fazer o projeto da Universidade de Constantine. Após 

fazer o desenho dos prédios da nova universidade, foi contratada uma firma francesa para 

realizar o projeto dos edifícios, que acabou por declarar o projeto de Niemeyer irrealizável. O 

arquiteto brasileiro, então, contratou a empresa brasileira de projetos Projectum, do 

engenheiro Bruno Contarini, companhia ligada à construtora Rabello. A Projectum concluiu 

pela viabilidade da obra de acordo com o desenho de Oscar Niemeyer e a Rabello foi 

convidada a realizar a obra da universidade. O contrato foi assinado em fins da década de 

1960 e a obra iniciada em 1970, sem qualquer suporte por parte do governo brasileiro, seja 

por meio de financiamento, incentivos fiscais ou seguro, como ocorreria mais tarde com 

outras empresas. A seguradora francesa que faria o seguro da construção se recusou a fazê-lo, 

o que fez com que a Rabello tivesse que assumir todos os riscos inerentes à obra. A 

construção acabou sendo realizada sem qualquer problema maior31. 

O sucesso nessa obra fez com que a Rabello conseguisse ainda três outros contratos no 

país: o da universidade de Argel, o de um complexo industrial e o de uma barragem. Todos 

ocorreram na década de 1970 e esse último teve 16% de financiamento da Carteira de 

Comércio Exterior do Banco do Brasil Cacex). Porém, a Rabello também encontrou 

dificuldades políticas no país: 

 
Ao longo de sua permanência na Argélia, alguns diretores da Rabello tornaram-se 
amigos pessoais de um comandante do exército argeliano de grande influência no 
governo, onde ocupava o cargo de secretário geral da Revolução. Em virtude de um 
incidente internacional, este comandante caiu em desgraça, sendo afastado da vida 
pública até bem pouco tempo. Apesar da ligação da Rabello com tal personalidade 
do governo esgotar-se no plano puramente pessoal, o seu ostracismo foi desastroso 
para a empresa, na proporção em que de forma injustificada os interesses da 
Rabello foram identificados como sendo os interesses daquele homem público. 
Resultado: quatro anos sem obra.32 

 

Essa nova marginalização da empresa foi crucial para sua existência e logo ela chegaria à 

falência. Com o mercado interno fechado a possibilidades para a empresa, o que a mantinha 

eram justamente as obras na Argélia. Com a decadência dessas oportunidades, a empresa 

sucumbiria e logo deixaria de existir. 
                                                 
30 Revista O Empreiteiro. Edição de outubro de 1971, no 45, ano XI e diversos outros exemplares. 
31 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 303-14. 
32 Entrevistas junto a construtora Rabello SA. In: FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. 
cit. p. 311-2. 
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Interessante é notar a explicação dada pelo presidente da companhia, Marco Paulo 

Rabello, ao êxito da construtora no exterior: 

 
A tecnologia de ponta continua a ser desenvolvida pelos franceses, alemães e 
americanos, sendo que estes últimos podem ser considerados os mais importantes 
inovadores na moderna história da construção. [...] 
Neste quadro, a engenharia brasileira se apresenta como não inovadora. Na 
verdade, o que fez foi apenas adaptar técnicas importadas às condições locais, do 
que resultou uma engenharia algo menos sofisticada e mais embrutecida se 
comparada a suas matrizes. [...]33 
 

Assim, as empresas brasileiras não teriam chances de competição nesses países centrais, 

apenas em nações de desenvolvimento incipiente ou intermediário. 

 
Por outro lado, como traço comum observável naqueles países, encontramos um 
profundo sentimento anticolonialista que se revela no desejo de romper, na medida 
do possível, com toda e qualquer dependência para com os antigos colonizadores, 
vistos como prepotentes e pretensiosos.34 

 

E a primeira obra estabelecida pela empresa no país seria representativa dessa tendência: 

 
Constantine é, para os argelinos, uma ‘cidade mártir’, local de inúmeros massacres 
levados a efeito pelos colonizadores desde o século passado até a guerra da 
libertação mais recente. A Universidade representaria, assim, um símbolo da vitória 
da Nação sobre a repressão colonizadora.35 

 

Fica explícito como a empresa absorve um discurso libertador como forma de justificar e 

legitimar a sua atuação no país, moldando as suas intenções às condições sociais e políticas do 

ambiente onde a empresa atua e obtém seu lucro. 

O mercado argelino foi aberto pela entrada da Rabello e acabou levando à assinatura 

de outro contrato. A Ecel participou de concorrência no país em 1978 e ganhou a licitação 

para construção de um conjunto residencial no valor de US$ 83 milhões com financiamento 

do próprio governo local. No entanto, “a morte do dirigente máximo da Argélia implicou em 

mudanças administrativas que vieram a prejudicar o andamento das negociações, sendo que a 

obra nem chegou a ser iniciada” e “a Ecel é pessimista quanto à sua realização.”36 

                                                 
33 Entrevistas junto a construtora Rabello SA. In: FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. 
cit. p. 303-4. 
34 Entrevistas junto a construtora Rabello SA. In: FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. 
cit. p. 304. 
35 Entrevistas junto a construtora Rabello SA. In: FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. 
cit. p. 305. 
36 Entrevista realizada na Ecel SA. In: FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 273-
4. 
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Outra dificuldade encarada pelas empreiteiras brasileiras no exterior se deu no maior 

contrato assinado em um país estrangeiro no período, o da construção da usina hidrelétrica de 

Guri, na Venezuela. A obra foi realizada entre 1978 e 1986, sendo então a segunda maior 

hidrelétrica do mundo, com uma capacidade instalada final de 10.000 MW, atrás apenas de 

Itaipu. Na concorrência aberta em 1974, com a participação de empresas de diversos países do 

mundo, foram vitoriosas as empresas brasileiras Camargo Corrêa e Cetenco. Empresas norte-

americanas não aceitaram o resultado da licitação e iniciaram uma série de ataques às 

empreiteiras brasileiras, questionando a sua capacidade técnica e fazendo pressões pela 

mudança do resultado junto ao aparelho de Estado venezuelano. A questão virou ponto de 

disputa diplomático e envolveu autoridades brasileiras, que viajaram à Venezuela a fim de 

garantir a validação do resultado da concorrência. O ministro de Minas e Energia, César Cals, 

faz ampla campanha em prol da Camargo Corrêa e da Cetenco, tendo ele como assessor o 

presidente da Cetenco, Eduardo Celestino Rodrigues. O presidente Figueiredo chegou a 

enviar carta ao presidente venezuelano pressionando por um ajuste que beneficiasse as 

empresas brasileiras. Porém, o imbróglio internacional acabou por pender, no final, a favor 

das norte-americanas, com a inclusão de empresas daquele país no consórcio construtor da 

usina, além da participação de empresas venezuelanas, o que já era previsto no edital. Assim, 

a participação da Camargo Corrêa, que era inicialmente de 39% no consórcio, ficou em 24%, 

e a da Cetenco foi de 22 para 15%, ficando as empresas venezuelanas com 39%. Os 22% 

perdidos pelas brasileiras acabaram por ficar com três construtoras dos Estados Unidos: Gay 

Atkinson, Dravo e Morrisen Knudsen. As firmas brasileiras ainda encararam dificuldades ao 

longo da obra, reclamando de mudanças dos padrões trabalhistas em vigor no país37. 

O caso de maior sucesso de transnacionalização de uma empresa brasileira no período 

recortado é o da construtora de José Mendes Júnior, que chegou a atuar em 6 países com 12 

diferentes contratos, sendo que cinco deles totalizavam US$ 1,954 bilhões, dentre os que se 

conseguiu descobrir o valor. Havia, porém, outras obras de grande envergadura, como o 

projeto Sifão, de obras hidráulicas no Iraque, que também atingia provavelmente a casa dos 

bilhões de dólares. O nível de transnacionalização da empresa é inédito para o período, 

chegando ela a contabilizar 50% de seu faturamento no exterior38. A companhia se tornou em 

instrumento de política externa do governo Geisel em suas relações com o Iraque na segunda 

                                                 
37 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 111-228; 244-53; 254-66. 
38 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 111-228. A Odebrecht conseguiu contar 
nos anos recentes com 80% de toda a sua receita em construção em empreendimentos realizados fora do país. 
Ver CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Origens... op. cit. 
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metade dos anos 1970, inclusive com denúncias de negócios secretos de materiais e 

equipamentos nucleares. 

Se a Mendes Júnior teve a experiência de maior êxito de atividades fora do país no 

período, a construtora baiana Norberto Odebrecht é o caso de estratégia de maior 

agressividade em suas empreitadas no exterior. No ano de 1979, apresentando uma política de 

baixos preços, ela arremata dois contratos para construção de obras de hidrelétricas no Chile e 

no Peru e, em 1980, chegava a Angola, associada à Petrobrás. Construiria ainda a maior 

hidrelétrica desse país, a de Capanda, a partir de 1984, juntamente com a empresa soviética 

Tecnopromoexport. A entrada da empresa no mercado angolano abriria as portas para um dos 

mais promissores mercados da construtora, senão o maior, visto que a Odebrecht está até hoje 

no país com projetos de obras de infra-estrutura e concessão de serviços públicos39. Em 1980, 

a empresa comprou participação acionária na Companhia Brasileira de Projetos e Obras 

(CBPO), de Oscar Americano da Costa, empresa que já tinha atividades no exterior, com 

projetos barrageiros no Paraguai. A espécie de fusão feita entre as duas empresas deu quadro 

técnico para a Odebrecht, que acumulou a carteira de uma empreiteira que já havia atuado em 

grandes obras nacionais, como Itaipu e a rodovia dos Imigrantes40. 

A estratégia ambiciosa da empresa não parou por aí. Logo após estabelecer os 

contratos no Peru e no Chile, a empreiteira adquiriu uma ‘trading company’, ou melhor, uma 

firma para comercializar os produtos brasileiros nos países onde atuava41. Na apresentação de 

sua política no exterior em entrevista ao pesquisador Galeno Tinoco Ferraz Filho, a empresa 

destaca que lançou preços baixos em suas concorrências no Chile e no Peru com o fito de 

entrar naqueles mercados e ali conseguir novos empreendimentos. Demonstra ainda que 

utiliza “contatos políticos” para chegar ao exterior42. 

Faz parte da estratégia política da empresa a utilização de certas práticas irregulares. 

Em entrevista realizada em maio de 1992, o empresário Emílio Odebrecht acabou 

explicitando as estratégias de atuação da empresa no país, admitindo práticas como o 

suborno43, e no exterior através da seguinte afirmação: 

                                                 
39 Ver CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Origens... op. cit. p. 61-6; O GLOBO. Edição de 20 de agosto de 
2006, p. 38. ‘Brasileiros transformam Angola em oportunidade para prosperar: Fim da guerra civil, em 2002, 
atraiu mão-de-obra para reconstruir a nação; A caminho do exterior: idioma comum torna estreita relação com o 
Brasil’. Reportagem de Eliane Oliveira, de Brasília e do Rio. 
40 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 267-8. 
41 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 111-228. 
42 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 296-302. 
43 Em trecho já publicado em outro artigo nosso: “Jornal do Brasil – As acusações contra a Odebrecht falam de 
suborno. O ex-ministro Antonio Rogério Magri teria sido subornado pela Odebrecht, o governo do Acre também 
teria sido subornado para que sua empresa conseguisse a obra. O senhor já subornou alguém? Emílio Odebrecht 
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Emílio Odebrecht – Se for preciso, a gente banca o funcionário para levar de um 
andar para o outro e assim por diante. 
Jornal do Brasil – Tem de batalhar para as coisas andarem... 
Emílio Odebrecht – É verdade. Infelizmente é verdade. O que mais impressiona é 
que fazemos tudo isso no exterior e não tem problema. Tudo o que fazemos no 
Brasil fazemos no exterior.44 [grifo nosso] 

 

Além das estratégias particulares de cada empresa, e mais que elas, fundamentais para 

compreender o êxito do movimento das firmas brasileiras de construção para o exterior foram 

as políticas públicas favoráveis. Todos os empresários que se expuseram através de matérias 

em órgãos de imprensa ou revistas especializadas foram unânimes em defender políticas que 

facilitassem a saída das empreiteiras brasileiras para outros países. Emblemático é o trecho da 

entrevista do diretor-presidente da Esusa, Hermano Cezar Jordão Freire, na revista O 

Empreiteiro de outubro de 1979: 

 
Lá fora, temos que competir com firmas americanas, européias e asiáticas que 
recebem vantagens fiscais e financiamentos dos seus governos de forma ampla, 
muito diferente do que o nosso Governo concede, tornando, portanto, muito 
maiores as dificuldades das firmas brasileiras para levarem a cabo as obras 
contratadas.45  

 

Atente-se que o tom de reclamação dessa empresa em relação às políticas oficiais de incentivo 

persistem mesmo em 1979, período em que se haviam forjado os mecanismos de 

beneficiamento das empresas que atuavam em países estrangeiros. 

Para a implementação dessas políticas públicas, houve a organização de interesses no 

âmbito da sociedade civil, com a formação do Conselho Nacional de Exportação de Serviços 

de Engenharia, o Consese46, órgão que reunia as empresas que atuavam no exterior ou que 

visavam tal atividade. Esse tipo de organização foi ponto de partida fundamental para a 

implementação de medidas facilitadoras para as empreiteiras brasileiras multinacionais, mas 

foi completada pelo desenvolvimento de uma proposta, de um projeto de incentivos. Principal 

                                                                                                                                                         
– Essa é a pergunta que... primeiro vamos analisar o que é subornar? [...] Então, o que é hoje a corrupção nesse 
país? Eu acho que a sociedade toda é corrompida e ela corrompe. Hoje para o sujeito resolver alguma coisa, para 
sair de uma fila do INPS, encontra os seus artifícios de amizade, de um presente ou de um favor. Isso é 
considerado um processo de suborno. O suborno não é um problema de valor, é a relação estabelecida.” 
Entrevista com Emílio Odebrecht. In: Jornal do Brasil. Edição de 24 de maio de 1992 apud CAMARGOS, 
Regina Coeli Moreira. Estado e Empreiteiros no Brasil. op. cit. p. 60-1. 
44 Entrevista com Emílio Odebrecht. In: Jornal do Brasil. Edição de 24 de maio de 1992 apud CAMARGOS, 
Regina Coeli Moreira. Estado e Empreiteiros no Brasil. op. cit. p. 61-4. 
45 Revista O Empreiteiro. Edição de outubro de 1979 apud FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A 
Transnacionalização... op. cit. p. 281. 
46 CHAVES, Marilena. Indústria da Construção no Brasil. op. cit. p. 138-206. Apesar da citação da entidade 
pela autora, não foi possível verificar ainda a data de sua criação, sua atuação ou sua existência hoje. 
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acionista da construtora Cetenco, assessor do ministro de Minas e Energia César Cals e ex-

presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo, Eduardo Celestino Rodrigues fez com 

que sua empresa elaborasse um ‘memorial’ com uma política de amparo às empresas de 

engenharia nacionais que tinham obras no exterior e o enviasse ao então ministro da Fazenda, 

Antonio Delfim Netto. As propostas de política desenvolvidas por ele foram as seguintes: 

 
1) Necessidade de fornecimento, através de órgão do governo brasileiro, Banco do 
Brasil, BNDE e outros, do ‘Bid-Bond’ e ‘Performance-Bond’ e de outras garantias 
a serem prestadas na apresentação da proposta e na assinatura do contrato; 
2) Concessão de facilidades para envio de equipamentos e materiais de construção 
para obras no exterior; 
3) Solução de problemas de imposto de renda, sobre os resultados da empresa lá 
fora e sobre a remuneração dos empregados que trabalham no exterior; 
4) Solução do problema da continuidade da vinculação dos mesmos empregados, à 
Previdência Social no Brasil; 
5) Ajuda para capital de giro das empresas; 
6) Melhoramento nas condições de competição, no sentido de forçar projetos 
também brasileiros, com o que haveria melhora das condições para as empresas 
nacionais; 
7) Estabelecimento de empresas tipo ‘overseas’ para o trabalho exclusivo no 
exterior, às quais seriam atribuídos todos os tratamentos administrativos e fiscais 
incentivadores da exportação de serviços; 
8) Apoio diplomático das embaixadas brasileiras nos respectivos países.47  

 

Como se vê, trata-se de uma proposta completa de política de beneficiamento dos empresários 

que empregam suas companhias para realizar obras no exterior, sendo importante também 

destacar que a questão do financiamento corresponde à primeira proposta elaborada pela 

empresa de Celestino Rodrigues. 

A principal reivindicação do empresário veio com uma política implementada pela 

Cacex, órgão do BB, que passou a financiar 90% do valor dos contratos estabelecidos pelas 

empresas de engenharia que atuavam no exterior. O único contrato com financiamento da 

Cacex que não atingiu a cifra de 90% de subsídio foi o estabelecido pela Rabello na Argélia 

para construção de barragem, que teve cobertura de 16%. As condições de financiamento 

eram altamente convidativas, com juros anuais de 7% ao ano, 4 anos e meio de carência e 

outros 6 anos para pagar48. 

As exceções eram as obras não financiadas pelo Cacex, como as duas obras da CBPO 

no Paraguai, bancadas pelo Banco Mundial; uma rodovia da Mendes Júnior na Mauritânia, a 

única obra financiada plenamente por entes privados, no caso, bancos alemães; e as obras em 

países produtores de petróleo, geralmente financiadas parcial ou totalmente pelo próprio 
                                                 
47 Exportação de serviços de engenharia – a experiência da Cetenco Engenharia S.A. apud FERRAZ Filho, 
Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 257-8. 
48 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 303-14. 
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demandante. Assim, os contratos financiados pela Cacex se focavam nos estabelecidos na 

América do Sul e eram justificados como parte da política exterior de integração regional49. 

Outros órgãos atuaram em prol das empresas brasileiras no exterior. Além da Cacex, 

instituições eram elogiadas pelos empresários brasileiros, como a Interbrás, estatal brasileira 

criada nos anos 1970 para dar suporte às empresas exportadoras brasileiras. As negociações 

travadas pelo Itamaraty também são lembradas pelos empreiteiros como forma de facilitação 

das firmas no exterior. E mesmo nos seguros das obras há apoio oficial, com o exemplo dos 

hotéis no Iraque feitos pela Esusa, que tiveram como segurador o IRB. Já a Ecisa, em obra 

rodoviária realizada na Mauritânia, teve o resseguro feito pela companhia brasileira de 

seguros Sul América50. 

O apoio às empreiteiras brasileiras aumentou ainda mais em 1975 com o Decreto-lei 

no 141-8/75 que estabelecia estímulo às exportações de serviços de engenharia para empresas 

nacionais, que teriam o direito de reduzir de seu lucro tributável resultados com a venda de 

serviços no exterior. Trata-se de um período – o governo Geisel, após o primeiro choque do 

petróleo – no qual as exportações passaram a ser incentivadas em função dos crescentes 

déficits comerciais auferidos em função da elevação do preço do petróleo no mercado 

internacional. Segundo a empresa Ster, a sua saída para fora, assim como de outras empresas, 

só se tornou possível a partir desse decreto51. 

Com a implementação de todas essas decisões, as declarações de elogio em relação às 

políticas adotadas é generalizada entre as construtoras. Como amostra disso, a Concic 

congratula o “governo brasileiro [que] tem se esforçado para implementar a exportação de 

engenharia do que é exemplo a política comercial do Itamaraty, os financiamentos da Cacex 

etc...”. As demandas, no entanto, continuam: “faz-se necessário um esforço mais efetivo 

(legislação específica para serviços, desburocratiação, etc...) que resultará tão somente em 

benefícios mais significativos para as empresas e para o país.” 52 Além da reclamação das 

empresas que já haviam fincado os pés no exterior e que queriam mais facilidades, havia a das 

pequenas empresas: 

 
A política para o setor de construção desenvolvida no governo Geisel determinou 
um aproveitamento restrito do mercado externo pelas firmas brasileiras. Naquele 
governo o que se viu foi um pequeno grupo de firmas protegidas de tal forma que 
se criaram obras única e exclusivamente para mantê-las atuantes. Em muitos casos, 
elas venciam concorrências que tinham quase que uma meta ostensiva: a de 

                                                 
49 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 111-228. 
50 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 281-8; 175-80. 
51 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 315-22; 323-7. 
52 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 269-72. 
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propiciar que continuasse operando em grande escala. Isso levou quase à exaustão 
as firmas de pequeno e médio porte, em favor desse grupo privilegiado.53 

 

Esse grupo privilegiado a que se refere o empresário dono da Esusa é o das grandes 

empreiteiras nacionais que têm experiência e poder para a arrematação de grandes projetos no 

exterior. A sua exposição fica como denúncia de uma política favorável ao grande capital 

presente na indústria de construção. 

Por fim, toda a política externa no período foi elemento que facilitou e até explicou a 

entrada dessas empresas em alguns países, sendo ao mesmo tempo resultado e causa da 

exportação de serviços de engenharia por parte das empreiteiras. Há de se destacar a 

importância das articulações e pressões ditas ‘privadas’ para a compreensão da política 

externa brasileira e da atuação dos funcionários do Itamaraty. 

Segundo os analistas das relações exteriores do aparelho de Estado brasileiro, desde o 

governo Costa e Silva, o Itamaraty tem se inclinado a privilegiar o conflito Norte-Sul em 

detrimento da antiga divisão Leste-Oeste, altamente endossada pela gestão de Castello 

Branco. Isso avançou no governo Médici e se consolidou no período Geisel, de acordo com a 

análise de Carlos Estevam Martins e Celso Láfer. Fazem parte desse movimento as relações 

com a África portuguesa e com Iraque, país árabe que era o maior exportador individual de 

petróleo ao Brasil. A partir da aproximação realizada com esse país, o Estado brasileiro 

passou a apoiar a Organização pela Libertação da Palestina (OLP), o que foi pedido 

diretamente por membros do governo iraquiano. Além disso, o governo brasileiro tinha um 

forte comércio de armas com o país do Oriente Médio, com a venda por parte do Brasil de 

mísseis ar-terra fabricados pela Avibrás, tanques Urutu e Cascavel produzidos no Brasil pela 

Engesa e reposição de peças de aviões soviéticos da aeronáutica iraquiana pela Embraer. 

Ainda, no final dos anos 70 e início dos anos 80, houve denúncias públicas de conexão 

nuclear e embarque secreto de urânio do Brasil para o Iraque, o que teria sido intermediado 

por uma empreiteira brasileira com atividades no país. As relações diplomáticas entre os dois 

países ganharam tal importância que em uma das concorrências para obras públicas no país, 

houve no final um empate entre a Mendes Júnior e uma empreiteira iugoslava, tendo o 

governo iraquiano decidido a favor da empresa brasileira por conta das relações mantidas com 

o governo brasileiro54. 

Outro ponto importante da política externa brasileira que tem direta relação com as 

empreitadas das construtoras brasileiras no exterior é a política africana do Itamaraty, para a 
                                                 
53 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 284. 
54 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 111-228. 
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qual tiveram grande contribuição o ministro Antônio Francisco Azeredo da Silveira, o 

chanceler Mario Gibson Barboza, o diplomata Ítalo Zappa (chefe do Departamento de África, 

Ásia e Oceania do Itamaraty) e Ovídio de Melo (embaixador brasileiro em Luanda) no caso 

específico de Angola. A partir de 1973, é iniciada tal política com a visita de ministros do 

Itamaraty e diplomatas brasileiros, além do estabelecimento de embaixadas e relações 

comerciais com os países da África negra, principalmente os de língua portuguesa. A 

tendência teve culminância com a independência de Angola e o reconhecimento do governo 

do MPLA pela ditadura brasileira em 1975, tendo sido o primeiro governo do mundo a fazê-

lo, antes mesmo de Cuba e União Soviética, países que estavam implicados diretamente na 

guerra civil angolana. A política possibilitou a entrada das empreiteiras em diversos países da 

África negra, como o Congo, Moçambique e Angola. Para além da África subsaariana, os 

países árabes Mauritânia e Argélia tinham a presença de construtoras brasileiras55. 

De tudo isso se tira a relevância central que teve o Estado para o sucesso das 

exportações de serviços de engenharia realizadas pelas construtoras brasileiras no período e 

também para o fortalecimento dessas empresas. Em 1977, as quatro principais empresas do 

setor de construção pesada alcançavam um patrimônio líquido equivalente a 80% da média 

das quatro grandes montadoras de automóveis nacionais, o que é um termômetro de sua 

importância econômica56. Dentre a lista dos maiores grupos privados nacionais, as 

construtoras estavam muito bem representadas entre os dez primeiros grupos57. Paralelo ao 

processo de transnacionalização, as firmas de construção iniciaram um processo de 

ramificação que as transformaria em grandes conglomerados similares a grandes empresas de 

outros setores da economia58. O presidente do BNDES, no final dos anos 1970, montando um 

projeto de desestatização de empresas públicas refletiu sobre quais grupos empresariais 

tinham a robustez necessária para comprar e gerir essas companhias e lembrou-se dos grupos 

financeiros nacionais (Bradesco, Itaú, Unibanco e Bozano), da indústria (Ultra, Klabin, 

Matarazzo e Villares), da mineração (grupo Antunes e Ermírio de Morais) e da construção 

(lembrando de Camargo Corrêa, Mendes Júnior e Odebrecht)59. Segundo Guido Mantega e 

Maria Moraes, no final dos anos 1970, esses conglomerados correspondiam aos grupos 

                                                 
55 GASPARI, Elio. Com as tropas de Fidel. In: A Ditadura Encurralada. São Paulo: Companhia das Letras, 
2004. p. 127-57; FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 111-228. 
56 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 1-9. 
57 Ver BANAS. ANUÁRIO Banas. As Grandes Companhias. São Paulo: Banas, 1972-1978; Revista Visão. 
Quem é quem na economia brasileira. São Paulo: Visão, 1967-1979. 
58 Esse processo foi analisado em CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Origens... op. cit. p. 61-6. 
59 GASPARI, Elio. A Ditadura Encurralada. op. cit. p. 333-51. 
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econômicos nacionais que, mesmo com o predomínio do capital multinacional, haviam 

alcançado um novo patamar econômico, o de capital monopolista60. 

Não só em escala nacional, essas empresas ganhavam notoriedade, mas também em 

níveis maiores. O Brasil passou a contar com empresas entre as 200 maiores do mundo no 

ramo de construção em fins dos anos 1970, tendo duas em 1980 e três em 1982. Dentre essas, 

a Mendes Júnior chegou a figurar como a 13ª maior empreiteira do mundo em 1980, caindo 

com a crise dos anos 1980 para 18º lugar em 1981 e 123º em 1982. Em sentido inverso, a 

construtora Norberto Odebrecht só cresceu no período, saindo da 211ª posição em 1980, para 

a 148ª em 198161. Hoje, encontra-se entre as 20 maiores do mundo que têm investimentos no 

exterior, apesar de ser apenas a 44ª do mundo em volume total de obras, o que conta obras no 

exterior e no próprio país de origem62. 

 

Em busca de uma explicação – as possibilidades abertas por Ruy Mauro Marini: 

 

Assim que esse fenômeno se mostrou evidente, diversos autores buscaram hipóteses 

para sua explicação. Os pensadores que mais se mostraram profícuos em trabalhos para tal 

vieram do campo da economia, com nomes como Maria Conceição Tavares, Aloísio Teixeira, 

Luiz Gonzaga Belluzo, Richard Chaves e Frederick Knickerboker63. Esses autores se 

centraram nas possibilidades do pensamento de Rufold Hilfering e no rearranjo da divisão 

internacional do trabalho a partir do pós-guerra e dos anos 1970. 

Uma outra tese explicativa foi a da ‘tecnologia intermediária’, ‘tropicalização’ ou 

‘padrão do terceiro mundo’, ou melhor, a de que as empresas brasileiras tinham técnicas e 

experiência típica de países subdesenvolvidos e tropicais e teriam, por isso, sucesso em 

contextos similares. A crítica dessa hipótese vem de um próprio funcionário do Itamaraty: 

“Não acredito no mito da tecnologia intermediária [;] considero uma falácia dizer que somos 

competitivos porque somos atrasados.”64 Parece-nos, porém, que a explicação para o 

fenômeno da transnacionalização das empresas de construção brasileiras não pode se reter 

apenas na questão técnica ou tecnológica. 

                                                 
60 MANTEGA, Guido; MORAES, Maria. Acumulação Monopolista e Crises no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1991. p. 13-8. 
61 CHAVES, Marilena. Indústria da Construção no Brasil. op. cit. p. 207-64; FUNDAÇÃO João Pinheiro. 
Diagnóstico Nacional da Indústria da Construção. op. cit. p. 59-60. 
62 Identifica-se a partir disso a sua enorme transnacionalização. Ver http://enr.construction.com/ acessado em 21 
de outubro de 2009. 
63 Uma revisão bibliográfica dessas obras é feita por FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... 
op. cit. p. 11-27. 
64 FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit. p. 111-228; 323-7. 



 20

Uma outra possibilidade de compreensão que vem ganhando fôlego hoje, tanto para o 

fenômeno da transnacionalização de empresas brasileiras naquele período como nos tempos 

contemporâneos, é a decorrente do conceito de ‘subimperialismo’, do pensador Ruy Mauro 

Marini65. O conceito foi usado pelo pensador brasileiro pela primeira vez em 1966 em um 

artigo sobre a dependência e percorreu a sua obra até a morte, passando inclusive pela tese de 

livre docência defendida pelo autor na Universidade Autônoma do México em 1977 sob o 

título ‘A Acumulação Capitalista Mundial e o Subimperialismo’. A categoria foi logo 

absorvida e desenvolvida por outros autores, como o grupo pela revista ‘Marcha’, de 

Montevidéu, composto por Vivian Trias e Paulo Schilling, que criaram a ‘teoria do satélite 

privilegiado’, distinta das elaborações originais de Ruy Mauro, segundo ele próprio, e que 

acabava supervalorizando a dimensão geopolítica66. 

A proposta desse trecho do artigo é acompanhar parte da obra de Ruy Mauro Marini e 

analisar a capacidade explicativa e aplicabilidade do conceito para o fenômeno abordado na 

primeira parte do trabalho. Destaca-se desde já, no entanto, que não fizemos uma leitura 

pormenorizada de toda ou da maior parte da obra do autor, mas de alguns de seus principais 

artigos e ensaios que estão publicados em português e que parecem ilustrativos da sua forma 

de pensar.  

Sintetizando o conceito, pode-se dizer que, segundo Marini, subimperialismo é a 

forma que a economia dependente assume ao alcançar a etapa dos monopólios e do capital 

financeiro, tendo um exercício de política expansionista relativamente autônoma, que é reação 

à estreiteza do mercado interno nacional, não sendo esse um fenômeno unicamente brasileiro, 

mas parte de um movimento global que inclui uma reconversão produtiva e uma nova divisão 

internacional do trabalho, que emerge no pós-guerra e que possibilita tal processo67. 

No texto ‘Dialética da Dependência’, de 1973, Marini traz a interessante proposta de 

que não é possível entender a América Latina sem contemplá-la “na perspectiva do sistema 

em seu conjunto”, ou melhor, em suas relações com as outras economias do mundo, em uma 

perspectiva dialética, enxergando-a como parte de um todo. Porém, logo se vêem marcas de 

um posicionamento intelectual tão comum como problemático no período assinalado: 

                                                 
65 Ver, dentre outros, BUENO, Fábio; SEABRA, Raphael. A teoria do subimperialismo brasileiro: notas para 
uma (re)discussão contemporânea. 2009. p. 1-9; TRASPADINI, Roberta; STEDILE, João Pedro. Apresentação; 
Introdução In: ___ (org.). Ruy Mauro Marini: vida e obra. São Paulo: Expressão Popular, 2005. p. 7-49; 
MULLER, Ana Garcia. Empresas transnacionais brasileiras: dupla frente de luta. Texto inédito. Rio de Janeiro: 
2009. p. 1-14. 
66 MARINI, Ruy Mauro. Memória. In: TRASPADINI, Roberta; STEDILE, João Pedro (org.). Ruy Mauro 
Marini: vida e obra. op. cit. p. 57-134. 
67 Conceituação elaborada principalmente a partir da síntese realizada por BUENO, Fábio; SEABRA, Raphael. 
A teoria do subimperialismo brasileiro. op. cit. p. 1-9. 
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[E]ssa noção [o pré-capitalismo na América Latina] se refere a aspectos de uma 
realidade que por sua estrutura global e seu funcionamento não poderá desenvolver-
se jamais da mesma forma como se desenvolveram as economias capitalistas 
chamadas de avançadas.68  

 

O trecho é problemático pelo viés histórico que parte de um princípio linear e evolucionista 

para depois negá-lo. Por mais que o objetivo seja louvável, a idéia de uma economia com 

estrutura e funcionamento distinguíveis parece um tanto estruturalista e excessivamente 

moldada em rígidos ditames. 

A noção de linearidade, no entanto, ganha contornos mais nítidos quando, refletindo 

acerca da condição das economias latino-americanas, ele parafraseia Marx afirmando: “se é 

certo que o estudo das formas sociais mais desenvolvidas lança luz sobre as formas mais 

embrionárias [...].”69 O problema dessa passagem é conceber uma forma de adaptação da 

noção marxiana de desenvolvimento das forças sociais para a comparação entre economias 

latino-americanas e economias industrializadas e desenvolvidas. Francisco de Oliveira é um 

dos autores que refutaria esse tipo de evolucionismo mais linear ao destacar que a condição 

subdesenvolvida não era uma etapa histórica de desenvolvimento, anterior às economias 

desenvolvidas, mas uma etapa em si capitalista, com suas próprias características e 

contradições internas70. 

As críticas que podem ser direcionadas a Marini se devem em boa escala à falta de 

uma ampla bibliografia citada, à falta de informações ilustrativas e a ausência de uma 

pesquisa com dados que comprovem suas hipóteses. É polêmica também a sua postulação na 

obra de Caio Prado Jr., o que faz com que o autor entenda a economia latino-americana, e a 

brasileira em particular, não a partir de suas contradições internas e externas, mas 

fundamentalmente a partir de sua subordinação às economias dominantes do sistema 

capitalista internacional. Ainda, como faziam vários autores do período, Marini usa, com as 

devidas ressalvas, os conceitos cepalinos de ‘deterioração dos termos de troca’ e ‘substituição 

de importações’, criticadas por outros autores que escreviam também naquele momento71. 

Ruy Mauro Marini faz uso, ainda, do famigerado modelo feudal, do PCB, para a economia 

brasileira apontando o “sistema misto de servidão e trabalho assalariado”, criticado desde 
                                                 
68 MARINI, Ruy Mauro. Dialética da dependência, 1973. In: TRASPADINI, Roberta; STEDILE, João Pedro 
(org.). Ruy Mauro Marini: vida e obra. op. cit. p. 138. 
69 MARINI, Ruy Mauro. Dialética da dependência, 1973. op. cit. p. 139. 
70 OLIVEIRA, Francisco de. A crítica da razão dualista, 1972. In: A Crítica da Razão Dualista. O Ornitorrinco. 
São Paulo: Boitempo, 2003. p. 29-119. 
71 Sinalizamos novamente para o ensaio de Francisco de Oliveira de 1972. Vide A crítica da razão dualista. op. 
cit. p. 29-119. 
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1966 por Caio Prado Júnior, e também naquele momento, na tese de doutorado de Ciro 

Flamarion Cardoso e, em seguida, pela obra de Jacob Gorender72. 

O conhecimento de história econômica brasileira e latino-americana presente em sua 

obra é frágil diante das pesquisas recentes da historiografia, bem como de uma abordagem 

mais cuidadosa mesmo com as informações tidas naquele momento: 

 
[A]o começo de seu desenvolvimento, a economia dependente se encontra 
inteiramente subordinada à dinâmica da acumulação nos países industriais, a tal 
ponto que é em função da tendência à queda da taxa de lucros nestes, ou seja, da 
maneira como ali se expressa a acumulação de capital, que dito desenvolvimento 
pode ser explicado.73 [grifo nosso] 

 

Disso se lê que a economia latino-americana não precisa do entendimento de suas condições 

internas e da sua relação com o conjunto da economia mundial para ser compreendida, mas 

que é explicada direta e unicamente a partir das economias mais avançadas do capitalismo 

global. Novamente se vê a grande influência de Caio Prado em seu trabalho. 

Algumas afirmações de Marini em sua obra também geram desconforto ao leitor por 

sua carga determinista e absoluta, como a de que a dependência é “condição necessária do 

capitalismo mundial”74 ou então a de que “[e]ra evidente que a economia brasileira estava em 

um beco sem saída”75, quando se refere à crise econômica dos anos 1960. Ou então: “Em 

prazo mais ou menos curto, é inevitável que essa cisão horizontal das relações de classe no 

Brasil provoque uma guerra civil aberta”76 [grifo nosso], momento no qual Marini parece ter 

dado lugar à função de previdente do futuro e não analista das condições presentes. Os termos 

absolutos continuam na seqüência dessa última passagem: “A expansão imperialista brasileira 

tem que se basear em uma maior exploração das massas trabalhadoras nacionais.” [grifo 

nosso]. Ou então: “A ditadura militar aparece, assim, como conseqüência inevitável do 

desenvolvimento capitalista brasileiro”77 [grifo nosso], afirmação que embute uma teleologia, 

estruturalismo e determinismo que desafiam qualquer rigor histórico. 

                                                 
72 Ver PRADO Júnior, Caio. A Revolução Brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1966; CARDOSO, Ciro Flamarion 
Santana. O modo de produção escravista colonial na América. In: SANTIAGO, Théo (org.). A América Latina 
Colonial: ensaios. Rio de Janeiro: Pallas, 1975. p. 89-143; GORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. 6ª ed. 
São Paulo: Ática, 2001. 
73 MARINI, Ruy Mauro. Sobre a dialética da dependência, 1973. In: TRASPADINI, Roberta; STEDILE, João 
Pedro (org.). Ruy Mauro Marini: vida e obra. op. cit. p. 183-4. 
74 MARINI, Ruy Mauro. Sobre a dialética da dependência, 1973. op. cit. p. 188. 
75 MARINI, Ruy Mauro. Dialética do desenvolvimento capitalista. In: IDEM. Dialética da Dependência: uma 
antologia da obra de Ruy Mauro Marini. Petrópolis / Buenos Aires: Vozes / Clacso, 2000. p. 36. 
76 MARINI, Ruy Mauro. Dialética do desenvolvimento capitalista. op. cit. p. 71. 
77 MARINI, Ruy Mauro. Dialética do desenvolvimento capitalista. op. cit. p. 94. 



 23

Avançando para além de certas características problemáticas e limitadas do 

pensamento de Ruy Mauro Marini, podemos fazer uma avaliação também não muito positiva 

da forma como o autor desenvolve o conceito de subimperialismo: 

 
O desenvolvimento dessa contradição essencial do capitalismo brasileiro o leva à 
mais total irracionalidade, isto é, expandir a produção, restringindo cada vez mais 
a possibilidade de criar para ela um mercado nacional, comprimindo os níveis 
internos de consumo e aumentando constantemente o exército industrial de 
reserva.78 

 

A dita passagem pode ser complementada pela seguinte: 

 
[...] isto se traduz [...] no impulso para a economia brasileira para o exterior, no afã 
de compensar com a conquista de mercados já formados, principalmente na 
América Latina, sua incapacidade de ampliar o mercado interno. Esta forma de 
imperialismo leva, no entanto, a um subimperialismo.79 

 

Vemos nesse trecho que as razões explicativas do expansionismo da economia brasileira, 

segundo Marini, remetem direta e privilegiadamente à questão das restrições inerentes ao 

mercado interno brasileiro, o que se explica através de sua formação histórica e lógica no 

âmbito da economia internacional, tendo estreita relação com a noção de superexploração da 

força de trabalho. 

Pode-se concluir que, apesar das características questionáveis no âmbito teórico-

metodológico da abordagem de Marini, ele apontou para um fenômeno interessante e novo da 

economia brasileira e internacional, sendo um dos primeiros a fazê-lo. Lançando luz sobre a 

questão da expansão das empresas e da política externa brasileira, identificou um processo 

nascente e que precisava ser encarado e explicado. Sua inspiração caiopradiana, no entanto, 

limitou seu viés explicativo, dando excessiva relevância à questão do mercado interno 

brasileiro. 

Diversos autores discutiram a obra de Ruy Mauro Marini. O primeiro balanço de suas 

reflexões provavelmente foi o artigo produzido por Fernando Henrique Cardoso e apresentado 

no Congresso Latino-Americano de Sociologia, em Santiago, em 1972, sendo publicado na 

Revista Latinoamericana de Ciências Sociais. A crítica dura feita pelo sociólogo brasileiro à 

tese de Marini é centrada na noção de superexploração e, segundo Ruy Mauro, faz uma 

confusão desse conceito com o de mais-valia absoluta, em uma má compreensão de sua tese80. 

                                                 
78 MARINI, Ruy Mauro. Dialética do desenvolvimento capitalista. op. cit. p. 97. 
79 MARINI, Ruy Mauro. Dialética do desenvolvimento capitalista. op. cit. p. 98. 
80 MARINI, Ruy Mauro. Memória. op. cit. p. 91-2. 
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A coletânea recentemente publicada acerca da obra de Ruy Mauro81 tampouco faz referência 

ao problema do subimperialismo, destacando mais os conceitos de superexploração da força 

de trabalho e discutindo, a partir da obra de Marini, a globalização capitalista82. 

Um dos autores que fez uma das leituras mais consistentes da obra de Marini, 

relacionando-o ao quadro da história do pensamento econômico brasileiro, foi Guido Mantega 

em sua tese de doutorado, apesar de sua análise não ser muito simpatizada pelo teórico da 

dependência83. 

Mantega faz, com admiração à obra de Marini, uma análise relacionando diretamente 

as noções de superexploração da força de trabalho e subimperialismo nos textos do autor. Na 

sua leitura, a superexploração dos trabalhadores periféricos é o que leva ao subimperialismo, 

já que a classe trabalhadora desses países, explorados pela burguesia local e pela imperialista, 

não tem condições aquisitivas de consumir as mercadorias produzidas pela indústria local, o 

que leva à busca de mercado alhures. Assim, a superexploração seria a responsável pela 

industrialização incipiente dos países latino-americanos, o que leva esses países a não ter um 

mercado satisfatório. Mantega vê a influência de Trotsky no pensamento de Ruy Mauro, na 

noção de desenvolvimento desigual e combinado do pensador ucraniano84. 

Mantega propõe a tríade superexploração-subconsumismo-subimperialismo para 

compreender as análises de Marini, destacando que esse autor cai no mesmo erro de Rosa 

Luxemburgo, o das teses subconsumistas. Segundo Luxemburgo, a produção capitalista tende 

sempre a crescer às custas da pauperização da classe trabalhadora, o que priva a produção 

capitalista de mercados. Para superar isso, os capitais saem de seus países em busca de 

mercados consumidores em regiões pré-capitalistas85. Maria Conceição Tavares nota que o 

erro em que caiu Rosa Luxemburgo, que parece ter influenciado Marini, é similar ao equívoco 

de John Atkinson Hobson, que para explicar as exportações de capitais no final do século XIX 

                                                 
81 SADER, Emir; SANTOS, Theotonio dos (org.). A América Latina e os Desafios da Globalização: ensaios 
dedicados à obra de Ruy Mauro Marini. Rio de Janeiro: PUC-RJ / Boitempo, 2009. 384p. 
82 Essa leitura é feita por FONTES, Virgínia. Resenha de A América Latina e os Desafios da Globalização: 
ensaios dedicados à obra de Ruy Mauro Marini. Texto no prelo. Rio de Janeiro: 2009. p. 1-3. 
83 Ver MARINI, Ruy Mauro. Memória. op. cit. p. 133-4. 
84 MANTEGA, Guido. A Economia Política Brasileira. 5a ed. Petrópolis: Vozes, 1990 [1a ed. de 1984]. p. 11-21; 
210-83. 
85 MANTEGA, Guido; MORAES, Maria. A economia política brasileira em questão, 1964-75. In: Cadernos do 
Presente. São Paulo: Aparte, 1978. p. 16. Para as reflexões originais da pensadora marxista alemã, ver 
LUXEMBURG, Rosa. A Acumulação de Capital: contribuição do estudo econômico do imperialismo. 2ª ed. 
Coleção Os Economistas. São Paulo: Nova Cultural, 1985 [1ª ed. de 1912]. 
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e início do XX, considerou a falta de mercado interno e a busca de mercados no exterior como 

explicação mais válida86. 

Pode-se ver aí o elemento central do conceito de subimperialismo e também os limites 

de sua aplicação. Partindo de um postulado subconsumista, Marini sobrevalorizou a instância 

do mercado para a compreensão do processo de expansão territorial do capitalismo brasileiro. 

Pode-se enxergar também na reflexão do pensador da dependência uma certa dose de 

circulacionismo, ou melhor, a sobrevalorização da dimensão das trocas de mercadorias sobre 

a da produção87. Isso é visível em sua tese de que é a busca por mercados e as limitações na 

demanda interna que explicam o movimento dos capitais para o exterior nos países 

subimperialistas e também em sua inspiração caiopradiana de que a subordinação da 

economia latino-americana é o que vai defini-la. 

A sua elaboração pode ser respondida justamente pelo autor mais citado e que mais 

influenciou seu pensamento, Marx: “Se se envia capital para o exterior, isso não ocorre 

porque ele não poderia ser empregado no próprio país. Ocorre porque ele pode ser empregado 

no exterior a uma taxa de lucro mais elevada.”88 

A partir de fins do século XIX, diversos autores observaram a economia capitalista de 

então, mostrando que, mais que o comércio internacional, a característica maior da 

internacionalização da economia a partir de então se dava através da intensificação da 

exportação de capitais, ou melhor, dos investimentos estrangeiros diretos. O primeiro a 

identificar e assim chamar esse movimento foi Hobson89 e o primeiro a conceituá-lo em 

termos marxistas foi Hilferding, que definiu exportação de capital como a “exportação de 

valor que se destina a produzir mais-valia no exterior.” Esse mesmo autor destacou que foram 

a concentração e centralização de capitais que impulsionaram o movimento e que estes 

buscam maiores taxas de lucro, não se tratando de uma simples busca de mercados. Salientou 

inclusive que essenciais para esse processo foram os Estados e os bancos90. 

                                                 
86 TAVARES, Maria Conceição. Apresentação. In: HOBSON, John Atkinson. A Evolução do Capitalismo 
Moderno: um estudo da produção mecanizada. Coleção Os Economistas. São Paulo: Nova Cultural, 1985. p. 
VII-XXII. 
87 Para isso, ver LACLAU, Ernesto. Feudalismo e capitalismo na América Latina, 1973. In: SANTIAGO, Théo 
(org.). A América Latina Colonial: ensaios. op. cit. p. 34-60. 
88 MARX, Karl. Cap. 15 – Desdobramentos das contradições internas da lei. Seção III – A lei da queda da taxa 
de lucro. Livro III – O processo global de produção capitalista. In: O Capital: crítica da economia política. p. 
193. 
89 HOBSON, John Atkinson. A Evolução do Capitalismo Moderno. Op. cit. p. 325-61; ver também, do mesmo 
autor, Estudio del Imperialismo. Madrid: Alianza, 1981. 
90 HILFERDING, Rufold. O Capital Financeiro. Coleção Os Economistas. São Paulo: Nova Cultural, 1985. p. 
203-16; 293-315. 
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No final do século XIX, foi possível enxergar a emergência de novos países 

exportadores de capital que entravam na corrida imperialista tardiamente, como a Alemanha, 

o Japão e os Estados Unidos. Também hoje, é possível vislumbrar a ascensão de empresas de 

países que antes eram apenas escoadouro de capital e atualmente se mostram como 

exportadores de capital, como Brasil e China. James Petras é um autor que tem defendido a 

tese da existência de outros imperialismos na atualidade para além do norte-americano, 

usando de maneira polêmica as noções de estratificação e hierarquização no sistema 

imperial91. 

A chave para a compreensão do fenômeno deve levar em conta um rearranjo da 

divisão internacional do trabalho nas décadas do pós-guerra, mas também, e principalmente, 

certos fatores endógenos dessas economias que passam a exportar capitais, conforme se vê na 

notícia a seguir: 

 
Alcindo CONVAP: a união de duas forças. [...] 
Desde fins de 1969, denunciou-se a necessidade de concentração empresarial no 
campo das empreiteiras, para atender a orientação governamental no âmbito 
nacional, além de possibilitar o acesso a obras no exterior, que exigem sólida e 
eficiente estrutura administrativa. [...] Por isso, quanto maior o capital da empresa e 
a experiência acumulada, maiores serão as chances nas concorrências. [...] 
Ainda nesse sentido, estamos participando ativamente de concorrências no exterior, 
tendo sido pré-qualificados em concorrência para construção de 1.000 km de 
estradas em Moçambique.92 

 

A reportagem relata a fusão de duas empreiteiras no ano de 1972 no Brasil, tendo os 

empresários o objetivo de arrematar grandes obras em território nacional e também a 

possibilidade de atuação em concorrências no exterior, a partir do novo porte adquirido. É 

importante reter que esse foi um movimento apoiado e pressionado diretamente pela política 

vigente, sendo feita “para atender à orientação governamental”93. 

É possível apontar a partir dessa amostra que o movimento de empresas brasileiras 

para o exterior, seja no âmbito da indústria de construção ou em outros, é condicionado não 

pelas limitações do mercado interno, mas sim pelo novo patamar alcançado pelo capitalismo 

no Brasil e pelos próprios grupos empresariais que atuavam na economia brasileira. Rufold 

Hilferding destacou que a exportação de capitais era um movimento do grande capital, o que 

parece ser o caso das empresas em questão. O mesmo Hilferding salienta que o processo é 

                                                 
91 PETRAS, James. Hierarquias Imperiais: o caso da Somália. In: História & Luta de Classes. No 6. Novembro 
de 2008. p. 31-8. 
92 Revista O Empreiteiro: revista brasileira de construção pesada. Edição de maio de 1972, no 52, ano XII. 
93 Revista O Empreiteiro: revista brasileira de construção pesada. Edição de maio de 1972, no 52, ano XII. 
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auxiliado pelas políticas públicas postas em prática pelo aparelho de Estado e pelos bancos94. 

Para o caso brasileiro, temos os dois elementos exercidos pelo aparelho estatal, visto que o 

financiamento era em sua maior parte feito através de políticas de subsídio às exportações e 

de projetos de financiamentos de bancos públicos. 

Nesse sentido, pode-se propor que abandonemos a proposta explicativa de Ruy Mauro 

Marini para a explicação desse fenômeno, seja para os anos 1960 e 1970, seja para os dias 

atuais. Devemos, no entanto, apontar a importância de suas reflexões teóricas e, 

principalmente, o fato de esse autor ter sido um dos primeiros a identificar e problematizar 

esse fenômeno. A idéia de explicar a transnacionalização das empresas brasileiras a partir das 

restrições do mercado interno, no entanto, não dispõe de fundamento teórico ou empírico, 

lembrando que as empreiteiras começam a sair para o exterior no período de maior demanda 

de suas operações no mercado interno. Parece que partir da idéia de que se tratam de grandes 

empresas que, devido ao seu novo porte, iniciam a etapa de exportação de capitais, o que é 

escorado política e financeiramente pelo aparelho de Estado, nos ajuda mais a compreender 

esse fenômeno. O debate, entretanto, permanece aberto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
94 HILFERDING, Rufold. O Capital Financeiro. op. cit. p. 203-16; 293-315. 
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TABELAS 
 
 
 
Tabela 1 – Número de contratos de construção firmados pelas empreiteiras ao redor do 
mundo: 
 
Região Número de contratos
América do Sul 38
África 16
América central 6
Oriente Médio 6
Total 66
 
Fonte: FUNDAÇÃO João Pinheiro. Diagnóstico Nacional da Indústria da Construção. Belo 
Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1984. vol. 13. p. 13. 
 
 
 
 
 
Tabela 2 – Distribuição do número de contratos firmados no exterior por setor de atividade: 
 
Setor de atividade Número de contratos
Transporte 30
Energia 14
Edificações 12
Obras hidrelétricas e de saneamento 7
Outros e não especificados 3
Total 66
 
Fonte: FUNDAÇÃO João Pinheiro. Diagnóstico Nacional da Indústria da Construção. Belo 
Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1984. vol. 13. p. 18. 
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Tabela 3 – Número de contratos por ano de início do projeto: 
Ano Número de contratos
Antes de 1970 2
1970 1
1971 -
1972 -
1973 2
1974 2
1975 -
1976 2
1977 2
1978 11
1979 5
1980 3
1981 8
1982 2
1983 3
1984 -
Total 66
 
Fonte: FUNDAÇÃO João Pinheiro. Diagnóstico Nacional da Indústria da Construção. Belo 
Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1984. vol. 13. p. 21. 
 
 
Tabela 4 – Número de contratos firmados no exterior por empresa: 
 
Número total de empresas 1 contrato 2 ou 3 contratos 4 a 6 contratos 12 contratos
26 12 10 3 1 
 
Fonte: FUNDAÇÃO João Pinheiro. Diagnóstico Nacional da Indústria da Construção. Belo 
Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1984. vol. 13. p. 24. 
 
 
Tabela 5 – Empresas de construção pesada e número de países em que elas atuam: 
 
Total 1 país 2 países 3 países 6 países 
26 19 4 2 1 
 
Fonte: FUNDAÇÃO João Pinheiro. Diagnóstico Nacional da Indústria da Construção. Belo 
Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1984. vol. 13. p. 31. 
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Tabela 6 – Obras no exterior entre 1964 e 1984 mapeadas: 
Empreiteira Obra País Valor Período Financiamen

to 

Affonseca rodovia e aeroporto Bolívia US$ 30 mi  Cacex - 90% 

Affonseca aeroporto de Tariga Bolívia US$ 4 mi   

Affonseca complexo desportivo Chile US$ 6,5 mi  Cacex - 90% 
Andrade Gutierrez rodovia Congo  1983-...  

CBPO barragem Iguazu Paraguai US$ 25 mi 1973-... BIRD 

CBPO hidrelétrica Paraguai US$ 6,5 mi 1973-... BIRD 

Camargo Corrêa hidrelétrica de Guri Venezuela US$ 1,2 bi 1978-86 Edelca (local)

Cetenco hidrelétrica de Guri Venezuela US$ 1,2 bi 1978-86 Edelca (local)

Cetenco trecho do metrô Venezuela US$ 50 mi 1977-...  

Concic porto pesqueiro Uruguai US$ 10 mi 1976-... Cacex 

Ecel conjunto residencial Argélia US$ 83,5 mi 1978 local 

Ecisa reforma de porto Paraguai US$ 10 mi fins dos 1960  

Ecisa saneamento Paraguai US$ 12 mi 1973-...  

Ecisa saneamento Paraguai US$ 14 mi 1979-...  

Ecisa rodovia Tanzânia US$ 68 mi   

Esusa hotel em Basra Iraque US$ 15 mi 1978-... local 

Esusa hotel em Bagdá Iraque US$ 15 mi 1978-... local 

Mendes Júnior hidrelétrica Bolívia  1969-73  

Mendes Júnior ferrovia Iraque US$ 1,2 bi ...-1985  

Mendes Júnior rodovia Iraque US$ 280 mi 1981-6  

Mendes Júnior projeto Sifão Iraque  1984-...  

Mendes Júnior hidrelétrica Uruguai US$ 360 mi   

Mendes Júnior rodovia Mauritânia US$ 106 mi   

Mendes Júnior rodovia Mauritânia    

Mendes Júnior aeroporto Mauritânia US$ 8 mi   

Mendes Júnior hidrelétrica Colômbia    

Odebrecht hidrelétrica Peru US$ 100 mi 1979-... Cacex/BB 

Odebrecht túneis de desvio Chile US$ 30 mi 1979-... 'brasileiro' 

Odebrecht 'projetos' Angola  1980-...  

Odebrecht hidrelétrica Angola  1984-...  

Queiroz Galvão barragem Uruguai  1984-...  

Rabello universidade  Argélia US$ 350 mi 1970-... local 

Rabello universidade Argélia  1972-... local 

Rabello complexo industrial Argélia  1973-... local 

Rabello barragem Argélia US$ 200 mi 1977-... Cacex - 16% 

Ster ruta 9 Paraguai US$ 17 mi 1975-80 BID 

Ster ruta 7 Paraguai US$ 10,8 mi 1977-... Cacex 

Total 36 contratos 13 US$ 4,21 bi   
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Fonte: FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit.; 
http://www.andradegutierrez.com.br/ acessado dia 20 de agosto de 2007; 
http://www.mendesjunior.com.br/ acessado dia 20 de agosto de 2007; O GLOBO. Edição de 20 de agosto 
de 2006, p. 38; http://www.odebrecht.com.br/ acessado dia 19 de agosto de 2007; CAMPOS, Pedro 
Henrique Pedreira. Origens da internacionalização. op. cit. 
 
 
Tabela 7 – Tentativas não exitosas de realização de obras no exterior: 
 
Empreiteira Tipo de obra País ou região Período Observação 
Affonseca  Bolívia  com a Andrade Gutierrez
Affonseca hidrelétrica Uruguai  derrotada para Mendes Jr.
Alcindo CONVAP rodovia Moçambique  pré-qualificada 
Andrade Gutierrez hidrelétrica Uruguai  derrotada para Mendes Jr.
Camargo Corrêa hidrelétrica Argentina 1967  
Camargo Corrêa hidrelétrica Uruguai  derrotada para Mendes Jr.
Camargo Corrêa metrô Venezuela 1975 vencida por italianas e espanholas 

Cetenco hidrelétrica Argentina  derrotada para francesa 
Cetenco obra rodoviária Paraguai   
Cetenco estrada Costa Rica   
Cetenco ferrovias Nigéria   
Cetenco rede de transmissão Chile   
Cetenco barragem Portugal   
Esusa  Oriente Médio desde 1975  
Esusa  Paraguai   
Esusa  Equador   
Esusa  Chile   
Esusa  Venezuela   
Esusa  América Latina   
Esusa  África   
Tenco hidrelétrica Chile  pré-qualificada para obra

 
Fonte: FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização... op. cit.; CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. 
Origens da internacionalização. op. cit.; Revista O Empreiteiro. Edição de setembro de 1968. no 8. Ano VII; 
Revista O Empreiteiro: revista brasileira de construção pesada. Edição de maio de 1972, no 52, ano XII. 
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Apontamentos sobre a periodização dos modos de 

produção no debate marxista: teoria e política da 

transição. 

 
Daniel Feldmann – Doutorando em Desenvolvimento Econômico do IE-

Unicamp. Bolsista da CAPES. 

 

 1- Apresentação 

 

   Neste texto pretendemos resgatar elementos do debate sobre a periodização dos modos de 

produção no campo do marxismo. Inicialmente, discorreremos sucintamente sobre a 

problemática exposta por Marx, tendo como eixo principal seu texto dos Grundrisse 

“Formações Econômicas Pré-Capitalistas” (FORMEN), texto este que permaneceu virtualmente 

desconhecido até 1952 e que teve sua primeira tradução para o inglês em 1964 quando foi 

publicado conjuntamente com a famosa introdução de Eric Hobsbawm.  A seguir, teceremos 

algumas reflexões sobre a tortuosa discussão teórica sobre a temática da periodização que 

atravessou o marxismo no século XX. Buscaremos enfatizar um aspecto que julgamos central 

neste debate: A necessidade (ou não) do desenvolvimento acentuado das forças produtivas e da 

consolidação de relações de produção plenamente capitalistas para a transição ao socialismo. 

 Diante da amplitude de obras sobre o tema e também em função dos limites de uma 

breve contribuição, optamos por circunscrever nossas observações em alguns momentos 

específicos do debate. Mencionaremos em especial algumas discussões em torno do “modo de 

produção asiático” que aparecem no seio da Terceira Internacional nos anos 20/30, anteriores à 

difusão das FORMEN; mas que também são retomadas na posterior contribuição de autores 

como Hobsbawm, Sofri e Mandel, estas últimas já informadas pela publicação do texto de 

Marx. Acreditamos que com tal recorte é possível jogar luz sobre a problemática supracitada. 

 Por fim, em nossas considerações finais, sugeriremos caminhos de reflexão que 

julgamos importantes para o debate atual sobre a periodização dentro do pensamento marxista. 
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 2- A problemática posta por Marx em “Formações Econômicas 

Pré- Capitalistas”  

  

 A partir de um estudo sobre modos de produção anteriores ao capitalismo, Marx busca 

investigar o que ele mesmo chama de “pressupostos do trabalho assalariado e uma das 

condições históricas do capital”. (MARX, 1975, p. 65).  

 Em outras palavras, Marx faz uma gênese dos elementos que permitirão o advento do 

modo de produção capitalista. O trabalho livre e sua troca por dinheiro, bem como a separação 

desse mesmo trabalho livre de sua efetivação - ou seja, a separação do trabalho de suas 

condições objetivas de existência – são as questões que Marx pontua como essenciais para a 

emergência do novo modo de produção marcado pela dominância do valor de troca sobre o 

valor de uso. 

 Marx inicia a exposição a partir da formas mais simples de vida nômade, à qual atribui a 

alcunha de “primeira forma de sobrevivência” (MARX, 1975, p.66). Um posterior processo de 

fixação de grupos humanos à terra cuja efetivação e características dependerão de várias 

condições, é o que permitirá o surgimento de diferentes modos de produção. Marx é claro sobre 

isso quando afirma que “a terra é o grande laboratório, o arsenal que proporciona tanto os 

meios e os objetos do trabalho como a localização, a base da comunidade.” (MARX, 1975, 

p.67). 

 O modo de produção asiático, que por vezes é chamado por Marx de “despotismo 

oriental”, se baseia na propriedade comunal em territórios onde são praticadas unificadamente a 

manufatura e a agricultura. Os indivíduos mantêm uma relação de posse – e não de propriedade 

- com a terra na medida em que são da comunidade. A escravidão não predomina como relação 

de produção. Entretanto, nesta formação social, os indivíduos produtores vivem como uma 

espécie de “escravos do trabalho coletivo” que corporifica a comunidade. As necessidades de 

trabalho coletivo em grande escala (como a irrigação), mediadas por um déspota que corporifica 

a unidade global, reforçariam tal configuração. 

 Em tal modo de produção haveria uma tendência maior à estabilidade, em virtude de um 

círculo de produção auto sustentado entre agricultura e manufatura artesanal que impede 

qualquer processo de independência do indivíduo. As cidades existentes não se integram à 

economia. Tendem a serem entrepostos militares e administrativos sob os auspícios do déspota 

e de sua enorme burocracia estatal. 

 No modo de produção antigo, cuja referência mais presente nos escritos de Marx é 

Roma Antiga, prevaleceria uma forma contraditória entre a propriedade comum (o ager 

publicus) e a propriedade privada da terra. O usufruto da posse da terra estatal se dá justamente 
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pela condição de cidadão urbano Diferentemente do modo de produção 

asiático, aqui teríamos sim a possibilidade de identificar a propriedade privada. Entretanto, 

mesmo se essa propriedade privada se separa das terras comunais, ela só se consubstancia com a 

mediação da comunidade via Estado.1Estado este que tem a cidade como centro político da 

sociedade, mas uma cidade que na acepção de Marx é “ruralizada”, pois ela é o centro de onde 

se organiza a vida baseada na propriedade da terra. 

 Em tais condições, há um maior dinamismo social deste modo de produção que, por 

outro lado, tende à sua própria crise. O crescimento da população e a existência da propriedade 

privada por parte dos cidadãos impõem a guerra e o aumento crescente do número de escravos. 

A possibilidade de perda da terra e da própria cidadania potencializa a instabilidade e os 

conflitos internos desta formação social. Ou nas palavras de Marx, a “preservação da antiga 

comunidade implica na destruição das condições sob a qual ela está baseada.” (MARX, 1975, 

p.74).  

  Finalmente, Marx debate o modo de produção germânico, cujo desenvolvimento 

posterior parece claramente remeter ao feudalismo europeu.2 E neste ponto há uma 

diferenciação importante em relação aos modos de produção acima descritos. 

  Aqui a propriedade comum existe, mas de uma forma mais secundária. Ela se baseia 

em bosques, florestas e algumas áreas de utilização coletiva entre os indivíduos. A verdadeira 

unidade aqui é o lar individual, onde os indivíduos produzem sua existência. 

 Nesta formação o senso coletivo não aparece pela comunalidade do solo. Fatores como 

língua, a necessidade de guerras, a utilização de certos espaços comuns garantem por certo o 

senso coletivo, mas sugerem um caráter mais de “associação” do que de “comunidade”. O uso 

privado da terra é aqui mais identificável do que no modo antigo, posto que no último ele 

pressupunha a cidadania estatal e desta forma o arbítrio da comunidade. A terra comum no 

modo germânico aparece como suplemento da terra privada e não como o cerne da sociedade. 

 Ou seja, sendo o “todo econômico” o lar individual familiar e privado, tal modo de 

produção abre a perspectiva de um processo de individualização da sociedade. Partindo de uma 

estrutura mais “individualizante”, aonde o peso da comunidade é menos acachapante, o modo 
                                                 
1 “Ser membro da comunidade continua sendo condição prévia para a apropriação da terra mas, na qualidade de 
membro da comunidade, o indivíduo é um proprietário privado” MARX (1975, p.70). Ou então, “O proprietário da terra é 
simultaneamente um cidadão urbano. Economicamente, a cidadania pode expressar simplesmente uma forma na qual 
os agricultores vivem na cidade.” MARX (1975, p.76) 
2 Na descrição dos modos de produção pré-capitalistas, parece nítido que Marx separa dois momentos distintos. 
Primeiramente ele descreve como a relação do homem com seu “laboratório natural” deu a origem a diferentes 
estruturas em virtude de circunstancias concretas distintas. A seguir, ele aponta como a dinâmica dos modos de 
produção tende (ou não tende no caso do modo asiático) a transformar as condições pré-existentes. Assim, o modo de 
produção antigo não é sinônimo de escravidão, assim como a servidão feudal não é idêntica ao modo de produção 
germânico. Ou seja, escravidão e servidão seriam desenvolvimentos lógicos da situação original tribal que refletiriam 
uma maior diferenciação social e aonde o escravo e o servo, assim como o solo, instrumentos, etc. aparecem como 
condições objetivas da produção para aqueles que lograram obter seu trabalho compulsório via guerras, dívidas, etc. 
(MARX 1975 p.84-85). 
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de produção germânico nasce no meio rural, mas apresenta uma tal 

dinâmica no seu desenvolvimento que permite uma oposição entre campo e cidade, 

diferentemente do que ocorre em outros modos de produção pré-capitalistas.3 

 Aqui retornamos ao centro das preocupações de Marx expressas nas FORMEN. Os 

modos de produção anteriores ao capitalismo eram caracterizados por certos aspectos comuns. 

Não apenas a produção era centrada em valores de uso, como havia a unidade entre o 

trabalhador e objeto (meios de produção). A propriedade da terra antecede a atividade 

produtiva. O solo e também os outros objetos de trabalho aparecem tão naturais ao produtor 

quanto seus olhos, pele, etc. 

 Desta feita, o trabalhador nunca pode aparecer no simples isolamento do trabalhador 

livre. Mesmo argumentando de um modo às vezes indireto e não explícito Marx considera o 

modo de produção germânico aquele onde o “simples isolamento do trabalhador livre” tem mais 

chances de aflorar.  

 Em outras palavras, nos parece que para Marx a estrutura de “lares individuais” é mais 

passível de proporcionar a gênese de elementos fundamentais– como a separação do camponês 

da terra, separação do artesão dos instrumentos de trabalho, a separação dos produtores em geral 

de seu meio de subsistência – elementos que o capital passa a ter a possibilidade de se apropriar 

em direção ao desenvolvimento do modo de produção capitalista.  

 No caso do artesanato urbano, as considerações de Marx são muito importantes. Como 

frisamos, esta atividade tende a se “individualizar” em função do desenvolvimento da estrutura 

do modo de produção germânico4.  

 Mais ainda, o artesanato urbano permite uma relação particular entre trabalhador e seu 

objeto de trabalho. No curso de suas atividades, as habilidades individuais e a arte dos artesãos 

passam a aparecer como uma propriedade, como algo próprio, diferenciado. Ou seja, é o 

trabalho individual e sua destreza específica aqui que aparecem como propriedade destes 

artesãos. Os instrumentos que fazem parte de suas condições objetivas de produção são eles 

mesmos produto consciente de trabalho humano e não meramente dados pela natureza como no 

                                                 
3 “A história antiga clássica é a história das cidades, porém de cidades baseadas na propriedade da terra e na 
agricultura; a história asiática é uma espécie de unidade indiferente entre cidade e campo (…); a Idade Média (período 
germânico) começa com o campo como cenário da história, cujo ulterior desenvolvimento ocorre, então, através da 
oposição entre cidade e campo; a história moderna consiste na urbanização do campo e não, como os antigos, na 
ruralização da cidade.” (MARX, 1975, p.74).  

 
4 Para Marx, como já frisamos, no modo asiático a manufatura é realizada dentro da propriedade comunal em conjunto 
com a atividade agrícola. No modo antigo, Marx ressalta o caráter secundário da atividade manufatureira em relação á 
centralidade do uso da terra.  Isso teria a ver com o fato da atividade manufatureira ser realizada nesta formação social 
por libertos, clientes e escravos. O modo germânico com sua maior individualização haveria de permitir o 
desenvolvimento da produção individualizada artesanal. 
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caso da terra. Em tais condições, Marx ressalta a potencialidade de 

separação deste trabalho dos objetos de produção.  

Pois, justamente, sem o processo histórico de dupla separação do trabalho das condições 

objetivas de produção – tanto a separação da propriedade como separação das imposições extra- 

econômicas – não se pode abrir definitivamente as portas ao capital e ao modo de produção que 

este cria. 5 

Ou, dito de outra forma, “a riqueza monetária nem descobriu e nem fabricou a roda de fiar 

e o tear.” (MARX, 1975, p.104). Pois como bem afirma Marx a mera existência de riqueza 

monetária não basta para haver capitalismo, pois do contrário não se explicaria porque o 

capitalismo não se desenvolveu em Roma Antiga. 

Diferentemente do modo de produção germânico cuja individualização e posterior 

desenvolvimento permitiu a cidade “urbanizar o campo” - o que envolveu a disseminação da 

produção de valores de troca, etapa fundamental para a indústria capitalista - no caso de Roma 

“não houve o envolvimento de toda área rural na produção, não de valores de uso, mas de 

valores de troca.” (MARX, 1975, p.108) 

 

3- O histórico e o lógico na periodização 
 

 Uma primeira aproximação do problema por nós proposto implica em delimitar o 

quadro de análise das FORMEN. É facilmente perceptível que a descrição dos modos de 

produção pré-capitalistas é feita por Marx num alto grau de generalização. Mesmo que Marx 

nos ofereça exemplos históricos e geográficos que busquem corroborar suas assertivas, tais 

exemplos estão subordinados à sua preocupação em qualificar os eixos centrais de cada um dos 

modos de produção. 

Isto se liga diretamente às importantes qualificações feitas por Hobsbawm em sua 

introdução às FORMEN.  Para o historiador, as análises presentes neste texto de Marx “não 

constituem história em sentido estrito”. (HOBSBAWM, 1975, p.15) 

Ou seja, nos parece claro que a investigação das FORMEN busca compreender uma 

determinada lógica que possibilitou a ascensão do trabalho livre e dos pré-requisitos básicos do 

modo de produção capitalista. 

Tal assertiva é importante para se evitar o erro de se tomar textos que são fundamentalmente 

lógicos e que explicam a gênese de estruturas, como textos que delineiam com precisão 

contornos históricos ou que confirmem e explicitem certos desenvolvimentos cronológicos.  

                                                 
5 “O processo histórico não é resultado do capital, mas seu pré-requisito” (MARX, 1975, p.102) 
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É possível dizer que o mesmo equívoco aparece em algumas 

interpretações de “O Capital”.  Poderíamos ainda acrescentar – como lembra Hobsbawm – as 

interpretações equivocadas do famoso Prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política 

de 1857, quando Marx afirma que “os modos de produção asiático, antigo, feudal e, 

modernamente, o burguês podem ser designados como épocas progressivas da formação 

econômica da sociedade”. 

A idéia de “épocas progressivas” é que precisa ser aqui balizada para afastarmos o 

simplismo. Não se trata de uma sucessão cronológica necessária que todas as sociedades 

deveriam necessariamente passar. Nas FORMEN, Marx parte de um ponto de chegada nítido 

que é a gênese de elementos que permitem a ascensão do modo de produção capitalista. Desta 

forma, a análise das sociedades pré-capitalistas realizada tem por objetivo compreender como a 

dinâmica de tais sociedades eram mais propícias (ou não) a engendrar tais elementos. 

 Assim, a idéia de progresso não deve ser tomada aqui como uma “escada” linear em direção 

ao capitalismo e a sociedade burguesa. O progresso deve aqui ser compreendido num sentido 

mais abstrato e lógico. O modo de produção germânico, cujo desenvolvimento daria origem ao 

feudalismo europeu, permitiu uma formação social mais individualizada dentro da qual 

emanaria a oposição campo /cidade. O sentido histórico do progresso descrito por Marx parte 

inicialmente de uma estrutura onde a comunidade é tudo, para uma estrutura onde a comunidade 

é mais frouxa, permitindo e/ou obrigando a atividade econômica individual. 6 

No seio da formação feudal oriunda do modo germânico torna-se mais plausível a separação 

do produtor dos meios de produção e a generalização do valor de troca como esteio da 

produção, assim como a separação da esfera privada da esfera pública e a conseqüente 

libertação da atividade produtiva dos elementos extra-econômicos.  

Feitas tais considerações, torna-se fácil notar que nas FORMEN, Marx não está discutindo a 

transição histórico-concreta entre modos de produção, nem mesmo a transição entre feudalismo 

e capitalismo. Além disso, constatar que o capitalismo se originou em regiões onde o 

feudalismo era vigente não implica em afirmar que apenas a partir do feudalismo pode surgir o 

capitalismo.  7 

                                                 
6 “Na forma asiática, em que a apropriação é comunitária, o indivíduo é mero acidente da substância social; na forma 
antiga, equilibram-se o indivíduo e a comunidade e na germánica, aquele predomina sobre esta” (QUARTIM DE 
MORAES, 1995, p.109) 
7 “Dentre as formações históricas pré-capitalistas a que mereceu maior atenção, mais ainda que o `feudalismo´ 
encarado abstratamente, foi a sociedade medieval, que precede imediatamente o capital e o vê nascer em seu seio. 
Tal atenção histórica, porém, mais do que compreensível, jamais dá lugar a deduções de caráter geral sobre a 
sucessão das formações econômicas. Por exemplo, não há passagem alguma da qual se deduza que Marx 
considerasse a sociedade feudal como uma das condições de gerar o capitalismo. Ao contrário, Marx revela aqui, 
também, uma grande cautela diante deste tipo de generalizações e um profundo sentido da complexidade dos 
fenômenos históricos” (SOFRI, 1977, p 49) Em outra passagem “É difícil estabelecer (em Marx) razões estruturais 
segundo as quais a separação entre o trabalhador e os meios de produção, condição primeira do capitalismo, não 
possa ocorrer em outro lugar (que não na Europa feudal).” (SOFRI, 1977, p. 47) 
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O que dissemos até aqui permite uma breve digressão. Curiosamente, 

nos parece que de certa forma Hobsbawm na sua introdução acaba por deslizar para o mesmo 

equívoco que critica na interpretação da periodização marxiana quando, discorrendo sobre o 

famoso debate da transição feudalismo/capitalismo protagonizado por Dobb e Sweezy, afirma 

que: 

 
O único dos participantes desses debates que pode ser considerado como seguidor de seus passos é P. M 

Sweezy que afirma (como Marx) ser o feudalismo um sistema de produção para uso, e que, em tais 

formações econômicas, “nenhuma sede ilimitada de trabalho excedente se origina da própria natureza da 

produção.” (CAPITAL I, 219, cap. X, seção 2). Portanto, o principal agente de desintegração deve ser 

visto no crescimento do comércio. (HOBSBAWM, 1975, p.46) 

 

De fato podemos encontrar nas FORMEN passagens que, isoladamente, embasem a idéia 

acima. Em certa passagem Marx afirma taxativamente que “é muito raro artesãos se tornarem 

capitalistas” (MARX, 1975, p.102), da mesma maneira que Sweezy o faz na polêmica com 

Dobb8. Nesta linha de raciocínio, são majoritariamente os comerciantes – em princípio externos 

à produção - que se tornam capitalistas.  

Noutra passagem Marx afirma que o capital “vem da riqueza comercial e monetária” 

(MARX, 1975, p.101) muito mais do que das fazendas ou das corporações. Tal passagem, 

isolada em si mesma, pode dar a idéia de que Sweezy como propõe Hobsbawm era o autor mais 

próximo do ponto de vista de Marx nas FORMEN. 

Todavia, um exame mais atento nos obriga a balizar a discussão. O próprio Hobsbawm 

explica em sua Introdução que muitas das fontes de pesquisa atuais eram inexistentes para 

Marx. Além disso, como também nos ensinou o historiador inglês, Marx, diferentemente de 

Engels, não estudou com afinco a dinâmica agrária do feudalismo. 

É muito provável então que fosse inacessível para Marx a base de conhecimentos que 

embasou o debate sobre a transição a partir dos anos 50 e que permitiu, por exemplo, Maurice 

Dobb9 e Robert Brenner10 formularem explicações sobre a transição mais baseadas na análise da 

dinâmica interna do feudalismo e na luta de classes.11 

Mesmo assim, se nos prendermos mais atentamente ao texto das FORMEN, veremos que há 

outras passagens que tornam mais complicada a tese de Hobsbawm sobre Sweezy quando, por 

                                                 
8 Cf. SWEEZY, P. M. et.al. Transição do feudalismo para o capitalismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 
9 DOBB, M. A Evolução do Capitalismo. São Paulo: Zahar, 1965. 
10 ASTON, T; PHILPIN, C(org) El debate Brenner : estructura de clases agraria y desarrollo 
economico en la Europa preindustrial .-Barcelona: Editorial Critica, 1988 
11 Exemplificando: Nas FORMEN Marx ressalta a pouca incidência de prestações em dinheiro no feudalismo. Sabemos 
que pesquisas posteriores indicariam uma maior incidência deste fenômeno. 
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exemplo, Marx afirma que “porém comerciantes e usurários só encontram 

condições que permitem a compra de trabalho livre quando este foi separado das condições 

objetivas de sua existência em decorrência de um processo histórico” (MARX,1975,p. 101). 

Ou seja, sem um processo histórico prévio de (dupla) separação do trabalho dos meios de 

produção, o comércio e a moeda não podem exercer suas funções tipicamente capitalistas. Na 

passagem citada acima, não parece que Marx avalize a idéia de que é o comércio o principal 

agente desse processo histórico, como sustenta Sweezy. Mesmo que em outras passagens Marx 

reconheça que o comércio e a moeda aceleram a dissolução de antigas relações, na passagem 

por nós citada parece que ele sugere um processo de dissolução das relações antigas que 

antecede o comércio e a moeda e que, portanto, é independente desses “fatores externos”. A 

própria lógica de Marx ao explicar a possibilidade da gênese de elementos que favoreceriam o 

capitalismo a partir da individualização que emana do modo de produção germânico, parece 

contraditória com o cerne das idéias de Sweezy.  

Mas o mais importante não é o que acabamos de frisar, mas sim o que se segue. Na medida 

em que FORMEN é um texto que busca compreender os elementos de gênese do capitalismo, 

buscar corroborar ou negar análises que buscam o entendimento do como se deu efetivamente o 

processo de transição torna-se uma falsa questão. 12 Assim, não apenas não podemos encarar 

nem Sweezy como “o mais fiel ás FORMEN”, como não podemos fazer o mesmo com os outros 

historiadores que desde os anos 50 têm se ocupado do debate da transição. E aqui não se trata 

evidentemente de diminuir a importância de tal discussão e das contribuições realizadas, mas 

sim de constatar que o objetivo e o plano de análise das FORMEN eram distintos.  

 

4- A dinâmica universalizante e contraditória do modo de produção capitalista. 

 

As considerações acima são importantes para a seqüência de nosso texto. Como é sabido os 

Grundrisse, justamente onde está o texto das FORMEN, prepararam a elaboração de “O 

Capital”. Se nas FORMEN Marx traça uma dada genealogia de elementos do capitalismo 

contrapondo-os a outros modos de produção, em “O Capital” trata-se de analisar a dinâmica 

articulada de tais elementos.  

Numa passagem de “O Capital” Marx afirma “Apenas a produção capitalista de 

mercadorias torna-se um modo de exploração que marca época... e que deixa mesmo, 

completamente para trás, todas as épocas precedentes”. (MARX, 1985 apud SOFRI, 1977, p. 
                                                 
12 Não temos qualquer pretensão aqui de adentrar mais detidamente no complicado debate sobre a transição ao 
capitalismo. Apenas insistimos na impossiblidade de se usar FORMEN para analisar a transição num plano 
estritamente concreto/histórico. Para uma exposição destas questões ver o livro de Eduardo Mariutti. Cf. MARIUTTI, 
E.B. Balanço do debate: a transição do feudalismo ao capitalismo. São Paulo: Hucitec, 2004. 
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46) Nesta passagem como em outras de “O capital”, Marx descreve como 

a dinâmica expansionista do capitalismo tende a suplantar obstáculos e penetrar nas áreas não 

capitalistas. É claro que o capital mercantil já há séculos estabelecia redes de contato entre os 

diferentes continentes, mas é apenas com o modo de produção capitalista e sua necessidade 

irrefreável de acumulação de capital que se delineia uma clara tendência de subverter e/ou 

destruir as arcaicas formas de produção e alargar as bases mundiais do mercado. 

Em outras palavras, o modo de produção capitalista é universalizante pois tende a direcionar 

o mundo para um determinado sentido histórico. Isto faz com que as formações sociais pré-

capitalistas sejam confrontadas com uma determinada conjuntura em que o seu 

desenvolvimento não mais é determinado por sua lógica interna meramente. Ou seja, o 

problema da periodização dos modos de produção tal qual apresentado nas FORMEN deve ser 

pensado de forma distinta e mais complexa quando se têm em mente tais premissas. Sua 

compreensão exige apreender uma determinada totalidade histórica em que os modos pré-

capitalistas de produção não aparecem mais como realidades justapostas ao lado do capitalismo, 

mas antes numa simbiose dialética que os transformam em um dado sentido. 

Apesar de tais considerações serem um tanto evidentes, as conclusões que podem ser tiradas 

delas não são nem um pouco unívocas. Muito pelo contrário.  Como mostrou Gianni Sofri13 

com muita propriedade, o próprio Marx adotou uma postura contraditória diante do quadro que 

descrevemos. Sofri mostra como Marx ao analisar as relações da Inglaterra no século XIX com 

países onde existia o modo de produção asiático, notadamente Índia e China, de um lado 

exaltava as transformações radicais na produção que impunham a propriedade privada, um 

mercado “livre” de trabalho e a generalização das relações mercantis, mas de outro lado não 

deixava de denunciar a mesquinhez e crueldade pela qual tais mudanças eram impetradas. 

Marx, cuja teoria tinha como objetivo crucial a transformação revolucionária da humanidade 

para o socialismo e ao comunismo, levava em conta na suas apreciações políticas o caráter ao 

mesmo tempo civilizatório e bárbaro, emancipador e alienante do capitalismo. Hobsbawm 

chama atenção com justeza para isso quando em sua Introdução comenta uma citação14 das 

FORMEN em que Marx exalta o fato de que nas formações pré-capitalistas, o homem sempre é 

o objetivo da produção, justamente o oposto do sentido do capitalismo, onde a riqueza e a 

produção são o objetivo do homem através de valores de troca. Entretanto, como bem frisa 

                                                 
13 SOFRI, G. O modo de produção asiático: história de uma controvérsia marxista. Rio de Janeiro, Paz e terra, 1977 
14 Aqui vai a citação “A antiga concepção segundo a qual o homem sempre aparece (por mais estreitamente religiosa, 
nacional ou política que seja a apreciação) como o objetivo da produção parece muito mais elevada que a do mundo 
moderno, na qual a produção é o objetivo do homem, e a riqueza, o objetivo da produção. Na verdade, entretanto, 
quando despida de sua estreita forma burguesa, o que é a riqueza senão totalidade das necessidades, capacidades, 
prazeres, forças produtivas, etc (...) Na economia política, este completo desenvolvimento das potencialidades 
humanas aparece como uma total alienação (...) em proveito de forças que lhe são estranhas” (MARX, 1975, apud 
HOBSBAWM, 1975, p. 18-19) 
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Hobsbawm, para Marx “Mesmo nesta forma tão desumanizada e 

aparentemente contraditória o ideal humanista de livre desenvolvimento individual está mais 

próximo do que jamais teve em qualquer fase anterior da história.” (HOBSBAWM, 1975, 

p.19) 

Assim, o desenvolvimento das forças produtivas e a integração econômica do mundo 

abririam imensas possibilidades à humanidade, em que pesem o barbarismo e fetichização 

implícitos neste processo. Em outras palavras, com a citação em questão e as qualificações de 

Hobsbawm, podemos ter uma visão talvez mais profunda daquilo que Marx chamava de 

progresso. Progresso este que alcançaria seu ápice com o advento da sociedade comunista, 

quando mais uma vez o homem seria o objetivo da produção, mas agora partindo-se de um 

patamar infinitamente superior herdado do desenvolvimento das forças produtivas promovido 

pelo capitalismo. Em tal sociedade, ao contrário do que muitos dos críticos de Marx e do 

marxismo sustentaram, não haveria uma supressão da individualidade em favor do coletivo. Ao 

contrário, como bem apontou Mandel,  

 
Se Marx atribui uma importância tão grande ao desenvolvimento das forças produtivas; se é, numa certa 

medida, “amoroso do progresso técnico” – sem, aliás, jamais subestimar os perigos de divisão e de 

alienação do trabalho que disso resultam – é precisamente, porque compreende que somente esse 

desenvolvimento das forças produtivas cria as necessárias condições para uma individualização cada vez 

maior do homem, que se realizará definitivamente, na sociedade socialista. (MANDEL, 1968, p.141) 

 

Todavia, aqui também cabem duas qualificações importantes e que incidem diretamente no 

debate sobre a periodização dos modos de produção ao longo do século XX. Em primeiro lugar, 

não se pode deduzir diretamente de Marx a idéia de que para se pautar a transição ao socialismo 

é necessário em todos os casos esperar o completo desenvolvimento e generalização de forças 

produtivas e relações de produção capitalistas.15 Marx fugia de todo o esquematismo unilinear 

na sua concepção sobre a evolução histórica. Em segundo lugar, e mais importante, é o fato de 

que na virada do século XIX ao século XX, o modo de produção capitalista passa por 

transformações qualitativas substanciais que obrigam a repensar a idéia de progresso. O advento 

do capital monopolista não apenas acentua a contradição entre a apropriação privada e o caráter 
                                                 

15 No fim de sua vida, no Prefácio a uma edição russa de 1882 do Manifesto Comunista, Marx escreveria com Engels:  
“Pergunta-se agora: poderá a Obchtchina russa (comunidade aldeã)— uma forma, ainda que fortemente minada, da 
antiqüíssima posse comum do solo — transitar imediatamente para a [forma] superior da posse comum comunista? Ou, 
inversamente, terá de passar primeiro pelo mesmo processo de dissolução que constitui o desenvolvimento histórico do 
Ocidente? A única resposta a isto que hoje em dia é possível é esta: se a revolução russa se tornar o sinal de uma 
revolução proletária no Ocidente, de tal modo que ambas se completem, a atual propriedade comum russa do solo pode 
servir de ponto de partida de um desenvolvimento comunista.” 

 Disponível: <http://www.marxists.org/portugues/marx/1848/ManifestoDoPartidoComunista/prefacios.htm#er1882> 
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social da produção como Marx apontava em “O Capital”. Ele também 

transforma ainda mais radicalmente a relação entre as regiões atrasadas e o capital. Ou seja, o 

advento do imperialismo moderno coloca novos problemas tanto para idéia do que é progresso 

para o marxismo como para a questão da transição ao socialismo. É sobre isto que 

discorreremos a seguir, usando como recorte alguns aspectos do debate sobre o modo de 

produção asiático no século XX. 

 

 5- “Modo de produção asiático” e o problema da periodização. 

 

No último tópico de sua Introdução das FORMEN, Hobsbawm discute o desenrolar do 

debate sobre a periodização dos modos de produção no século XX. Uma das idéias que ele 

avança nesta seção é a de que os partidos da Internacional Comunista sob influência de Stálin a 

partir dos anos 30 passam a negar ou minimizar a incidência do modo de produção asiático ao 

mesmo tempo em que “o feudalismo ampliou seu âmbito” (HOBSBAWM, 1975, p.61). 

 Na opinião do autor, isso teria ocorrido justamente porque a estabilidade típica do modo 

de produção asiático o tornaria pouco suscetível a transformações profundas. Em outras 

palavras, a aceitação da prevalência de tal modo de produção faria com que as perspectivas de 

profundas transformações em formações do tipo asiático se enfraquecessem. Gianni Sofri por 

sua vez corrobora a afirmação de Hobsbawm, mostra que de fato muitos dos que sustentavam a 

“excepcionalidade asiática” buscavam implicitamente negar a possibilidade de transformações 

estruturais mais profundas nestas sociedades. Para Sofri, muitos dos que afirmavam a 

imutabilidade asiática, também sustentavam que nenhuma revolução seria capaz de abolir o 

caráter despótico de um Estado que em qualquer circunstância permaneceria como uma espécie 

de Leviatã sobre a sociedade. 

 Ao mesmo tempo, Hobsbawm também cita de passagem um outro motivo para a 

condenação do modo de produção asiático e para a tendência a alargar a ocorrência de 

feudalismo, que seria a idéia de que “classificar todas as sociedades como feudais até que 

ocorresse uma formal revolução burguesa, ganhou terreno, principalmente na Grã-Bretanha.” 

(HOBSBAWM, 1975, p.61) 

 Pensamos que o motivo acima descrito por Hobsbawm de forma apenas lateral e 

circunscrito principalmente à Grã-Bretanha, na realidade foi bem mais importante para a 

condenação do modo de produção asiático nos anos 20/30. 

         É fato que a política da Internacional Comunista a partir dos anos 20/30 para os países 

periféricos se pautou por diversos momentos – de forma mais ou menos explícita - na tese de 

que eram necessárias revoluções burguesas que desenvolvessem as forças produtivas capitalistas 
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e estabelecessem as contradições entre capital e trabalho típicas dos 

capitalismos mais maduros. Isso na prática implicou na aliança dos PC`s com as burguesias – ou 

setores delas – nos países mais atrasados. 

 Um momento chave desta discussão, como aponta Gianni Sofri, foi o debate em torno 

da Revolução Chinesa na segunda metade dos anos 20. A política do Komintern partia do 

pressuposto de que haveria dois campos em luta “de um lado, a burguesia nacional e o 

proletariado, unidos na persecução da fase democrático burguesa da revolução, e de outro o 

imperialismo estrangeiro e restos do feudalismo, presente e, em larga medida, na sociedade 

chinesa.” (SOFRI, 1977, p.91) 

 Diante de tal posicionamento, a idéia de “modo de produção asiático” tornava-se um 

incômodo teórico para uma determinada prática política. Pois na acepção marxiana de modo de 

produção asiático, a enorme força e onipotência da burocracia do Estado seria contraditória com 

a idéia de uma sociedade mais individualizada que permitisse uma burguesia com interesses 

autônomos. 

 Trotsky em crítica à posição oficial do Komintern contrapunha a seguinte idéia sobre a 

China e o caráter de sua burguesia:  

 
A propriedade fundiária está ligada (...) ao capital urbano e inclusive ao capital estrangeiro. Não existe na 

China uma casta de senhores feudais que se opõe à burguesia. O tipo de explorador mais difuso, mais 

comum e mais odiado, no campo, é o kulak agiota, agente do capitalismo financeiro urbano. Por 

conseguinte a revolução agrária tem um caráter antifeudal16 como antiburguês (...) uma insurreição não 

apenas contra os senhores relativamente pouco numerosos e contra a burocracia, mas também contra o 

kulak e o agiota”. (TROTSKY apud SOFRI, 1977, p.94) 

 

 Trotsky acreditava que a Revolução Chinesa deveria ser hegemonizada pelo 

proletariado. Sua justificativa teórica como vimos era baseada no fato de que não haveria na 

China uma contraposição dual entre “arcaico” e “moderno”, que no plano das classes sociais 

seria o mesmo que a oposição entre burguesia e senhores/burocracia.  Mas mais do que isso. 

Trotsky também se contrapunha à tendência do Komintern de maximizar a importância política 

do “arcaico” que servia como justificativa da defesa do caráter exclusivamente “anti-feudal” da 

Revolução Chinesa. “O projeto que fala da prevalência das relações feudais, medievais (...) é 

                                                 
16 Apenas uma precisão aqui. A idéia de feudal aqui esposada por Trotsky deve ser melhor explicada para se evitar 
confusões. De um lado era fato que a China não poderia ser enquadrada como um modo de produção de asiático 
“puro”, posto que havia uma classe de senhores proprietários privados, mesmo que  considerada pouco importante 
para Trotsky. Ao mesmo tempo como aponta Sofri, a palavra feudal muitas vezes era usada como um adjetivo 
semelhante a “arcaico” ou “atrasado”. O fundamental é perceber que para Trotsky o fundamental era a idéia de que 
havia uma especificidade na estrutura econômica e social da China que fazia com que tanto estes proprietários de terra 
como a burocracia de Estado estivessem estreitamente ligados aos capitalistas.  
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radicalmente falso. Trata-se do número de pessoas implicadas ou do papel 

preponderante na economia do país? Um desenvolvimento interno, extremamente rápido da 

indústria baseado no capitalismo comercial e bancário (...) completa dependência do mercado 

das regiões agrícolas mais importantes, papel enorme do comércio exterior, subordinação total 

do campo à cidade. Tudo isto comprova a prevalência incondicional (...) das relações 

capitalistas.” (TROTSKY apud SOFRI, p. 95) 

 Está fora de nossos propósitos aqui debater em que medida as posições políticas aqui 

descritas incidiram no malogro da Revolução Chinesa nos anos 20.  O que queremos por em tela 

é que o debate remete diretamente ao problema da periodização histórica. A partir das citações 

que expusemos é possível apreender duas concepções distintas.  

    De um lado há a teorização do Komintern que se pauta numa separação dual entre 

“arcaico” e “moderno” que ao mesmo tempo é a separação entre uma formação pré-capitalista e 

o capitalismo. Estabelecendo tal oposição, tal formulação teórica aparentemente remete às 

próprias posições de Marx quando este insistia no caráter progressivo da difusão do capitalismo 

por sobre as áreas onde historicamente havia se firmado o modo de produção asiático. 

 Trotsky, por sua vez, retoma no debate sobre a China a sua teoria do desenvolvimento 

desigual e combinado formulada sob o impacto da Revolução Russa de 1905.17 O pressuposto 

básico desta teoria é de que a etapa imperialista do capitalismo, baseada na hegemonia do 

capital monopolista e na exportação de capitais redimensiona a relação entre atrasado e 

moderno. O atraso permanece como marca dos países submetidos ao imperialismo. Entretanto 

este atraso antes combina-se com o moderno do que se opõe a ele. Mais ainda, há em Trotsky 

uma outra idéia. Em que pese o “arcaico”, o “feudal”, o “asiático” nos países submetidos, a 

relação que se estabelece não é simétrica, ou seja, há uma clara dominância exercida pelo 

capital sobre os elementos pré-capitalistas.  

 Feitas tais considerações, podemos agora partir para um ponto central. A posição do 

Komintern tende a subestimar o fato de que o desenvolvimento capitalista em sua etapa 

imperialista do século XX “pula etapas” nos países atrasados e introduz as forças produtivas e 

relações de produção modernas sem a necessidade de uma prévia transformação interna tal qual 

ocorreu na Europa Ocidental aonde as características pré-capitalistas foram destruídas no curso 

de séculos. Ao mesmo tempo, a ênfase dualista perde de vista o fato de que não há espaço para 

o desenvolvimento autônomo capitalista nas áreas atrasadas, pois o capitalismo em sua etapa 

monopolista pressupõe uma dada totalidade concreta com um determinado sentido histórico. 

Totalidade esta por sua vez que estabelece uma nítida hierarquia entre os países que acaba por 

                                                 
17 Cf. TROTSKY, L. Balanço e perspectivas. Lisboa: Antídoto, 1978. 
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repor o atraso econômico nas regiões submetidas. O imperialismo não 

apenas se liga aos elementos “arcaicos” como também imprime o ritmo e limita as 

possibilidades de desenvolvimento interno do capitalismo nos países atrasados. Por isso a 

perspectiva de burguesias efetivamente autônomas nos países atrasados seria falsa.18 O aspecto 

ao qual não se dá a devida importância ao se adotar uma concepção dual da periodização 

histórica é justamente que:  

 
O capitalismo (...) preparou e, num certo sentido, realizou a universalidade e a permanência do 

desenvolvimento da humanidade. Por isto está excluída a possibilidade de uma repetição das formas de 

desenvolvimento de diversas nações. Forçado a se colocar a reboque dos países avançados, um país 

atrasado não se conforma com a ordem de sucessão. (TROTSKY, 1977, p.20-21 apud LOWY, 2008, p.6) 

 

 O problema não é, portanto, a incompatibilidade do modo de produção asiático, ou de 

qualquer formação pré-capitalista, com o capitalismo. Ernest Mandel, em um capítulo de seu 

livro “Formação do Pensamento Econômico de Karl Marx” em que discute o conceito de modo 

de produção asiático, sintetiza muito bem a questão: “O subdesenvolvimento atual das nações 

da Ásia não é produto do modo de produção asiático, mas da ação retardadora e regressiva 

que a relação de subordinação resultante da penetração européia exerceu sobre essas nações”. 

(MANDEL, 1968, p. 127) 

 Subdesenvolvimento este que por sua vez é resposto não apenas pela relação de 

subordinação meramente econômica. Se é certo que apenas no capitalismo é que a economia 

enquanto tal torna-se relativamente autônoma e subordina outras esferas da vida social, na era 

do capital monopolista há de se considerar também a atuação de elementos extra-econômicos 

(políticos, militares, etc.) que também ajudam a reproduzir a hierarquia entre as nações. 

 Por tudo isso, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado aponta uma nova 

problemática para a questão da transição ao socialismo. A difusão das relações capitalistas deixa 

de ser considerada num sentido meramente progressista. Agora ela é vista também em seu 

sentido regressivo e reprodutor da dominação e do atraso histórico. Por isso, a tática política que 

se propõe por parte de seus defensores é bem outra.  19 

                                                 
18 Isso não quer dizer, por outro lado, que não existiriam momentos de importantes fissuras e mesmo rupturas entre 
estas burguesias nacionais e o grande capital monopolista internacional, como o próprio Trotsky afirmou certas vezes e 
como também a história do século XX mostrou. No caso específico da China, tal possibilidade era descartada por 
Trotsky. Todavia, o substancial aqui é que a teoria do desenvolvimento desigual e combinado aponta para uma 
perspectiva histórica global que leva em conta o fato de que na etapa imperialista, a tendência é antes de conciliação 
do que de ruptura entre as burguesias e o grande capital internacional. Além disso, mesmo os momentos de ruptura 
tendiam a ser efêmeros e não representariam uma oposição de longo prazo irreconciliável. 
19 “o dia e a hora em que o poder deve passar para as mãos da classe operária não dependem diretamente do nível 
das forças produtivas.” (...) O proletariado pode chegar ao poder, num país economicamente atrasado, antes de um 
país avançado do ponto de vista capitalista. Julgar que a ditadura do proletariado dependa automaticamente das forças 
técnicas e dos recursos de um país significa repetir um preconceito oriundo de um materialismo econômico por demais 
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 6- Considerações finais 

 

 Tudo o que dissemos remete mais uma vez à formulação marxiana sobre a periodização. 

A idéia de progresso e desenvolvimento das forças produtivas em Marx deve sempre ser vista 

em um determinado sentido histórico que aponta para a transição ao socialismo e ao 

comunismo. Mas, ao mesmo, tempo, uma leitura atenta do conjunto do pensamento marxiano 

desautoriza qualquer esquematismo formal, qualquer formulação unilinear da história. 

 Pensar a periodização numa forma dual, onde há uma justaposição de modos de 

produção “arcaicos” e “modernos”, implica em suprimir toda a complexidade adquirida pelo 

capitalismo em sua etapa monopolista.  

 É certo que Marx no período em que viveu não poda dar conta do conjunto de 

transformações que só se efetivariam depois de sua morte. Entretanto, cremos que em Marx é 

clara a idéia de que o capitalismo, diferentemente dos outros modos de produção, tende a impor 

uma totalidade dinâmica sobre todos os países que subverte todas as relações sociais para um 

dado sentido histórico.20 Em outras palavras, queremos dizer que existe em Marx a idéia de que 

o advento do modo de produção capitalista abriu um conjunto de possibilidades e 

transformações históricas drásticas e profundas, cujo desenvolvimento não poderia ser 

totalmente previsto de antemão. 

 Desta forma, toda a idéia de progresso presente em Marx também deve ser recolocada à 

luz das próprias mutações da sociedade capitalista, assim como a própria idéia de 

desenvolvimento das forças produtivas e transição ao socialismo e comunismo. Aqui vale 

resgatar uma citação de “ A Ideologia Alemã”: 

 
(...) por outro lado, este desenvolvimento das forças produtivas (que contém simultaneamente uma 

verdadeira existência humana empírica, dada num plano histórico-mundial e não na vida puramente local 

dos homens) é um pressuposto prático, absolutamente necessário, porque, sem ele, apenas generalizar-se-

ia a escassez e penúria e, portanto, com a carência, recomeçaria novamente a luta pelo necessário e toda a 

imundície anterior seria restabelecida; além disso, porque apenas com esse desenvolvimento universal das 

forças produtivas dá-se um intercâmbio universal dos homens, em virtude do qual, de um lado, o 

fenômeno da massa “destituída de propriedade” se produz simultaneamente em todos os povos 

                                                                                                                                               
simplificado. (TROTSKY, 1979, pp. 53-54.) Vale ressaltar, como é sabido, que se em Trotsky a passagem de poder 
para as mãos do proletariado em um país atrasado era não apenas possível como necessária, por outro lado a 
manutenção de tal poder e a consecução da transição ao socialismo dependiam da vitória de outras revoluções ao 
redor do mundo. 
 
 

20 “A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os meios de produção e, por conseguinte, as 
relações de produção e, com elas, todas as relações sociais.” (MARX, 1998, p.22) 
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(concorrência universal), fazendo com que cada um deles dependa das revoluções 

dos outros; e, finalmente, coloca indivíduos empiricamente universais, histórico-

mundiais, no lugar de indivíduos locais. Sem isto: 1.) o comunismo não poderia existir a não ser como 

fenômeno local; 2.) as próprias forças do intercâmbio não poderiam desenvolver-se como forças 

universais e, portanto, insuportáveis e permaneceriam “circunstâncias” domésticas e supersticiosas; e 3) 

toda ampliação do intercâmbio superaria o comunismo local. (ENGELS; MARX, 1986, pp. 50-51) 

 
 
 
 Pensamos que seria correto dizer que na etapa monopolista do capital o caráter 

histórico-mundial da existência humana é ainda mais potencializado. A potencialidade de 

produção de riqueza e de sua fruição pelo homem através do desenvolvimento das forças 

produtivas, idem. Em outras palavras as condições objetivas para o progresso no sentido 

marxiano estão dadas e não mais precisam esperar pela generalização de relações de produção 

capitalistas que destruam os resquícios arcaicos. Tampouco é necessário aguardar que o capital 

promova ele mesmo a continuidade do desenvolvimento das forças produtivas. O progresso no 

caso passaria a depender diretamente da possibilidade da reorganização econômica da sociedade 

de maneira independente do capital. 

 Certamente as considerações acima são feitas num alto grau de generalização e dizem 

respeito ao longo prazo e não a conjunturas específicas.  Em última análise, o que queremos 

dizer é que a idéia de que apenas um capitalismo “pleno” em cada país pode abrir a 

possibilidade de transição ao socialismo, torna-se um falso problema na era do capital 

monopolista, posto que o capitalismo monopolista real e concreto inviabiliza um mesmo ponto 

de chegada “pleno” para todas as nações. 

 Constatar isso não implica de forma alguma negar todas as enormes dificuldades 

implícitas num eventual processo de transição ao socialismo, que não podem ser de objetivo de 

uma análise aprofundada aqui. O que podemos afirmar é que o fundo do problema da transição 

ao socialismo passa a ser a nosso ver cada vez mais “político” e menos “econômico” estrito 

senso.   

  É evidente que isso não implica em minimizar a presença de resquícios pré-capitalistas 

e do atraso em determinadas formações sociais. Trata-se, ao contrário, de compreender que se 

aceitamos a idéia de um desenvolvimento desigual e combinado, teremos em mente que a 

dinâmica capitalista nos países atrasados acarretou numa série de tensões como a 

superexploração do trabalho, a marginalização de setores inteiros da população, toda uma gama 

de conflitos sociais, étnicos, etc. É sintomático que durante o século XX, foi justamente dos 
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países que supostamente necessitavam de um “choque de capitalismo” de 

onde partiram revoluções que expropriaram o capital.  

 Por outro lado, a própria experiência pós-revolucionária desses países mostrou de forma 

trágica que a superação do capitalismo encarna enormes dificuldades dentro dos limites 

nacionais. Na medida em que o capitalismo produziu o homem histórico-universal, também a 

sua superação deve ser pensada nos mesmos termos.  

 É interessente notar, como aponta Gianni Sofri, como o debate sobre o modo de 

produção asiático reapareceria quando da cisão política entre Moscou e Pequim anos nos anos 

60. De um lado historiadores soviéticos insistiram que o problema do atraso “asiático” da China 

não seria superado sem um prévio desenvolvimento das forças produtivas. Do outro lado, 

historiadores chineses enfatizariam a importância da transformação das relações de produção, ao 

mesmo passo em que negavam uma tendência estagnacionista da China em virtude da 

prevalência histórica do modo de produção asiático. Não apenas os chineses, mas também 

muitos dos críticos ocidentais dos dirigentes da URSS tomavam a Revolução Cultural de Mao 

como um contra-exemplo positivo em relação ao economicismo da burocracia soviética. 

Bettelheim (1979) por exemplo, e mesmo Sweezy (1981), viram com bons olhos o fato de que o 

modelo chinês priorizou não o desenvolvimento a qualquer custo das forças produtivas, mas sim 

as alterações nas relações de produção.  

 Um olhar retrospectivo “post-festum” sobre a experiência soviética e chinesa nos leva a 

sugerir que a questão da transição ao socialismo está muito além de uma escolha entre priorizar 

“forças produtivas” e “relações de produção”, mesmo que isso seja um dado importante. Sem 

qualquer pretensão de teorizar uma solução acabada para a questão, apenas sugerimos que a raiz 

do malogro de tais experiências se situa na inviabilidade a longo prazo de qualquer alternativa 

que não logre superar globalmente o modo de produção capitalista.  

No plano do debate da periodização isto significa dizer que sem uma transformação que 

extrapole os limites nacionais de maneira significativa, o capital monopolista tende a subverter e 

estabelecer sua dominância não apenas sobre as formações sociais pré-capitalistas, como 

também sobre as formações pós-capitalistas. 

 Retomando mais uma vez a citação de Ideologia Alemã, consideremos o seguinte. Como 

afirmamos o capitalismo do século XX potencializa o homem “histórico mundial” e coloca o 

problema da transição num plano mais “político” do que “econômico” estrito senso. Mas 

justamente por isso o problema da transição para a ser atravessado por uma profunda tensão. 

Pois se de um lado o conteúdo da transição ao socialismo só pode ser colocado num plano 

universal, ao mesmo tempo tal universalização é obstaculizada pelas diferentes formas 
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específicas da luta política em diversos países. Ou seja, coloca-se o dilema 

de como conciliar o conteúdo mundial da transição com a forma histórica do Estado-nação. 

E finalmente, chegamos a uma última consideração. Ao longo do texto nos associamos à 

teoria do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky, na crença de que ela se enquadra 

não com a “letra” da obra marxiana, mas sim com o seu “espírito”.  Ao mesmo tempo tal teoria 

nos parece um melhor instrumento não apenas para a compreensão da dinâmica capitalista nos 

países atrasados como também para pensar as possibilidades da superação de tal dinâmica. 

 Trotsky, como vimos, acreditava desde o início do século XX que “o dia e a hora em 

que o poder deve passar para as mãos da classe operária não dependem diretamente do nível 

das forças produtivas”. Por outro lado a questão da vitória do socialismo para Trotsky não seria 

de forma alguma e independente da produtividade alcançada pela técnica das sociedades pós-

capitalistas: “a única razão pela qual o socialismo poderá suplantar completamente o 

capitalismo, completa e definitivamente, é o fato de que assegurará uma maior quantidade de 

produtos para cada porção de trabalho humano” (TROTSKY apud PREOBRAJENSKY, 1974, 

et. al, p. 133) 

 Diante dessa última frase, perguntamos: Será mesmo necessário para a efetivação do 

socialismo que novas forças produtivas suplantem a potência quantitativa produtiva do 

capitalismo?  Não negamos que a questão proposta por Trotsky naquele contexto tinha a sua 

relevância, pois o problema da escassez em nossa opinião tinha um peso distinto dos dias de 

hoje. Cremos ser razoável acreditar que o arcabouço técnico existente hoje engendra enormes 

possibilidades de suprir os mais básicos requisitos humanos de moradia, alimentação, etc. Por 

isso achamos que o problema da “penúria” 21 posto por Marx em Ideologia Alemã, e retomado 

por tantos outros marxistas, deve ser recontextualizado à luz da situação atual.  

Desta forma, pensamos que a resposta para a questão formulada deve ser negativa, se 

levamos em conta o contexto atual do modo de produção capitalista. A necessidade histórica de 

submeter o homem à produção de riqueza para a promoção do progresso, tal qual descrito nas 

FORMEN, parece hoje estar encerrada a nosso ver. Ironicamente, talvez uma das questões mais 

candentes para o progresso, compreendido aqui como potencialização da humanidade e livre 

desenvolvimento de um indivíduo não alienado, seria justamente postular o resgate justamente 

daquilo que o capitalismo destruiu nas formações pré-capitalistas: o homem como objetivo da 

produção de riqueza.   

                                                 
21 É evidente que o que dizemos aqui não anula o fato de que uma enorme parcela da humanidade viva em condições 
de extrema penúria. O que salientamos é que as forças produtivas, bem como o desenvolvimento técnico, científico, 
etc., acumulados no mundo contemporâneo poderiam rapidamente ser utilizados de forma a resolver alguns dos 
problemas mais candentes dos seres humanos. Assim, queremos sugerir que a potência técnica disponível no século 
21 não precisaria ser aumentada quantitativamente para a solução plenamente satisfatória e veloz de tais carências, 
diferentemente do início do século XX. 
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Capital fictício, fetiche e crise 

Sobre o fracasso do capital como sujeito do metabolismo social 

Bruno Höfig1 

Parece bastante consolidada na literatura econômica a caracterização da 

crise contemporânea como uma crise causada pela hipertrofia da riqueza financeira – 

ou, o que dá no mesmo, por um processo de superavaliação dos ativos financeiros, os 

quais, ainda há pouco, eram tidos como capital, mas repentinamente revelaram não 

valer mais que pó, o que desregulou todo o processo de avaliação e administração da 

riqueza financeira e, consequentemente, estorvou o processo de acumulação. Isso não 

significa, porém, que os mesmos que dizem encontrar na hipertrofia a causa 

fundamental da crise concordem quanto aos fatores que causaram a própria hipertrofia. 

Assim, um afirma que tudo resulta de “uma regulação inadequada (que, por exemplo, 

admitiu que bancos mantivessem estruturas fora do seu balanço, além do alcance dos 

órgãos reguladores e fiscalizadores) e de fiscalização frouxa”; outro, que “a crise atual é 

gerada pela especulação de agentes financeiros em busca de maiores ganhos”, os quais 

“lograram contornar a regulação bancária existente”; um terceiro, que devemos nosso 

infortúnio à incapacidade dos modelos econométricos atuais de avaliar adequadamente 

os riscos; e há ainda um que responsabiliza nossa incapacidade de agir constantemente 

de maneira racional2... 

Mas tamanha diversidade não é capaz de esconder uma semelhança: apesar 

da enorme diferença entre os vários fatores apontados como causa da hipertrofia, todos 

eles coincidem em ser exógenos ao próprio processo de reprodução econômica. Em 

outras palavras: em todas aquelas explicações, a autonomização da riqueza financeira 

aparece como algo externo ao processo de reprodução material da sociedade, como uma 

contingência, um acidente que teria vindo estorvar o processo normal de acumulação. 

Neste caso, talvez só nos reste blasfemar; pois, não bastando ter criado seres 

gananciosos, ignorantes e irracionais, a Providência teria ainda decidido infligir sua ira 

apenas sobre as gerações humanas vindas ao mundo a partir de meados do século XIX – 
                                                            
1 Economista pela FEA/USP e mestrando em História Econômica pela FFLCH/USP. 
2  Ver, respectivamente, Schwartsman, Bresser-Pereira, Greenspan e Godoy, 2009. 
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afinal, não se sabe de nenhum caso anterior ao da crise da década de 1840 em que 

enormes parcelas da humanidade tenham sido condenadas à anulação econômica em 

função da manifestação de problemas nos mercados de capitais. Contudo, dado que 

Deus morreu, talvez seja mais prudente – ou ao menos mais inteligente – supor a 

existência de alguma ligação entre a recorrência de crises relacionadas à autonomização 

da riqueza financeira e a consolidação coetânea do modo de produção capitalista como 

forma de organização econômica hegemônica no mundo ocidental. Ainda mais: talvez 

possamos dar um passo adiante e supor que a autonomização mesma esteja 

intrinsecamente ligada à acumulação de capital. 

Caso façamos isso, porém, não devemos reivindicar originalidade, pois não 

foi outra a realização de Marx ao apontar o desenvolvimento do capital fictício como 

algo imanente ao próprio processo de reprodução material dominado pelo capital; 

assim, haveria uma necessidade lógica de passar da mercadoria ao capital portador de 

juros, e deste ao capital fictício3. Neste caso, mesmo assumindo que a crise 

contemporânea tenha em alguma medida sido causada pelo estouro da bolha financeira 

mundial, não poderemos mais dissociar a própria formação da bolha da acumulação de 

capital –  e portanto não poderemos mais ver a crise como um mero acidente.  

A primeira parte do movimento que leva da mercadoria ao capital a juros é 

apresentada magistralmente na primeira seção do livro I de O Capital. Infelizmente, não 

poderemos nos ocupar dela aqui, em função do escopo deste estudo. Mas é o mesmo 

escopo que exige o entendimento da necessidade interna que leva o dinheiro a se negar 

enquanto tal e apresentar-se como mercadoria-capital – ou seja, capital portador de 

juros. E se, como foi dito, o capital portador de juros é uma forma necessária de 

manifestação do dinheiro na realidade efetiva, então sua compreensão é, 

simultaneamente, a apreensão do dinheiro em todas as suas determinações. Daí que 

nossa análise tenha que se iniciar pela análise do dinheiro. 

I. Do dinheiro ao capital portador de juros: o dinheiro como mercadoria 

                                                            
3   “O sistema lógico apresentado por Marx tem uma mensagem central clara: a progressiva 
atonomização do valor em relação ao valor de uso, e do trabalho abstrato em relação ao trabalho concreto. 
(…) Autonomização aqui entendida como introdução de novas camadas mediadoras entre dois 
pólos que constituem o mesmo objeto, a mercadoria” (Rotta, 2008, p. 103). No presente texto, a citação 
terá destaque em negrito quando a ênfase for de seu autor; do contrário, a ênfase virá em itálico. 
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Mas o que é, afinal, o dinheiro? Para evitar confusões, vale lembrar que, 

para Marx, dinheiro e moeda não são exatamente a mesma coisa. Pois enquanto o 

primeiro, que só se efetiva com a consolidação do capital como sujeito do processo de 

reprodução, é constituído por três determinações – medida do valor (e padrão dos 

preços), meio de circulação ou meio de troca, e uma terceira determinação, que é 

constituída por duas outras que se opõem mutuamente: meio de pagamento e tesouro4 –, 

a outra, que precede lógica e historicamente o capitalismo, é constituída apenas pelas 

duas primeiras. “O dinheiro é a negação do meio de circulação em si, da moeda. Mas ao 

mesmo tempo inclui-o como sua determinação”5. Assim, o dinheiro subsume a moeda 

como um de seus momentos necessários – uma de suas determinações –, e por isso o 

dinheiro é e não é moeda. Não é moeda, porque só é ele mesmo quando é finalidade de 

todo o processo de produção e circulação, e não um simples mediador das trocas entre 

as unidades produtivas – ou seja, quando ele é a própria encarnação do valor -; é moeda, 

porque ele só pode ser a finalidade do processo superando seu papel de mediador6  (ou 

seja, sendo mais que mediador, mas sem deixar de sê-lo – mesmo que, na circulação 

cotidiana, faça-o através de signos de si mesmo).  

E como é que ele supera sua determinação como moeda e se põe como a 

existência absoluta do valor? “Sendo, de um lado, meio ideal de compra e, de outro, o 

oposto disso, tesouro, dinheiro vivo sonante”7. No primeiro caso, ele é meio de 

pagamento, e “entra na circulação, (...) depois que a mercadoria já se retirou dela. 

[Neste caso – BH], o dinheiro já não medeia o processo. Ele o fecha de modo 

autônomo, como existência absoluta do valor de troca ou mercadoria geral” (Marx, 

1996, p. 256 – grifo meu). Assim, “na função de meio de pagamento o dinheiro surge 

como a mercadoria absoluta” (Marx apud Paulani, op. cit., p. 141). Também assim 

surgirá na função de tesouro – mas, neste caso, ele o é fora da circulação, o que se 

                                                            
4   Ver Paulani, 1991. 
5 Marx apud Paulani, op. cit., p. 162 

6   É “a partir de sua posição como meio de troca que se põem as condições de sua existência 
efetiva como dinheiro” (Paulani. op. cit., p. 139). 

7  Ibidem, p. 141 
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revelará fundamental para a manutenção do sistema nos momentos de crise, em que os 

agentes buscam um porto seguro (uma encarnação do valor) fora da circulação.  

Posto assim, o dinheiro aparece finalmente como aquilo que vemos nas altas 

esferas do capitalismo: como a finalidade de todo o processo de produção e circulação. 

Mas ele o é não em função de seus atributos físicos, e sim porque “aparece (...) como a 

encarnação material do valor; é seu ser-aí, a aparência efetiva do valor autonomizado 

que suprimiu o valor de uso enquanto seu suporte material”8; e como tal ele pode, na 

base da produção capitalista, “ser transformado em capital e, em virtude dessa 

transformação, passar de um valor dado para um valor que se valoriza a si mesmo, que 

se multiplica”. 

Produz lucro, isto é, capacita o capitalista a extrair dos trabalhadores determinado 
quantum de trabalho não pago, mais-produto e mais-valia, e apropriar-se dele. 
Assim adquire, além do valor de uso que possui como dinheiro, um valor de uso 
adicional, a saber, o de funcionar como capital. Seu valor de uso consiste aqui 
justamente no lucro que, uma vez transformado em capital, produz. Nessa qualidade 
de capital possível, de meio de produção de lucro, torna-se mercadoria, mas uma 
mercadoria sui generis. Ou, o que dá no mesmo, o capital enquanto capital se torna 
mercadoria. 9 

Assim, o dinheiro enquanto tal é potencialmente capital, e por isso pode, de 

objeto de mediação por excelência, transformar-se em coisa mediada. Dito de outro 

modo: toda soma de valor (que deve se expressar em dinheiro, esteja ou não 

corporificada nele) possui, neste modo de produção datado e localizado, o valor de uso 

de proporcionar lucro e, como tal, transforma-se em mercadoria: mercadoria-capital ou, 

de maneira mais adequada, mercadoria-dinheiro (pois, como vimos, o dinheiro aparece 

como encarnação do valor). E é exatamente isso que Marx chama de capital portador 

de juros.  

 

II. A circulação peculiar 

  De mercadoria tão peculiar, não se poderia esperar que ingressasse na arena 

econômica da mesma forma que as demais. Estas, vale lembrar, são compradas e 

                                                            
8 Paulani, op. cit., p. 137 

9 Marx, 1985, p. 255 
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vendidas; em suas trocas invertem-se, portanto, seus proprietários – os quais cedem o 

valor de uso da mercadoria que detinham, mas não seu valor (abstraindo-se, é claro, o 

caso em que não há troca de equivalentes). Entretanto, a mesma coisa não poderia ser 

feita com uma mercadoria que é cedida como capital. Pois, como já vimos, seu valor de 

uso é justamente o de ser valor e, em conseqüência disso, “poder ser transformado em 

capital, (...) poder funcionar como capital e assim produzir em seu movimento 

determinada mais-valia”10; logo, seu proprietário simplesmente não pode ceder seu 

valor de uso sem ceder seu valor. Por isso, o proprietário da mercadoria-dinheiro cede 

seu produto numa transação distinta da troca ordinária, já que no momento da concessão 

não recebe qualquer valor em troca daquele que cede. Uma transação de tal natureza, é 

claro, seria absurda caso fosse encerrada aí. Por isso, nosso capitalista só cede sua 

mercadoria a outrem com a condição de recebê-la de volta após determinado prazo – e 

não mais sozinha, mas acompanhada de filhotes. Reclama seus direitos, embasado na lei 

dos homens, no direito divino e, é claro, nas propriedades da mercadoria que cedera; 

lembra assim ao mutuário que não lhe a vendera – emprestara-a11. 

 O empréstimo, logo se vê, não constitui uma transação que se restringe à 

arena mercantil; pois no mercado, desde os primórdios, os homens se encontram 

justamente para comprar e vender – transações em que os envolvidos mantêm entre si 

relações completamente pontuais. No empréstimo, ao contrário, ambas as partes estão 

atreladas por um período previamente estabelecido, e disso são constantemente 

lembradas pelo contrato que com tanto zelo conservam (do que não decorre que o 

cumpram). A relação que mantêm entre si, portanto, não é de caráter econômico, mas 

jurídico.     

Fica evidente assim que, caso queiramos entender a relação do capital 

portador de juros com o processo de reprodução global do capital, não podemos nos 

restringir à relação mantida por mutuário e prestamista; devemos abandonar este último 

e acompanhar o outro, que, com a posse de uma mercadoria prenhe de mais-valia, tudo 
                                                            
10 Marx, 1985, p. 264 

11  “Só o ato da alienação faz do empréstimo do dinheiro alienação do dinheiro como capital, isto é, 
alienação do dinheiro como mercadoria” (Marx, 1985, p. 264). “Emprestar e tomar emprestado, em vez 
de vender e comprar, é aqui uma diferença que decorre da natureza específica da mercadoria-capital” 
(ibidem, p. 265). 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

6 de 1 
 

pode e tudo quer. Por isso, pode ou não querer utilizá-la como capital; mas, sabendo que 

a tomou emprestada como capital, sabe também que deve devolvê-la como tal e, 

temendo as conseqüências com que arcará caso não cumpra seu contrato, tende a pô-la 

rapidamente a gerar os filhotes que prometia. Tais filhotes, como sabemos, o dinheiro 

só possuía idealmente; é necessário, portanto, ir retirá-los à sua verdadeira fonte (cuja 

existência já está pressuposta no empréstimo do dinheiro como capital), algo que o 

capitalista funcionante faz passando da esfera da circulação à da produção e voltando 

desta àquela – com o que ele executa justamente aquele movimento que caracteriza o 

capitalismo: D-M-D’. Pode agora cumprir o contrato previamente assinado não apenas 

sem ter que se desfazer de seus bens, mas adicionando a eles algo mais (cuja magnitude 

depende tanto do valor que consegue resgatar ao final do movimento descrito acima 

quanto do juro que acordara pagar no início do processo). 

Assim, tanto mutuário quanto prestamista voltam para casa satisfeitos com a 

operação. Nós, por outro lado, podemos finalmente abandoná-los e visualizar o 

movimento completo que realizaram. Ei-lo:  

    D-D-M-D’-D’ 

Evidencia-se já nesta expressão que i) a valorização do capital se dá 

exclusivamente entre a concessão da mercadoria-dinheiro e seu refluxo ampliado às 

mãos de seu proprietário; e que, conseqüentemente, ii) o juro é parte do lucro. Contudo, 

só pudemos descobrir isso ao deixar o verdadeiro proprietário da mercadoria-dinheiro e 

acompanhar o mutuário em sua peregrinação pela circulação e pela produção; ou seja: 

sabemos da origem da valorização do valor porque jamais deixamos a companhia 

daquele viria a fazer o capital de fato funcionar como tal. O prestamista, todavia, seguiu 

seu rumo e reencontrou o capitalista funcionante somente quando este não mais cumpria 

tal papel – reencontrou-o, portanto, como simples mutuário. Assim, para ambos, sua 

relação se reduz à transação jurídica que os liga, isto é, ao movimento D-D’.  

Nesta fórmula reduzida, apaga-se justamente a parte imediatamente 

econômica do movimento (ou seja, aquela que inclui produção e circulação). Por 

conseguinte, tanto o movimento propriamente dito (ou seja, o fluxo e o refluxo do 

dinheiro em determinado tempo) quanto a conservação e o incremento do valor 
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adiantado aparecem aqui como independentes da produção e da circulação12; pois, para 

o capital emprestado, o refluxo, por um lado, “assume a forma de reembolso porque o 

adiantamento, a alienação do mesmo, tem a forma de empréstimo”13, e o juro, por outro, 

é determinado exclusivamente pela relação entre oferta e demanda de dinheiro, e fixado 

em contrato também no ato de empréstimo14.  

 

III. O capital como coisa e o dinheiro como sujeito 

Na transação entre prestamista e mutuário, portanto, não aparece qualquer 

conexão entre a valorização do capital adiantado e o processo real de valorização – que, 

como se sabe, é constituído pela compra e exploração da força livre de trabalho. Mas, se 

a valorização do dinheiro adiantado não mais decorre da exploração da força de 

trabalho, qual seria sua fonte? A resposta já está clara na própria fórmula D-D’:  

                                                            
12   “No caso do capital portador de juros, tudo aparece como externo (em relação ao processo de 
reprodução do capital): o adiantamento do capital como mera transferência do mesmo do prestamista ao 
mutuário; o refluxo do capital realizado, como mera retransferência, ou reembolso, com juros, do 
mutuário ao prestamista. O mesmo se aplica à determinação, imanente ao modo de produção capitalista, 
de que a taxa de lucro não é apenas determinada pela relação entre o lucro obtido em uma rotação isolada 
e o valor-capital adiantado, mas também pela duração do próprio período de rotação, portanto como lucro 
que o capital industrial proporciona em determinados períodos de tempo. Também isso aparece no caso 
do capital portador de juros de maneira inteiramente externa, pagando-se ao prestamista determinado juro 
por determinado período de tempo” (Marx, 1985, pp. 267-8). “O tempo de retorno depende do processo 
real de produção; no capital a juros, seu retorno como capital parece depender da mera convenção entre 
os emprestadores e tomadores. De maneira que o retorno do capital, no que respeita a essa transação, não 
parece mais resultar de determinado processo de produção, mas como se em nenhum momento o capital 
ficasse privado de sua forma dinheiro. Na realidade, essas transações são determinadas pelos retornos 
reais. Mas isso não aparece na própria transação” (Marx, 1988, p. 136). 

13  Marx, 1985, p. 259 

14  Já fica claro aqui que o aparecer da valorização da soma adiantada numa dada magnitude e num 
dado tempo como algo dependente unicamente do ato de empréstimo e de seus termos não constitui uma 
simples ilusão por parte do prestamista. Isso porque, para este, é de fato somente disso que o retorno 
ampliado de seu capital depende (imaginando-se, é claro, que ele saiba escolher mutuários com 
patrimônios compatíveis com os empréstimos que tomaram); que isso só possa ocorrer porque o processo 
de exploração da força de trabalho a nível social já está pressuposto não altera em nada a situação. Isso 
quer dizer que ele pode fazer valer seu contrato sem levar na menor consideração o processo de 
valorização real; por isso, pensar a valorização do patrimônio que adiantou levando em conta somente o 
contrato assinado constitui uma forma de pensamento socialmente válida “e, portanto, objetiva, para as 
condições de produção desse modo social de produção, historicamente determinado, a produção de 
mercadorias” (Marx, 1996, p. 201). Quando tomada a nível social, obviamente, a questão se modifica – 
mas é justamente pela compreensão de que tal contradição não decorre de uma ilusão dos agentes que se 
pode perceber que a hipertrofia financeira é inerente à própria acumulação de capital. 
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“Temos aí (...) dinheiro que gera mais dinheiro, valor que se valoriza a si mesmo, 
sem o processo que medeia os dois extremos”. “É a fórmula original e geral do 
capital, condensada num resumé sem sentido. É o capital acabado, unidade do 
processo de produção e do processo de circulação, proporcionando, portanto, em 
determinado tempo, determinada mais-valia”.15 

Aqui, o dinheiro “se conservou e multiplicou ao percorrer certo movimento 

circular”16; logo, não pode haver dúvida: a valorização parece provir o dinheiro mesmo 

– uma coisa que em si gera mais-valor17.  

Vale lembrar, que a redução do capital a um de seus momentos na 

circulação não só é inevitável no capital portador de juros, mas só é possível nele. Isso 

porque, no movimento completo do capital (D-M-D’), os seus momentos (dinheiro e 

mercadoria) jamais aparecem como capital em si:  

“É só na conexão de todo o procedimento, no momento em que o ponto de partida 

aparece ao mesmo tempo como o ponto de retorno, em D-D’ ou M-M’, que o capital 

se apresenta no processo de circulação como capital (enquanto, no processo de 

produção, ele se apresenta como capital mediante a subordinação do trabalhador ao 

capitalista e a produção de mais-valia)”18. 

No capital portador de juros, ao contrário, “o capital aparece como fonte 

misteriosa, autocriadora do juro, de seu próprio incremento”: 

Na forma do capital portador de juros, portanto, esse fetiche automático está 
elaborado em sua pureza, valor que valoriza a si mesmo, dinheiro que gera 
dinheiro, e ele não traz nenhuma marca de seu nascimento. A relação social está 
consumada como relação de uma coisa, do dinheiro, consigo mesmo. Em vez da 
transformação real do dinheiro em capital aqui se mostra apenas sua forma sem 
conteúdo (...) Torna-se assim propriedade do dinheiro criar valor, proporcionar 

                                                            
15 Marx, 1985, p. 293 

16 Ibidem, p. 293 
17  Mas, mais uma vez, este aparecer do capital como uma coisa não é um mero acidente decorrente 
da percepção errônea dos agentes envolvidos no empréstimo do capital portador de juros. Muito pelo 
contrário: ela já está implícita na própria noção de capital a juros. Para perceber isso, basta lembrar que a 
mercadoria-dinheiro é o dinheiro transformado em mercadoria como capital; e “o dinheiro, à medida em 
que é emprestado como capital, é precisamente emprestado como essa soma de dinheiro que se conserva 
e se multiplica, que após certo período retorna com um acréscimo e pode de novo passar pelo mesmo 
processo” (Marx, 1985, p. 259); é, em suma, o dinheiro “vendido” como algo que em si gera mais-valor. 
É importante notar, então, que o dinheiro não aparece como uma mercadoria com o valor de uso de 
possibilitar a extração de mais-trabalho, mas com o valor de uso de gerar lucro (que uma coisa dependa 
da outra não está explícito aqui). 
18  Ibidem, p. 258. 
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juros, assim como a de uma pereira é dar pêras. E como tal coisa portadora de juros, 
o prestamista vende seu dinheiro.19 

No capital a juros, portanto, o dinheiro encarna em si o próprio movimento; 

medeia-se consigo mesmo e fica, assim, guarnecido de uma necessidade interna. 

Aparece, enfim, como o próprio sujeito da vida social20 e, por conseguinte, não mais se 

mostra como a relação social que é.  Daí Marx afirmar que “no capital portador de 

juros, a relação-capital atinge sua forma mais alienada e mais fetichista”21.  

Assim, o aparecimento do dinheiro como sujeito corresponde ao 

desaparecimento do caráter conflituoso do modo de produção capitalista. Pois quando o 

verdadeiro sujeito fica escondido, invisível, o capitalismo aparece como um sistema 

puramente mercantil, e o lucro como salário; e quando o metabolismo social parece 

caber a uma reles coisa, a aparência de pura objetividade nas relações sociais está 

plenamente consolidada, e esconde perfeitamente o seu caráter de relação entre homens 

e entre classes. Portanto, o capital portador de juros  vela o sistema como um todo, já 

que sua existência implica a negação fenomênica deste mesmo sistema. Vejamos mais 

de perto como isso acontece. 

 

IV. O capital portador de juros como negação fenomênica do sistema 

Ao analisarmos o movimento completo do capital portador de juros, 

concluímos não só que a valorização do capital emprestado se dava exclusivamente fora 

da transação na qual o dinheiro aparecia como capital, mas também que o juro era parte 

do lucro. Posteriormente, constatamos que a origem da valorização do dinheiro 

                                                            
19  Ibidem, p. 294. 
20  “Partimos, no desenvolvimento do capital, de D-M-D’, de que D-D’ foi apenas o resultado. 
Agora, encontramos D-D’ como sujeito” (Marx, 1988, p. 141). 
21  1985, p. 293. Na continuação dessa passagem, Marx diz de outra maneira por que o dinheiro que 
se apresenta como sujeito: “Primeiro, devido a sua existência perene como dinheiro, uma forma em que 
todas as determinações do mesmo estão apagadas e seus elementos se tornam invisíveis. Dinheiro é 
justamente a forma em que a diferença entre as mercadorias como valores de uso está apagada e por 
conseguinte também as diferenças entre os capitais industriais que consistem nessas mercadorias e suas 
condições de produção; é a forma em que o valor – e aqui capital – existe como valor de troca autônomo. 
No processo de reprodução do capital, a forma-dinheiro é evanescente, um mero momento de transição. 
No mercado monetário, ao contrário, o capital existe sempre na mesma forma [ou seja, no mercado 
monetário ele aparece como o valor em si, e não como um momento - BH]. – Segundo, a mais-valia 
produzida por ele, aqui novamente na forma de dinheiro, lhe aparece como algo que lhe cabe como tal. 
Gerar dinheiro (...) parece tão próprio ao capital nesta forma de capital monetário, quanto o crescer, às 
árvores” (1985, p. 294).  
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emprestado se mostra, fenomenologicamente, completamente invertida – ou seja, que o 

incremento aparece como algo que cabe apenas ao dinheiro como tal. Mas em todas 

essas constatações ainda não recebe resposta uma pergunta que agora naturalmente se 

impõe: o que são, na aparência, o juro e o lucro?  

Ora, o juro, como sabemos todos, aparece como nada mais que o preço do 

capital portador de juros – o preço que se paga por se poder usufruir temporariamente 

do valor de uso que possui a mercadoria-dinheiro: seu poder de gerar mais dinheiro22. 

Que esta seja uma forma irracional de preço – pois, “segundo seu conceito, o preço é 

igual ao valor expresso em dinheiro” de um valor de uso, enquanto o juro, ao contrário, 

é “determinada soma de dinheiro paga por [algo] que (...) figura como valor de uso”, ou 

seja, algo em que “o preço se reduz a sua forma puramente abstrata e sem conteúdo”23 –

; que seja, enfim, um preço irracional, não é algo que apareça aos agentes aqui 

envolvidos. Pois, para estes, irracional seria cobrar pelo dinheiro emprestado 

simplesmente o seu próprio valor – isto é, emprestar o dinheiro sem receber nada em 

troca -; afinal, se a mercadoria-dinheiro é emprestada justamente porque pode, em si e 

para si, gerar mais dinheiro, então nada mais justo do que pagar por ela algo 

proporcional a seu potencial de valorização24.  

O juro aparece, portanto, como aquilo que se paga pela valorização que gera 

por si mesmo todo capital; por conseguinte, aparece também como algo que cabe ao 

possuidor de dinheiro não porque este dinheiro é utilizado na exploração da força de 

trabalho, mas simplesmente porque o possui25. Também aqui, vale ressaltar, tal 

aparência não decorre de uma mera ilusão subjetiva, pois o proprietário do capital de 

fato recebe os juros que lhe cabem, seja seu dinheiro empregado na produção de mais-

valia ou não; além disso, a magnitude dos juros realmente é determinada não na 

produção, mas no mercado monetário, pela relação entre oferta e demanda de dinheiro. 
                                                            
22   “O valor do dinheiro ou das mercadorias como capital não é determinado pelo valor que 
possuem como dinheiro ou como mercadorias, mas pelo quantum de mais-valia que produzem para seu 
possuidor” (Marx, 1985, p. 266). 
23  Marx, 1985, p. 266. 
24   Como lembra Marx, “falar aqui de justiça natural (...) é um contra-senso” (1985, p. 256). Isso 
porque “um conteúdo é justo contanto que corresponda ao modo de produção que lhe seja adequado. É 
injusto, assim que o contradisser” (ibidem). E, como vimos, o juro corresponde plenamente às condições 
objetivas do modo de produção capitalista. 
25 “O juro que [o capitalista funcionante] paga a este [capitalista monetário] aparece, portanto, 
como aquela parte do lucro bruto que cabe à propriedade do capital como tal” (ibid., p. 280). 
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O que aqui parece depender (e de fato depende) da produção e da circulação 

não é o juro, mas o lucro que sobra depois de pago o juro. Afinal, quando se acerta 

contratualmente o montante a ser pago no momento da devolução do dinheiro tomado 

emprestado, o que sobra ao capitalista funcionante não está ainda determinado: depende 

exclusivamente dos sucessos e insucessos da produção e da realização de mais-valia. 

Mas neste caso cabe perguntar: se é exatamente o juro que cabe ao capital enquanto tal, 

então qual a contrapartida do lucro? O trabalho, responde o mercado – o trabalho de 

supervisão.   

“Enquanto o juro é apenas parte do lucro, isto é, da mais-valia que o capital 
funcionante extorque do trabalhador, o juro aparece agora, ao contrário, como o 
fruto próprio do capital, como o original, e o lucro, agora na forma de ganho 
empresarial, como mero acessório aditivo que lhe advém do processo de reprodução. 
Aqui a figura fetichista do capital e a concepção do fetiche do capital está acaba. Em 
D-D’ temos a forma irracional do capital, a inversão e reificação das relações de 
produção em sua potência mais elevada: a figura portadora de juros, a figura simples 
do capital, na qual este é pressuposto de seu próprio processo de reprodução; a 
capacidade do dinheiro, respectivamente da mercadoria, de valorizar seu próprio 
valor, independentemente da reprodução – a mistificação do capital em sua forma 
mais crua”26. 

Logo, “em antítese ao juro”, o ganho empresarial do capitalista funcionante 

“se apresenta a ele (...) como resultado de suas funções enquanto não proprietário, 

enquanto – trabalhador”; “os motivos da repartição do lucro entre duas espécies de 

capitalista transformam-se assim sub-repticiamente nos motivos da existência do lucro, 

da mais-valia a repartir, que o capital como tal, abstraindo qualquer divisão posterior, 

retira do processo de reprodução” 27. 

A partir daqui, o capitalismo não mais se apresenta apenas como um modo 

de produção historicamente determinado marcado por um profundo antagonismo e pela 

sujeição da produção material a uma finalidade que existe fora dela (a saber, a 

valorização do valor). Pois: 

I)  Na circulação, em que o capital se revelava na totalidade de seu 
movimento (ou seja, em D-M-D’), a reprodução não mais apresenta a valorização 
como objetivo peculiar, já que o excedente cabe ao dinheiro enquanto tal, e não à 
forma como é aplicado. Por isso, também, não há mais excedente como trabalho 

                                                            
26 Marx, 1985, p. 294. 

27  Ibidem, p. 284. 
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não pago; pois, quando a valorização cabe ao capital enquanto tal, a acumulação 
fica dividida entre o juro que recebe um como proprietário daquilo que gera o 
mais-valor e o lucro que recebe outro por retribuição ao trabalho de colocar o 
capital em funcionamento. Assim, há apenas troca de equivalentes; cada fator é 
remunerado de acordo com sua contribuição ao produto e o capitalismo reduz-se a 
uma economia mercantil; 

      II) Na produção, em que o capital se apresentava como capital “mediante 
a subordinação do trabalhador ao capitalista e a produção de mais-valia” (Marx, 
1985, p. 285), a antítese entre capital e trabalho assalariado está deslocada. O 
principal conflito parece agora ocorrer na relação entre capital como propriedade 
e capital como função28. “Pois o capital portador de juros como tal tem como sua 
antítese não o trabalho assalariado, mas o capital funcionante”; pois, continua 
Marx, “o capital portador de juros é o capital enquanto propriedade em confronto 
ao capital enquanto função. Mas à mediada que o capital não funciona, ele não 
explora os trabalhadores nem entra em antagonismo com o trabalho”.  Por 
conseguinte, “que sua função como capitalista consista em produzir mais-valia 
(...) fica completamente esquecido em face de que o juro cabe ao capitalista, 
mesmo quando não exerce nenhuma função como capitalista”; dessa maneira, “os 
motivos da repartição do lucro (...) transformam-se (...) nos motivos da existência 
do lucro”29, e o caráter fundamentalmente antagônico do sistema encontra-se 
completamente obscurecido. 

Em suma, com o capital portador de juros o modo de produção capitalista 

aparece como um modo de produção natural; a relação-capital, como uma relação 

meramente mercantil; e o trabalho sob o capitalismo (subsumido formal e realmente ao 

capital), como trabalho em geral. A posição do capital portador de juros implica, 

portanto, a negação fenomênica do próprio capitalismo30. 

V.  A autonomização da forma  

                                                            
28  O antagonismo fundamental, portanto, aparece como simples conflito de interesses, porque, se 
na relação entre capitalista e trabalhador há uma subordinação de uma pessoa a outra (mesmo que essa 
outra não seja conhecida, mas se personifique no ambiente de trabalho), na relação entre capital como 
função e capital como propriedade há apenas subordinação ao mercado – uma entidade impessoal cuja 
força se exerce sobre todos, não sobre um grupo em especial. 
29  Marx, 1985, pp. 283-5. 
30   As conseqüências de tal mistificação não podem ser subestimadas. A partir daqui, não se 
justificam apenas mais de um século e meio de teoria econômica vulgar; justificam-se também as maiores 
atrocidades de nosso tempo. Keynes, por exemplo, explica a justeza do colonialismo das primeiras 
décadas do século passado (colonialismo que Lênin tão apropriadamente associou ao imperialismo) com 
base nos juros compostos (ver Mészáros, 2004, p. 61) – e já aqui se evidencia o paradoxo em que consiste 
o surgimento da nossa “esquerda keynesiana”. Atualmente, por outro lado, apesar de acabarmos de 
assistir ao maior plano de resgate financeiro da história, ainda é possível justificar os cortes nos gastos 
sociais que o mesmo plano tornou “necessários” com base no direito de propriedade – ou seja, a 
propriedade que tem o capital a juros de contar, a priori, com uma parte da riqueza produzida.  
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Não é difícil intuir que, uma vez tido como fonte de valor e sujeito do 

metabolismo social, o dinheiro tem aberto diante de si o caminho para a autonomização 

em relação ao processo de produção e realização de mais-valia. Tal intuição não nos 

exime, contudo, de analisar detalhadamente como isso acontece. É o que faremos a 

seguir. 

Como vimos, Marx descreveu o movimento completo do capital portador de 

juros da seguinte maneira: D-D-M-D’-D’. O movimento do capital portador de juros 

como capital portador de juros, por seu turno, é o seguinte: D-D’. 

Na análise empreendida até aqui, pressupusemos que: i) o D que aparece no 

início do movimento completo não é simples forma-dinheiro, mas capital (ou seja, 

trabalho abstrato acumulado) na forma-dinheiro; e ii) o movimento do capital portador 

de juros enquanto tal era simples forma de aparecer do movimento completo indicado 

acima – isto é, que ele não percorria todo seu trajeto como capital portador de juros, 

mas de fato funcionava como capital (ou seja, cumpria o movimento D-M-D’) no 

intervalo existente entre o empréstimo e a restituição. Uma análise superficial do 

funcionamento do modo de produção capitalista, no entanto, revela que em muitos 

casos tais pressuposições não se justificam; há situações em que a primeira delas não é 

realista, outras em que isto ocorre com segunda e, finalmente, algumas em que nenhuma 

delas se revela verdadeira. Cabe-nos, por isso, estudar o que se altera em tais casos. 

No primeiro caso, o que ocorre é que a forma-dinheiro que inicia o 

movimento não corresponde a capital verdadeiro; por isso, é forma sem substância – 

isto é, não é forma de expressão de trabalho acumulado. Neste caso, o D que inicia o 

movimento é aquilo que Marx chama de capital fictício. Grosso modo, há dois tipos de 

capital fictício. O primeiro diz respeito às emissões de papéis que aparecem como 

correspondentes de mercadorias que de fato nunca serão produzidas, e que são emitidos 

com o único fim de controlar capital alheio. O segundo é gerado por aquilo que Marx 

denomina princípio da capitalização, o qual é uma conseqüência lógica da própria 

posição do capital portador de juros. Afinal, uma vez que se assume que todo capital 

gera fluxos de renda por si mesmo, pode-se admitir também que todo fluxo de renda 

cabe a um capital. Consequentemente, qualquer título que garanta direito a rendimentos 
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futuros pode, na base do modo de produção capitalista, aparecer como capital e ser 

utilizado como tal, embora não represente capital. Incluem-se neste caso as ações e os 

títulos de dívida de todo tipo. 

No segundo caso, ocorre que o mutuário não faz funcionar como capital o 

dinheiro que tomou emprestado como capital; assim, não se valoriza o valor cedido no 

momento do empréstimo. No entanto, como o dinheiro fora emprestado como capital, 

deve voltar a seu proprietário aumentado; por isso, o mutuário deve, no momento do 

refluxo, acrescentar ao valor que recebera mais-valor advindo de suas outras 

propriedades. Dessa maneira, o capital individual pode retornar aumentado31; o 

movimento do capital a juros pode, portanto, ser completado. 

O que muda nesses dois casos em relação à situação pressuposta de início? 

Nesta, vale lembrar, há adequação entre forma e substância em todos os momentos. No 

primeiro caso descrito acima, ao contrário, o que se apresenta já de início é, como 

vimos, uma forma sem substância. Todavia, o movimento que começa sem qualquer 

substância termina... pleno dela! Isso porque, uma vez que se pode comandar trabalho 

com o capital fictício que inicia todo o processo, o capital pode ser gerado dentro do 

mesmo processo. Já no segundo caso, o dinheiro inicial representa capital real; contudo, 

ele não funciona enquanto tal, e, portanto, não gera mais-valia. A forma capital a juros, 

contudo, exige que ele volte aumentado, e acaba sendo substantivada com valor que não 

é gerado pelo movimento do próprio capital negociado. 

Assim, no primeiro caso, a forma se adequa ao conteúdo; no segundo, ao 

contrário, o conteúdo adequa-se à forma; e em ambos tem-se, ao final do movimento, 

adequação entre forma e conteúdo, pois em ambos o movimento chega ao final com 

uma massa de valor condizente com aquela indicada pelo dinheiro que o sujeito possui. 

Quando há a conjunção das duas situações descritas acima, a coisa se dá de 

modo completamente distinto. Pois, neste caso, tem-se ao final do movimento dinheiro 

aumentado sem se ter valor aumentado (como pode ser facilmente deduzido da análise 

                                                            
31   É claro que ocorre, aqui, uma relação de soma zero. Por isso, embora tal negociação possa ser 
vantajosa do ponto de vista individual, é mais do que óbvio que a acumulação a nível social (da qual, 
como vimos, depende a propriedade de uma soma de valor de ser portadora de juros) não pode se 
sustentar através de processos desse tipo. 
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feita anteriormente). Assim, o dinheiro representa, ao final do processo, um valor que de 

fato não contém; a forma-dinheiro é, neste caso, pura forma. Isso, contudo, não costuma 

ser percebido rapidamente pelos agentes imersos no mercado; como afirma Marx:   

“O processo inteiro se complica tanto – com a emissão de meros papagaios, ou com 
negócios de mercadorias destinados apenas a fabricar letras – que pode subsistir a 
aparência tranqüila de negócio sólido e de retornos fáceis de dinheiro, quando há 
muito tempo esses retornos na realidade só se fazem mediante fraude contra 
prestamistas ou contra produtores”.32 

Portanto, o capital fictício, que é pura forma, só se revelará como tal ao 

público na crise, que é justamente o momento em que se cobra ao valor que dê o ar de 

sua graça. Até a crise, porém, ele pode novamente iniciar o movimento, que gerará mais 

dinheiro sem substância, de modo que se dá, por certo tempo, uma autonomização da 

forma. 

 

VI.     Necessidade e crise 

É notável a semelhança da situação descrita acima com o cenário pré-crise 

(e mesmo com o cenário atual, como não cansam de repetir até alguns economistas 

bastante ortodoxos, como Roubini). Daí podermos dizer, partindo do arcabouço teórico 

marxiano, que a inflação sem precedentes dos ativos financeiros (aquilo que 

popularmente se chama de bolha) que desembocou na quebradeira de setembro de 2008 

revela, antes de qualquer outra coisa, uma autonomização sem precedentes da forma-

dinheiro.  

Admitindo isso, contudo, somos forçados a admitir também que aquela 

mesma hipertrofia foi tudo, menos acidental. Pois, como vimos, existe uma necessidade 

lógica que leva da mercadoria (não apenas como produto excedente, mas como forma 

generalizada do produto do trabalho, ou seja, enquanto objeto que contém em si duas 

determinações contraditórias – a saber, valor de uso e valor) ao dinheiro, e deste ao 

capital portador de juros e ao capital fictício. Há no desenvolvimento descrito, portanto, 

uma conexidade interna, “um movimento de determinações necessárias na ordem 

                                                            
32  Marx, 1970, p. 557. 
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lógica, distinto do encadeamento superficial, trivialmente causal, dos fenômenos”33– e é 

exatamente isso o que Marx expressa ao afirmar que “a formação do capital a juros é 

produto necessário do desenvolvimento do (...) próprio modo capitalista de produção”  

– do que decorre, por exemplo, que não se pode querer a mercadoria “sem querer o 

dinheiro, o capital industrial, mas não o capital a juros, o lucro e não o juro”34. 

E com isso somos levados a contradizer irremediavelmente os analistas que 

atribuem a crise simplesmente à bolha e a suas causas mais imediatas, pois estamos 

logicamente impossibilitados de admitir como causa última um ente que não é algo em 

si (pois não produz seus próprios pressupostos), mas sim forma de manifestação do 

verdadeiro sujeito do processo de reprodução material da sociedade contemporânea: o 

capital35. Dessa forma, a crise atual já não pode mais ser imediatamente relacionada ao 

rompimento da bolha, pois se apresenta como um processo, uma manifestação 

privilegiada da contradição da relação capital/trabalho - enfim, como uma necessidade. 

É importante frisar que não se trata aqui de negar a evidente relação que ata 

a crise atual aos acontecimentos de 2007/200836, nem de negar o caráter contingencial  

                                                            
33  Bensaïd, 1999, p. 333.  
34  Marx, 1988, pp. 145-6. Por outro lado, Marx sabe, como Hegel, que “o que constitui o começo, 
por causa de seu estado não ainda desenvolvido e desprovido de conteúdo, não pode constituir o objeto de 
um conhecimento verdadeiro e que não se pode adquirir dele um conhecimento completo, rico em 
conteúdo e verdadeiramente fundado senão pelo favor da ciência e da ciência através de todas as fases de 
seu desenvolvimento” (Bensaïd, op. Cit., pp. 340-1 – grifo meu).  Assim, se o surgimento do capital 
portador de juros é, por um lado, inerente ao pleno estabelecimento do dinheiro (e, portanto, inerente ao 
próprio capitalismo), é somente no capital a juros, por outro, que o dinheiro (e, conseqüentemente, o 
próprio capital) se apresenta em sua plenitude, revelando sua natureza essencialmente formal. 
35  De fato, o prenúncio da autonomização já é dado no capítulo em que Marx trata da 
transformação do dinheiro em capital em geral. Cf. Marx, 1996, pp. 274-5. 
36  De fato, é inegável que o rompimento de bolhas financeiras podem levar a crises gerais; embora 
não seja nosso intuito entrar em tema tão espinho neste espaço, acreditamos ser possível mostrar que há 
uma relação inevitável entre as duas coisas, ainda que de maneira um tanto abstrata. Admitamos a crise 
como um momento em que o movimento de autovalorização do capital é interrompido ou fortemente 
desacelerado. Agora, lembremo-nos de que, nos momentos em que se revela a contradição entre o valor 
nominal e o valor real dos títulos negociados nas altas esferas do capitalismo (“ao estender-se o sistema 
de crédito, estende-se a função do dinheiro como meio de pagamento. Enquanto tal, recebe forma própria 
da existência, na qual ocupa a esfera das grandes transações comerciais” (1996, p. 259)), “o dinheiro se 
converte súbita e diretamente de figura sonante ideal de dinheiro de conta em dinheiro sonante. Torna-se 
insubstituível por mercadorias profanas. O valor de uso da mercadoria torna-se sem valor e seu valor 
desaparece diante de sua própria forma de valor. (…) Apenas o dinheiro é mercadoria, clama-se agora por 
todo o mercado mundial” (op. cit., p. 257). Atentemo-nos, agora, ao  que escreve Marx no livro II sobre 
uma condição necessária à (re)produção material de uma economia capitalista: “o verdadeiro ciclo do 
capital industrial é, em sua continuidade, não só unidade do processo de circulação e de produção, mas 
unidade de todos os seus três ciclos. Tal unidade ele só pode ser, no entanto, à medida que cada parte 
distinta do capital pode percorrer, sucessivamente, as fases consecutivas do ciclo, podendo passar de uma 
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(em relação às determinações gerais do capital) de algumas de suas causas mais 

imediatas, mas sim de compreender esses acontecimentos como momento de efetivação 

da crise (a passagem da crise de potência a ato). Assim, a concepção aqui adotada não 

elimina a noção de crise como evento, como um ponto no tempo (vale lembrar, afinal, 

que Marx afirma inequivocamente que “as crises serão sempre soluções violentas das 

contradições existentes, erupções violentas que restabelecem momentaneamente o 

equilíbrio rompido”37), mas supera-a (admitindo superação como um substituto da 

palavra alemã Aufhebung), o que nos permite compreender a crise em sua manifestação 

pontual (“pontos/limite” que demarcam etapas num movimento negativo ou na 

passagem da expansão para a contração e vice-versa) sem atribuir-lhe o caráter 

exclusivo de mera contingência38. 

Da mesma maneira, não se trata de negar que a magnitude da 

autonomização a que se chegou (e, por isso, também da crise a que se chegou) 

relaciona-se estreitamente com as  transformações por que passou o sistema financeiro e 

monetário internacional nas últimas três décadas; pois é claro, por exemplo, que com as 

medidas de desregulamentação e liberalização adotadas no período – as quais não 

podem ser totalmente explicadas pelas próprias determinações do capital39 –, que 

permitem que um ativo financeiro seja trocado por praticamente qualquer outro sem a 

menor dificuldade, cresce a tendência a se tomar dinheiro emprestado simplesmente 

para especular com os ativos disponíveis no mercado40. Admitir isso, no entanto, não 

                                                                                                                                                                              
fase, de uma forma funcional a outra, encontrando-se, portanto, o capital industrial, como totalidade 
dessas partes, ao mesmo tempo nas diversas fases e funções, descrevendo simultaneamente todos os três 
ciclos. A sucessão de cada parte está aqui condicionada pela justaposição das partes, isto é, pela partição 
do capital. (…) A justaposição, pela qual a continuidade da produção é condicionada só existe, porém, 
pelo movimento das partes do capital em que elas descrevem sucessivamente os diferentes estágios. A 
justaposição é, ela mesma, apenas resultado da sucessão. (...) Toda a paralisação num estágio provoca 
uma paralisação maior ou menor no ciclo global não só da parte paralisada do capital, mas também do 
capital individual inteiro” (1984, p. 77). Fica claro, assim, que o estouro de uma bolha financeira pode 
levar à crise. O que não significa que a bolha mesma ou as causas imediatas de sua explosão sejam em si  
as causas (causa sui) da crise. 
37  Marx apud Grespan, 1998, p. 260. 
38  Para uma exposição mais detalhada do conceito de crise assim compreendido, ver Grespan, 
1998. 
39  Embora o surgimento de um sistema monetário baseado estritamente em dinheiro não 
conversível (que torna muito mais fácil a criação de capital fictício) possa, em enorme medida, ser 
explicado por essas mesmas determinações gerais, pois, como mostra Rotta (2008), tal fenômeno põe o 
dinheiro justamente como aquilo que ele já era em sua essência – ou seja, forma pura. Cf. Paulani, 1992. 
40  É importante deixar claro que não se quer indicar com isso que a crise atual foi causada pela 
falta de regulamentação, como quer Schwartsman. Na limitada medida em que é possível falar de alguma 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

18 de 1 
 

implica em negar que a autonomização da forma valor (e, portanto, a hipertrofia 

financeira) seja uma tendência imanente ao próprio movimento do capital, nem nos 

obriga a abrir mão da idéia de crise como necessidade.  

Fica claro, assim, que a Crítica da Economia Política não se deixa 

“facilmente reduzir ao modelo de causalidade mecânica. A seu contato, as leis tornam-

se 'tendências profundas' que ressaltam uma causalidade de essência, ao mesmo tempo 

estrutural e acidental”. Daí Marx afirmar que “no conjunto da produção capitalista, a 

lei geral só se impõe como tendência dominante aproximativamente e de maneira 

complexa. Mas por ser tendencial, a lei não deixa de ser constrangedora. “Ela não é 

suprimida pelos fatores que a contrariam. Ela manifesta-se e se impõe através deles. 

(…) 'Conexão interna entre duas coisas que aparentemente se contradizem', ela age 

ainda 'sob a a forma de tendência cujo efeito não aparece de uma maneira surpreendente 

senão nas circunstâncias determinadas e sobre longos períodos de tempo'. Sua 

contradição íntima exprime que o próprio capital é a verdadeira barreira da produção 

capitalista”. Dessa perspectiva, as crises “constituem realmente o limite e o horizonte 

onde se resolve a própria duplicidade da lei”41. 

Assim, dependendo do arcabouço institucional, das políticas econômicas e 

do comportamento das empresas e dos trabalhadores (fatores importantes à “formação” 

e à efetivação das crises, mas que, em maior ou menor medida, não são plenamente 

determinados pelo capital), a autonomização da forma pode ser maior ou menor, e o 

restabelecimento da unidade na crise pode vir mais cedo ou mais tarde, mais ou menos 

bruscamente – mas o que é certo é que, enquanto houver capitalismo, ambos virão42. 

                                                                                                                                                                              
relação causal apenas entre regulação e autonomização, tal relação deve exprimir uma causalidade 
recíproca, mas que, em última instância, parta da autonomização como tendência da reprodução do capital 
à regulação como esforço de contenção; e isso em dois sentidos: primeiro, porque a própria consciência 
da importância da regulamentação dos mercados como forma de suavizar os solavancos causados pelo 
capital só se estabelece de forma razoável após a crise de 1929 (ou seja: a consciência da importância da 
regulamentação não é inerente ao capitalismo; já a tendência à autonomização o é); segundo, porque as 
próprias formas particulares de regulação são sempre respostas às inovações criadas pelos agentes 
privados, já que, se é possível prever que haverá inovações, não se pode dizer de antemão como serão 
elas.   
41  Respectivamente: Bensaïd, op. cit, p. 370, Marx apud Bensaïd, op. cit, p. 393 e Bensaïd, op. cit., 
p. 394 (o autor que ele cita é Marx). 
42  Assim como, enquanto houver um ser vivo, haverá morte – embora não se saiba quando nem 
como. De fato, a ciência da Medicina não precisa negar o fato de que cada morte tem em si algo de 
contingente (na medida em que um indivíduo não precisaria ter morrido de determinada maneira) para 
afirmar a mortalidade do ser humano; ela pode reconhecer que a morte é a outra face da vida, ou seja, 
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Desta perspectiva, vemos a crise como uma necessidade absoluta do capital, com o que 

não se afirma que ela pode ser explicada completamente por suas determinações, pois: 

i) a necessidade absoluta não suprime a contingência (ver nota na página anterior); e ii) 

o próprio capital é contingente, já que, sendo produto das relações humanas, depende de 

que os seres humanos não alterem fundamentalmente seu modo de reprodução material.    

Vemos assim que Marx, mais próximo à revolução por que passa hoje a 

ciência do que a maioria dos economistas de nossa época, nos permite reconhecer que 

“as leis não governam o mundo, mas este tampouco é regido pelo acaso. [Elas] 

descrevem eventos enquanto possíveis, sem reduzi-los a consequências dedutíveis ou 

previsíveis de leis deterministas”43. Articulando dialeticamente necessidade e 

contingência, Marx não apenas nos permite compreender melhor o mundo em que 

vivemos, mas também nos ensina a não aceitá-lo resignadamente. Pois se o que surge de 

O Capital é uma forma de compreensão “situada entre duas representações alienantes, a 

de um mundo determinista e a de um mundo arbitrário submetido apenas ao acaso”44, 

então sua leitura nos mostra não apenas que não há fatos eternos, mas também que 

apenas “a ação consciente transforma a necessidade em liberdade”45 – o que certamente 

não é pouca coisa. Karl Popper, por exemplo, escreveu que considerava “o 

determinismo lapalaciano (...) o obstáculo mais sólido e mais sério no caminho de uma 

explicação e de uma apologia da liberdade, da criatividade e da responsabilidade 

                                                                                                                                                                              
pode reconhecer que a morte é uma necessidade absoluta da vida, sem por isso sentir a compulsão de 
explicar cada morte apenas pelas determinações gerais da própria vida – pois, neste caso, a própria 
contingência é necessária (já que o indivíduo tem que morrer de algum modo), e portanto não é 
incompatível à noção de necessidade absoluta. Cf. Hegel, Wissenschaft der Logik II, Frankfurt: Suhrkamp 
Taschenbuch, 1986. Parte I, Seção III, Cap. II.  
43  Prigogine, 1996, p. 199. “Pensador do possível’, Marx atua assim sobre vários modos: o modo 
possível contingente, cujo liame com a realidade determina (segundo Hegel) a contingência; ‘o ser em 
potência enquanto capacidade determinada a receber (segundo Aristóteles) uma forma dada (a passagem 
da potência ao ato seria então o momento unitário por excelência do acaso e da necessidade); o possível 
histórico enfim (real ou efetivo – wirklich), que seria a unidade do possível contingente e do ser em 
potência. Acaso e necessidade não se excluem. A contingência determinada do evento não é arbitrária 
nem caprichosa, ela apenas revela uma causalidade não formal: 'Aproximamo-nos mais da verdade 
dizendo que foi o próprio evento que se serviu de tal ou qual causa, pequena e ocasional, como de um 
pretexto' (Hegel)” (Bensaïd, op. cit., p. 89). “A necessidade histórica tem a contingência atarraxada ao 
corpo. Ela é o que advém oculto e só se mostra no fim. Como o progresso, ela não se torna si mesma 
senão a posteriori. O progresso afirma-se como tal enquanto movimento geral através de suas regressões 
íntimas. A necessidade não é plenamente determinada senão do ponto de vista retrospectivo de um 
impossível juízo final.(...) A necessidade permanece então indefinidamente em suspenso, sob condição de 
contingência” (ibid., p. 397). 
44  Prigogine, op. cit., p. 199. 
45  Gramsci apud Bensaïd, op. cit., p. 373. 
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humanas”46. Karl Marx, ao recusar a covardia dos que substituíram o antigo Deus pelo 

mercado ou pela ciência47, foi um dos primeiros – e sem dúvida um dos únicos – a 

descobrir um princípio de lógica formal capaz de discernir “novos horizontes, novas 

questões, novos riscos” (Prigogine, op. cit, p. 199), fornecendo-nos com isso uma nova 

concepção da necessidade e da liberdade. Assim, por uma dessas ironias da história, é 

justamente no horizonte intelectual do pensador que Popper elegeu como um dos 

maiores inimigos da “sociedade aberta” que hoje encontramos um caminho para uma 

abertura histórica radical.  
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Filosofia da Ciência, Realismo Crítico e Teoria 
Pós-Keynesiana. 
 

Fabrício J. Missio1 

 

1 Introdução 

Como destacado por Hodge (2007), uma indicação clara do crescimento da 

influência do realismo em filosofia da ciência é o crescimento expressivo do número de 

publicações nessa área, sobretudo, na Europa. Todavia, na América e, em especial, no Brasil, 

esse tema sido pouco explorado sendo relegado a um número ínfimo de trabalhos. O realismo 

surge como forma de escapar da crise do caráter prescritivo da metodologia tradicional2. Esta 

metodologia, fundada no empirismo, parte de uma visão de mundo de que existe uma realidade 

objetiva independente da mente humana e de que o conhecimento científico só pode ser gerado 

a partir da observação de fenômenos empíricos. Evidentemente, por várias razões, essa 

abordagem enfrentou dificuldades para sustentar seus aspectos prescritivos, passando a priorizar 

os aspectos descritivos. Ademais, o conhecimento científico, fruto da observação empírica, 

sofreu uma série de críticas conforme pode ser observado nos debates que envolveram Popper, 

Kuhn e Lakatos, entre outros. 

Para alguns economistas, o realismo crítico ganha destaque porque suas prescrições 

metodológicas possibilitam o encontro de fundamentos filosóficos alternativos à forma até então 

predominante de se fazer ciência. Nesse sentido, alguns autores identificam no realismo crítico 

os fundamentos filosóficos da escola pós-keynesiana, ainda que dentro dessa escola isso não 

seja consensual.  

Tendo em vista o que foi exposto, o objetivo do trabalho é fazer um survey com 

alguns dos principais argumentos (e referências) que retomam essa discussão, em especial, no 

que tange aos fundamentos filosóficos do Realismo Crítico, tendo como objetivo evidenciar a 

                                                            
1 Professor de Economia da UEMS, Doutorando em economia pelo Cedeplar e bolsista Fundect. E-mail: 
fabriciomissio@gmail.com 
2 Além do realismo crítico, surgiram outras correntes metodológicas, como as que defendem ou o niilismo 
metodológico (FAYERABEND, 1975) ou o pluralismo metodológico, sem negar a existência de uma 
realidade objetiva ao alcance do entendimento; ou ainda, aquelas que negam a precedência do 
conhecimento científico sobre outras formas de conhecimento, ou até mesmo a possibilidade de 
existência do primeiro. Neste caso, há correntes metodológicas que negam qualquer critério de 
demarcação ou de avaliação de teorias, enquanto outras propõem a precedência da linguagem e das 
criações conceituais e teóricas sobre a realidade objetiva (VASCONCELOS et al., 1999). 
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tese em si e algumas das contribuições posteriores que discutem a 

interação entre essa filosofia e a escola pós-keynesiana. Para cumprir com o objetivo, o trabalho 

encontra-se dividido em três seções, além desta introdução e das considerações finais. A seção 2 

faz uma breve recuperação dos principais autores envolvidos nos debates metodológicos com 

maior influência sobre os economistas, a saber, Popper, Kuhn e Lakatos. A seção 3 apresenta os 

principais argumentos do realismo crítico e a seção seguinte discute a adequação do mesmo na 

qualidade de fundamento filosófico da escola pós-keynesiana. 

 

2 Filosofia da Ciência e Metodologia Econômica: Popper, Khun e Lakatos 

Ao tratar de questões filosóficas e metodológicas, é possível afirmar que a ciência 

econômica teve seu caminho influenciado principalmente pelos lógico-positivistas (Círculo de 

Viena), pelo popperianismo, por Kuhn e Lakatos e, mais recentemente, pela interpretação 

retórica de McCloskey. Todavia, há de se considerar que ainda hoje a interpretação popperiana 

constitui a interpretação responsável pelos fundamentos científicos da corrente dominante 

(neoclássica) do pensamento econômico (HERSCOVICI, 2002). 

A discussão iniciada pelos lógico-positivistas tinha por objetivo a busca de um 

(único) método verdadeiramente científico capaz de ser aplicado a todas as disciplinas que 

almejassem o status de ciência. O objetivo era encontrar um critério de demarcação capaz de 

definir uma separação clara entre o conhecimento científico e o conhecimento não-científico 

(metafísico)3, sendo o critério proposto o método a ser empregado para obter determinadas 

conclusões, qual seja, a observação. Mais especificamente, grosso modo, para estes pensadores 

constitui conhecimento científico o conhecimento que é provado (ou passível de prova) a partir 

da observação. Nesse sentido, fazem parte do seu modelo teórico apenas afirmações de 

fenômenos que podem ser observáveis.  

Segundo CHALMERS (1994), dentro dessa abordagem, o conhecimento científico 

é construído pela indução a partir de uma base segura obtida pela observação. Assim, à medida 

que aumenta o número de dados estabelecidos pela observação e pelo experimento, novas leis 

e/ou teorias de maior generalidade e escopo são construídas pelo raciocínio indutivo. Em outras 

palavras, significa dizer que o crescimento da ciência é tido como contínuo, para frente e para o 

alto, conforme o fundo de dados de observação aumenta. 

Não obstante a emergência de certo “consenso” com a respeito a esta epistemologia 

proposta pelos positivistas lógicos, alguns problemas e paradoxos ligados à noção de 

                                                            
3 Em outras palavras, o ponto programático central do projeto lógico-positivista consistia em eliminar 
todas as asserções de conteúdo metafísico do discurso científico. 
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confirmação4 foram sendo expostos ao longo do tempo por autores 

dedicados ao estudo da metodologia da ciência. Ainda que estas observações já estivessem 

presentes na primeira metade do século XX, é somente na sua segunda metade, após Karl 

Popper apresentar suas críticas à lógica positivista, que a posição indutivista hegemônica se 

desfaz, cedendo lugar à crescente aceitação da tese popperiana falsificacionista.  

Em síntese, o objetivo de Popper era examinar, de forma extensiva, os problemas 

da demarcação e da indução. No entanto, como o problema da indução é apenas outra face do 

problema da demarcação, a solução apresentada para este último valeria também para o 

primeiro (POPPER, 1963, p. 83). A tese da demarcação parte do princípio de que o “científico” 

deve ser potencialmente falseável pela observação empírica, isto é, deve existir pelo menos um 

enunciado básico empírico sobre o qual a teoria pode ser testada. Logo, ao contrário dos lógico-

positivistas, Popper não identifica verificação empírica com cientificidade, mas cientificidade 

com falseabilismo. 

Nessa perspectiva, um investigador falsificacionista admite livremente que a 

observação é orientada pela teoria e a pressupõe. As teorias são interpretadas como conjecturas 

especulativas ou suposições criadas livremente pelo intelecto humano no sentido de superar 

problemas encontrados por teorias anteriores e dar uma explicação adequada do comportamento 

de alguns aspectos do mundo. Uma vez propostas, as teorias especulativas devem ser rigorosa e 

inexoravelmente testadas por observação e experimento. Teorias que não resistem a testes 

observacionais e experimentais devem ser eliminadas e substituídas por conjecturas 

especulativas ulteriores. Nesse sentido, a ciência progride por tentativa e erro, por meio de 

conjecturas e refutações (CHALMERS, 1994).  

Segundo Marin e Fernández (2003), a aplicação do critério de demarcação 

(falsificacionismo) dentro dessa abordagem, antes de buscar separar ciência de metafísica como 

queria os lógico-positivistas do Círculo de Viena, visava a avaliar teorias e ajuizar suas 

pretensões (p. 03). Nesse sentido, surge a necessidade de estabelecer um critério capaz de 

auxiliar na decisão de se uma teoria é aceitável ou não por meio de argumentos empíricos; ou 

seja, trata-se de examinar as condições de aceitação frente a observações e experimentações 

empíricas, podendo a teoria resistir ao teste e, assim, ser corroborada ou, caso contrário, ser 

refutada. 

                                                            
4 De forma preliminar, é possível argumentar que o critério de demarcação adotado pelos lógico-
positivistas incorre em pelo menos dois problemas fundamentais, a saber: i) não é possível verificar 
conclusivamente uma proposição científica em virtude do problema da testabilidade infinita, ou seja, não 
se pode assegurar que uma proposição até então confirmada passe necessariamente pelo próximo teste 
empírico, de forma que sempre existe a possibilidade de que uma proposição até então confirmada e, 
portanto, considerada científica, venha a ser refutada; e ii) a utilização pela ciência de termos teóricos 
constituiu um problema nessa abordagem, porque os termos teóricos são, por definição, não empíricos, e, 
sim, metafísicos.   
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Nesse sentido, o “passo final” do falsificacionismo depende 

de como a teoria se comporta durante o estágio de teste. Se as implicações da teoria não são 

consistentes com a evidência, então a conjuntura é falsificada e deve ser substituída por uma 

nova conjuntura que não deve ser ah hoc relativa à original; isto é, uma nova conjuntura deve 

ser construída unicamente para evitar as anomalias empíricas. Se a teoria não é falsificada pela 

evidência, então ela é considerada corroborada e aceita provisoriamente. 

Em termos do crescimento da ciência, uma nova teoria será aceita como digna da 

consideração dos cientistas se ela for mais falsificável que sua rival e especialmente se ela prevê 

um novo tipo de fenômeno não abordado pela rival. Nesse caso, a ênfase na comparação de 

graus de falsificabilidade de uma série de teorias possibilita evitar o problema de especificar 

exatamente quão falsificável é uma teoria isolada, uma vez que se deve considerar que o número 

de falsificadores potenciais de uma teoria será sempre infinito.  

Diante da necessidade de levar em conta as complexidades das principais teorias 

cientificas, os estudiosos da filosofia da ciência passaram a admitir que nem a ênfase na 

derivação indutiva das teorias da observação, nem o esquema falsificacionista foram capazes de 

estabelecer, tal como se propuseram, um critério de demarcação entre ciência e não ciência. Em 

outras palavras, essas abordagens foram incapazes de produzir uma caracterização adequada da 

gênese e do crescimento de teorias realisticamente complexas. Logo, desenvolveu-se a 

concepção de que é necessário considerar as teorias como estruturas organizadas; concepção 

esta ancorada nos seguintes motivos: i) o estudo histórico revela que a evolução e o progresso 

das principais ciências mostram uma estrutura que não é captada pelos relatos indutivista e 

falsificacionista; ii) é somente por meio de uma teoria coerentemente estruturada que os 

conceitos adquirem um sentido preciso, ou seja, existe certa dependência da observação em 

relação à teoria; e iii) a necessidade da ciência crescer.  

Assim, na última metade do século XX, alguns esforços foram empreendidos no 

sentido de compreender o progresso da ciência através do construto de teorias na condição de 

estruturas complexas organizadas. Especificamente, difundiu-se cada vez mais a perspectiva de 

não considerar o desenvolvimento das ciências tão somente a partir das sequências de 

teorizações, experimentos e argumentações, mas de buscar enriquecer a compreensão do 

fenômeno científico a partir das práticas científicas e dos mecanismos sociais de negociação e 

legitimação (dessas práticas). Dois dos principais avanços nesse sentido foram propostos por 

Kuhn (1962) e Lakatos (1979). 

A teoria da ciência de Kuhn foi desenvolvida como uma tentativa de fornecer uma 

abordagem mais coerente com a situação histórica, tendo como característica-chave a ênfase 

dada ao caráter revolucionário do progresso científico, sem que este implique abandono de uma 

estrutura teórica mediante a sua substituição. Sem entrar em detalhes na já conhecida 
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abordagem de Kuhn, cumpre apenas destacar o traço essencial 

desempenhado pelas características sociológicas das comunidades científicas. Mais 

especificamente, por um lado, tem-se que a noção de paradigma desenvolvida pelo autor 

circunscreve o que o cientista observa e problematiza; enquanto, por outro, a consideração de 

diferentes paradigmas científicos fomenta uma abordagem socioconstrutivista das ciências. 

Dessa forma, busca-se compreender a prática e o desenvolvimento científico como equivalente 

a qualquer outra instituição social, isto é, como fruto de negociações e acordos entre grupos. 

Para retomar a essência deste pensamento, destaca-se a forma como surgem e/ou 

desaparecem os paradigmas científicos. Inicialmente, divide-se a evolução da ciência em duas 

fases, uma pré-paradigmática e uma pós-paradigmática. Na primeira, existe uma grande 

variedade de escolas (pesquisadores) que disputam o mesmo espaço a partir de concepções de 

natureza distintas. Nesse caso, não há uniformidade de propósitos, e os cientistas não 

conseguem chegar a acordos estáveis. Todavia, ao longo do tempo, algumas escolas apresentam 

desenvolvimentos que podem sobressair-se sobre os demais, em virtude de fatores como a 

adequação de suas prescrições com um ambiente favorável ao recebimento dessas ideias ou em 

virtude da superioridade da retórica dos integrantes dessa comunidade cientifica quanto 

comparadas com as outras, entre outros. Nesse caso, a atividade desorganizada e diversa que 

precede a formação da ciência torna-se eventualmente estruturada e dirigida, e a comunidade 

científica passa, então, a ater-se a um único paradigma.  

A segunda fase advém da consolidação do paradigma, o que caracteriza a 

existência de uma determinada ciência; ou seja, somente a consolidação de um paradigma 

caracteriza o empreendimento de uma determinada comunidade como sendo cientifica e é o 

estudo dentro desse que capacita o estudioso a se integrar a esta comunidade. Segundo 

CHALMERS (1993), um paradigma é composto de leis, técnicas e suposições teóricas gerais 

adotadas por uma comunidade científica específica. Os estudiosos que trabalham dentro dessa 

comunidade praticam aquilo que Kuhn chama de ciência normal, sendo responsáveis por 

articular e desenvolver o paradigma em sua tentativa de explicar e de acomodar o 

comportamento de alguns aspectos relevantes do mundo real.  

Não obstante, nessa tentativa de explicar o mundo real, os cientistas encontram 

dificuldades, problemas que não são resolvidos, falsificações aparentes ou explicações pouco 

convincentes denominadas anomalias (fatos que não são cobertos pelas explicações do 

paradigma vigente). Com o surgimento e multiplicação destas anomalias, o processo de 

crescimento teórico promovido pela tradição vigente é interrompido, gerando-se uma fase de 

crise do paradigma. Este momento de crise, caracterizado por uma multiplicação de problemas 

sem resolução, exige uma resposta. Quando não se encontram saídas dentro do paradigma atual, 

ocorrem revoluções científicas (grandes rupturas) que derrubam de vez a tradição normal da 
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ciência vigente até então (VIEIRA e FERNÁNDEZ, 2006). A mudança 

descontínua constitui, portanto, uma revolução científica.  

Por fim, cumpre destacar ainda dois pontos da teoria de Khun. O primeiro refere-se 

ao fato de o autor ter criticado o falsificacionismo popperiano em duas grandes frentes: por um 

lado, o autor defendeu que a filosofia da ciência não deve se ocupar apenas com questões 

demarcacionistas e com critérios normativos, mas, sim, deve também estudar as relações sociais 

e compromissos assumidos entre os cientistas que compartilham de uma mesma linha de 

pesquisa (HAUSMAN, 1992); por outro, o autor critica a visão popperiana da dinâmica do 

conhecimento científico como uma trajetória linear “evolucionária”, uma vez que para ele, este 

ciclo alterna períodos de ciência normal, com teorias e práticas bem definidas e revoluções 

científicas. O segundo ponto refere-se a duas características da atividade cientifica que estão 

presentes em Kuhn e ausentes em Popper: a ideia de que uma ciência é historicamente 

contextualizada e a ideia de que os paradigmas, assim como a própria ciência, são socialmente 

construídos5.  

A segunda tentativa notável de analisar teorias como estruturas organizadas foi 

empreendida por Lakatos (1979) com sua “Metodologia dos Programas de Pesquisa Científica” 

(MSRP). O MSRP de Lakatos é claramente parte da tradição popperiana em filosofia da ciência, 

mas é também motivado filosoficamente pela história da ciência de Khun. Assim como a 

abordagem Kuhntiana, a abordagem de Lakatos também é bem conhecida e, nesse sentido, 

retoma-se a seguir apenas a sua essência. Para Lakatos, a unidade de análise primária na ciência 

é o “programa de pesquisa” em vez da teoria cientifica. Mais especificamente, o programa de 

pesquisa científico é definido como o conjunto de regras, ou heurística, que governa a pesquisa 

dentro de cada programa. Este é constituído por um hard core, por uma heurística positiva e 

negativa e pelo cinto protetor.  

O hard core é constituído fundamentalmente por pressuposições metafísicas que 

definem o programa e são tratadas como irrefutáveis pelos seus praticantes. A heurística 

negativa de um programa é a exigência de que, durante o desenvolvimento do programa, o 

núcleo irredutível deve permanecer intacto e sem modificações. Ou seja, os pesquisadores não 

questionam o hard core do programa, pois consideram o conjunto de hipóteses irrefutável e o 

protegem da falsificação por um cinturão de hipóteses auxiliares e/ou condições iniciais. Por 

outro lado, a heurística positiva contém as regras pelas quais as pesquisas devem ser 

conduzidas. Essas regras estabelecem como anomalias são tratadas e como o programa de 

pesquisa é desenvolvido.  
                                                            
5 Para Kuhn, a própria conversão de pesquisadores de um paradigma para outro é um fenômeno associado 
à psicologia social, sendo que esta não ocorre em um único ponto do tempo, mas, sim, de maneira 
progressiva, afetando mais sensivelmente as gerações mais jovens.  
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O cinto protetor do programa é constituído pelo conjunto 

de hipóteses e processos necessários à aplicação do hard core a problemas específicos, 

sendo que esses podem ser modificados sem envolver o programa em questão. Ou seja, 

qualquer inadequação na correspondência entre um programa de pesquisa articulado e 

os dados de observação não deve ser atribuída às suposições que constituem seu núcleo 

irredutível, mas a alguma outra parte da estrutura teórica. Logo, o cinto protetor não 

consiste somente nas hipóteses auxiliares explícitas que suplementam o núcleo 

irredutível, mas também em suposições subjacentes à descrição das condições iniciais e 

em proposições de observação, sendo resultado da interação do hard core, da heurística, 

e dos registros empíricos do programa (LAKATOS, 1979). 

De acordo com esta interpretação, os programas de pesquisa não são 

estáticos. Novos fatos são descobertos, novos problemas emergem e, assim, 

modificações devem ser feitas no cinto protetor. Lakatos, então, argumenta que os 

programas de pesquisa devem ser avaliados pela maneira como evoluem ao longo do 

tempo. Se as modificações feitas no programa não mais explicam as novas evidências, o 

programa torna-se degenerativo. Se por outro lado, modificações não somente explicam 

as anomalias mas também levam à predição de novos fatos, o programa torna-se 

progressivo (é teoricamente progressivo se novos fatos são preditos e empiricamente 

progressivo se novos fatos são corroborados). Finalmente, deve-se considerar que 

programas de pesquisa não existem de forma isolada, o que, em termos de avaliação, 

envolve a escolha entre programas competitivos. Lakatos afirma que o cientista deve 

abandonar programas de pesquisa degenerativos em favor dos progressivos, embora 

exista um problema com esse critério, dado que programas podem passar por ambas as 

fases. 

Nesse ponto, estabelece-se uma diferença fundamental entre Kuhn e Lakatos. 

Enquanto para o primeiro a escolha entre paradigmas é realizada com base na fé da comunidade 

científica no novo paradigma dominante, a escolha entre os programas de pesquisa, tal como 

propostos por Lakatos, fundamenta-se na capacidade preditiva das teorias que os compõem. A 

utilização da capacidade preditiva na atribuição de cientificidade e na escolha entre teorias é 

característica fundamental do instrumentalismo metodológico, sustentado, principalmente, por 

Milton Friedman. 

Por fim, faz-se uma última observação em termos da comparação do pensamento 

de Lakatos com Popper. Ambos os autores concordam com a importância do conteúdo empírico 

para as teorias científicas, ou seja, para ambos, a relação entre fatos observados e teorias 
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levantadas tem um caráter falsificacionista, sendo o conteúdo empírico 

uma das formas de detectar as anomalias responsáveis pelo progresso científico. Contudo, 

diferentemente de Popper, Lakatos defende que o hard core de um programa de pesquisa é 

imune a essas anomalias e, consequentemente, ao próprio falsificacionismo. Além disso, para 

este autor a capacidade de previsão é uma melhor demarcação de ciência progressiva do que a 

possibilidade de falsificação de suas hipóteses.  

 

3 Realismo Crítico: breves considerações 

Uma das alternativas filosóficas que se contrapõe à filosofia dos lógico-positivistas 

e dos adeptos da ciência como “programas de pesquisa” pode ser encontrada na ontologia 

filosófica do realismo crítico6, que foi apresentada originalmente em A Realist Theory of 

Science, escrito por Roy Bhaskar (1975). Todavia, esta filosofia crítico-realista ingressa nas 

discussões metodológicas em economia pelo trabalho de Tony Lawson (1997), intitulado 

Economics and Reality. Como destacado por Fucidji (2006), existem boas representações do 

realismo crítico na literatura, de forma que o que se segue tem apenas o objetivo de retomar 

alguns aspectos específicos dessa interpretação. 

Inicialmente, cumpre observar que a referida obra pode ser entendida como defesa 

da aplicação do Realismo Transcendente para a análise das teorias econômicas, uma vez que 

combina a filosofia realista de Bhaskar, que propõe uma nova visão da realidade para orientar o 

conhecimento e a ciência, e a preocupação de Lawson em reorientar a investigação das teorias 

econômicas para ontologia e em propor uma teoria da realidade social na condição de sistema 

aberto. Assim, enquanto filosofia, o Realismo Transcendente reconhece a existência de uma 

realidade intransitiva que precede e é independente do conhecimento, embora esta seja 

inteligível e, por isso, o conhecimento e as ciências buscam explicá-la. Em outros termos, 

admite-se a distinção entre os domínios transitivo e intransitivo do conhecimento. O objeto de 

estudo da ciência é intransitivo no sentido de que existe, é duradouro e age de forma 

independente do processo de sua identificação; os mecanismos, as tendências e as estruturas 

causais, que são designadas por leis causais, são irredutíveis ao conhecimento delas e, pelo 

menos em algumas partes, resistem e agem de forma independente do seu conhecimento 

(LAWSON, 1997, p.25). Por outro lado, é transitivo porque as teorias científicas utilizadas pelo 

pesquisador para conhecer seu objeto de estudo fazem parte deste domínio, constituído de 

“fatos, observações, teorias, hipóteses, suposições, palpites, intuições, especulações, 

anomalias etc., que condicionam todo conhecimento ulterior, e em particular, facilitam e 

                                                            
6 O conceito filosófico de realismo é estreitamente ligado com a ontologia, i. e, com a investigação dentro 
da natureza do ser, do que existe, incluindo a natureza do objeto de estudo. Sendo assim, o termo é 
utilizado para especificar a natureza da realidade, seja natural ou social. 
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tornam-se ativamente transformados pela laboriosa prática social da 

ciência” (LAWSON, 1997, p.25). Nesse caso, conhecimento é um produto social ativamente 

produzido por meios de produtos sociais antecedentes – embora esteja engajado continuamente, 

ou interagindo, com seu objeto de estudo (intransitivo). 

Nessa concepção, em contraposição ao realismo empírico, o mundo não é 

composto somente de eventos e da experiência e impressão deles resultantes, mas também de 

(irredutíveis) estruturas e mecanismos, poderes e tendências que, embora talvez não sejam 

diretamente observáveis, ainda assim governam, produzem e estão na base dos eventos atuais da 

nossa experiência. Três domínios dessa realidade são, nessa perspectiva, observados: (i) a 

dimensão empírica, ligada à percepção sensorial dos fenômenos; (ii) a dimensão realizada 

entendida como o locus dos eventos, estado de coisas, fenômenos e fatos resultante de causas 

emergentes; e (iii) a dimensão real, entendida como campo de forças que podem vir a propiciar 

as causas dos eventos, apesar de sua existência ser latente ou potencial, pois depende de 

mecanismos e condições para sua operação. Assim, o caráter transcendente está na rejeição da 

exclusividade da dimensão empírica. 

A questão que deve ser ressaltada é que esses domínios não são somente 

ontologicamente distintos, mas, crucialmente, eles são desincronizados. Então, enquanto a 

experiência está desincronizada dos eventos, também alguns eventos estão tipicamente 

desincronizados dos mecanismos que os governam. Eventos, em outras palavras, são 

multiplamente determinados por vários fatores que governam as causas e, portanto, dificilmente 

podem ser compreendidos (somente) mediante observação, experiência e impressão. 

Nessa perspectiva, o realismo transcendental é diferente pois admite o mundo 

composto, em partes, por objetos que são estruturados – no sentido de que são irredutíveis aos 

eventos da experiência - e intransitivos - no sentido de que existem e agem independentemente 

de sua identificação. Sendo assim, a ciência não está confinada a procurar conjunções 

constantes de eventos, mas em buscar identificar e iluminar as estruturas e mecanismos, poderes 

e tendências que governam ou facilitam os fenômenos da experiência. Em outras palavras, a 

atividade experimental, os resultados e a aplicação do conhecimento determinado 

experimentalmente fora de situações experimentais podem ser acomodados somente invocando 

a ontologia do realismo transcendental - de estruturas, poderes, mecanismos e tendências - que 

governam e estão por trás do fluxo de eventos em um mundo essencialmente aberto. Sendo 

assim, é fácil observar que no realismo Transcendental a inteligibilidade da realidade não passa 

pela regularidade dos eventos, mas, sim, pela identificação das causas que emergem das forças 

estruturais.  

Em síntese, o realismo transcendente suporta uma concepção alternativa de ciência, 

que se refere à identificação da estrutura e de mecanismos que governam os eventos da 
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experiência. Dado que as estruturas subjacentes não se manifestam 

facilmente nos eventos, o objetivo da ciência é reconhecido como necessário, possível e não 

trivial. Nessa perspectiva, o conhecimento progride com as teorias existentes, com as 

suposições, hipóteses e anomalias, vindo a ser transformado nos laboratórios de ciência da 

prática social. Isso significa que nesta concepção (de ciência) os agentes intervêm e manipulam 

a realidade, ou seja, consente-se uma teoria social amparada por meio de indivíduos e 

instituições que são, por sua vez, admitidos como estruturas sociais. Esses são assim 

reconhecidos como possuindo capacidades de transformação, como indivíduos inteligentes, 

competentes e capazes de intervenção e de manipulação da realidade de modo que, entre outras 

coisas, esta se torna mais fácil de avaliação e/ou mais facilmente revelada. 

É ancorado nessa filosofia que Lawson desenvolve seus argumentos. Segundo o 

autor, um dos objetivos primários do realismo crítico é identificar a natureza e as características 

básicas do mainstream econômico. Nesse caso, identifica-se como característica principal dessa 

abordagem a modelagem de sistemas fechado. Por sistema fechado, entendem-se as situações 

em que as regularidades da forma “se evento X, então evento Y”. Os métodos de análise e os 

modelos de explicações formulados sobre a pressuposição de que regularidades são necessárias 

em ciência são denominados de dedutivistas. Logo, a interpretação dedutivista caracteriza o 

mainstream econômico, o qual se constitui em sistemas sociais abertos no erro essencial da 

economia moderna. Isso porque a regularidade de eventos, da forma como é presumida no 

dedutivismo, somente ocorre sob certas condições específicas. 

Esse é o ponto central da crítica à inadequação dos métodos explanatórios da 

moderna economia neoclássica à natureza dos objetos da realidade proposta pelo autor. A crítica 

realista ao positivismo centra-se na limitação do realismo empirista ou, mais especificamente, 

na sequência lógica empregada do realismo empirista à epistemologia positivista. Ademais, a 

incoerência do dedutivismo não é uma questão da inadequação dos critérios do teste empírico, 

mas da incapacidade de explicação baseado na atividade experimental, proveniente de uma 

ontologia filosófica que reduz o objeto das ciências a padrões de eventos empíricos7. Em outras 

palavras, a crítica mostra que, se alteradas as orientações filosóficas iniciais, a teoria ortodoxa 

revela suas incoerências justamente por adotar de forma acrítico uma modalidade de explicação 

científica dedutivista.  

Segundo o autor, o dedutivismo pode ser definido como “the collection of theories 

(of science, explanation, scientific progress, and so forth) that is erected upon the regularity 

conception of laws in conjunction with the just noted principle of theory assessment” 

                                                            
7 Em outras palavras, assume-se que o Positivismo tem como ontologia um realismo empirista e como 
método um dedutivismo que estende a regularidade empírica para a formulação de leis universais 
(LAWSON, 1997). 
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(LAWSON, 1997, p. 14). O cerne da crítica é justamente a noção 

empregada de existência de padrões ou de regularidades empíricas. Isso porque, se a questão 

gira em torno de identificar ou postular regularidades na forma “se evento X, então evento Y”, 

há de se considerar que esta conjunção constante de eventos surge apenas em sistemas fechados, 

de tal forma que a universalidade e aplicabilidade deste dedutivismo requer que a realidade seja 

encarada como tal.  

Neste ponto, cabem duas observações: em primeiro lugar, deve-se destacar que 

para Lawson a regularidade de eventos é espaço-temporalmente restrita, artificialmente 

produzida ou mesmo raramente encontrada no mundo natural e social e, portanto, ela não pode 

ser considerada premissa para sua inteligibilidade. Ademais, a realidade a ser explicada não é 

apenas aquela que aparece empiricamente com a identificação de regularidades, mas também, e 

de forma mais frequente, aquela relacionada à mudança e à variação dos eventos. Para explicar 

essas observações – de que as regularidades dos eventos são restritas a situações específicas e de 

que a ciência é exitosa mesmo onde essas regularidades não são evidentes – necessita-se, 

portanto, incluir nos argumentos da ontologia mainstream estruturas subjacentes das coisas, 

seus poderes, mecanismos e tendências que, se acionados, agem mesmo que seus efeitos não se 

manifestem diretamente. Isso significa que certas coisas, em virtude de suas estruturas 

intrínsecas, têm poderes que podem existir sem serem acionados, ou se acionados, podem 

produzir um conjunto de mecanismos e tendências que não se manifestam diretamente por 

causa da existência de forças opostas. 

Em segundo lugar, deve-se considerar que os sistemas fechados se caracterizam 

pela adoção de condições intrínsecas e extrínsecas. A primeira condição é aquela que garante 

identificar determinado elemento pelo fato de o mesmo manter suas propriedades e regularidade 

de funcionamento em quaisquer condições, enquanto a segunda se refere à possibilidade de 

isolamento dos elementos e variáveis que produzem resultados regulares. As questões 

ontológicas ligadas a essas condições dizem respeito à possibilidade de, por um lado, identificar 

estruturas e instituições sociais que tenham como características as regularidade e, por outro, a 

possibilidade de estabelecer as relações fixas entre elas e isolá-las frente às demais variáveis. 

Ora, acontece que, no caso da realidade social, as estruturas não funcionam sozinhas e, portanto, 

suas forças não são automaticamente operacionalizadas pois dependem da relação entre 

estrutura e agente.  

 

4 Realismo Crítico e Teoria Pós-Keynesiana 

Como apontado por Lawson (1997, p. 300, nota 20), existe um crescente número 

de contribuições que envolvem uma estrutura realista igual ou semelhante à defendida pelo 

autor, que não só contribui no campo da economia na qualidade de teoria social, incluindo a 
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metodologia econômica, mas também em muito daquilo que é interpretado 

como contribuição dos programas de pesquisas. No caso pós-keynesiano, o autor cita como 

representativos os trabalhos de Arestis (1990, 1992), Arestis e Chick (1992), Davis (1987, 1989, 

1992) e Dow (1990, 1991, 1995), entre outros. Não obstante, o próprio autor escreve alguns 

trabalhos em que reconhece a conexão entre essas abordagens. O que segue sintetiza alguns 

desses argumentos. 

Primeiramente, segundo Lawson (1999), deve-se reconhecer que o projeto 

sistematizado como realismo crítico é um projeto filosófico. Assim, ele não carrega diretamente 

quaisquer implicações concretas ou substantivas de política, uma vez que este é o papel que 

cabe às ciências específicas. Ou seja, este projeto é essencialmente não elaborado para a ciência 

(incluindo a ciência social) de forma que ele não pode agir substituindo a investigação. Todavia, 

isso não significa que este projeto é separado ou mesmo externo a prática social, ao contrário, 

ele possui suas raízes nelas. Ademais, como visto anteriormente, sua ontologia pressupõe que a 

realidade (natural e social) é estruturada, aberta e diferenciada, sendo a realidade social, em 

particular, especialmente dinâmica e constituída de um grau significante de totalidades 

internamente relacionadas.  

Acontece que não há qualquer parte deste projeto que revela ou investiga estruturas 

especificas. Logo, se a natureza do realismo crítico é essa, e não há um link direto entre ele e 

qualquer teoria científica social específica, a questão que emerge é no sentido de estabelecer a 

natureza da relação entre essa concepção e a tradição pós-keynesiana.  

Como observado anteriormente, a característica reconhecida como essencial do 

projeto mainstream, qual seja, a aderência ao dedutivismo formal e a sua insistência sobre a 

universalidade desta aplicação, pressupõe (para sua legitimidade) que o mundo social é sempre 

fechado e a regularidade dos eventos é onipresente. Então, em linha com o realismo crítico, o 

pós-keynesianismo se opõe a esta concepção na medida em que reconhece que o mundo não é 

sempre fechado; que a regularidade dos eventos não são onipresentes;  e que, em geral, o mundo 

é aberto e sujeito somente a fechamentos localizados (usualmente experimentais). Além disso, é 

fácil mostrar que a ênfase sobre a incerteza, os processos históricos e a escolha real revelam o 

compromisso do pós-keynesianismo com algo aberto, estruturado e ontologicamente dinâmico, 

tal como elaborado e sistematizado dentro da abordagem do realismo crítico. 

Mais especificamente, podem-se observar a oposição explícita da visão pós-

keynesiana à ontologia positivista da conjugação de eventos constantes, por exemplo, na 

rejeição da pressuposição ortodoxa usual em econometria de presença de ergodicidade e/ou 

estacionariedade econômica. O mesmo pode ser considerado com relação à crítica pós-

keynesiana à universalidade do raciocínio ortodoxo axiomático-dedutivo; ou ainda, na rejeição 
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das ações humanas como receptoras passivas de fatos atomísticos, entre 

outros, pela ênfase dada à incerteza fundamental como prevalecente no mundo econômico real. 

Segundo Lawson (1994), a oposição ao positivismo pode ser explicada ainda pela 

discussão pós-keynesiana sobre ergodicidade, incerteza e metodologia, assim como por outras 

características proeminentes que estão de acordo com alternativa do realismo crítico. Dentre 

essas características, destacam-se a ênfase pós keynesiana na visualização dos eventos como 

resultantes de instituições econômicas e políticas; na economia como processo histórico 

dinâmico, em que se sobrepõem questões relacionadas à distribuição e à troca; e na aceitação do 

objetivo de emancipação humana. Especificamente, a primeira característica alinha-se com a 

concepção do realismo transcendental de que a sociedade é estruturada e intransitiva, na qual 

anteriormente à experiência dos eventos e das ações humanas estão às estruturas ou condições 

que as governam e/ou produzem, mas que são irredutíveis a elas. A segunda característica 

relaciona-se à visão crítica realista de transformação da atividade social. Nessa concepção, as 

estruturas sociais são inescapavelmente geo-historicamente determinadas, sendo elaboradas pela 

reprodução/transformação da (transformadora) atividade social humana. Finalmente, a 

interdependente mas distinta natureza da ação e da estrutura social segue da possibilidade da 

emancipação humana pela sua ação estrutural, racional e intencional. 

Lawson (1999) chama atenção para o fato de que, ainda que os pós-keynesianos 

estejam em linha com o realismo crítico ao aceitar sua ex posteriori avaliação de que o mundo é 

aberto e estruturado, isso não significa que eles não se envolvam em métodos formais, como a 

econometria. Acontece que neste caso se reconhece que a possibilidade de sucesso desta técnica 

requer fechamentos locais, que são um caso especial, mas que não estão excluídos a priori. 

Ademais, o objetivo do realismo crítico, sobretudo para a economia, é trazer considerações 

ontológicas e indicar as reais possibilidades na esfera social e não determinar a priori quais 

possibilidades deve ser considerar. Assim, os oponentes do realismo crítico não são os pós-

keynesianos ou qualquer pessoa que tenta descobrir se, em certas condições, algum sistema 

fechado pode contribuir com algum esclarecimento. Em contraposição estão aqueles que 

defendem qualquer forma de dogma a priori. Então, o oponente genuíno é o projeto corrente 

mainstream, com sua a priori insistência de que o formalismo é o único método adequado e 

universalmente válido para a economia moderna. 

O trabalho de Dow (1999) também estabelece as conexões entre o realismo crítico 

e a abordagem pós-keynesiana. Nesse caso, a autora inicia ressaltando o fato de que as 

emanações políticas, a ênfase sobre a explicação e a diversidade de métodos e teorias que 

constituem o pós-keynesianismo é consistente com a metodologia implicada pelo realismo 

crítico; porém, a questão é saber se a diversidade particular existente no pós-keynesianismo 

constitui um corpo coerente de pensamento. Além disso, apesar do reconhecimento de que a 
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ontologia subjacente ao realismo crítico serve como base para identificar 

as escolas de pensamento e de que a mudança de foco da epistemologia para a ontologia 

constitui uma das suas maiores contribuições, há de se considerar que dentro da ontologia dos 

sistemas abertos, comuns às teorias não-mainstream, existe um amplo escopo de entendimentos. 

Logo, para se delinear a economia pós-keynesiana, é necessário especificar sua visão particular 

da realidade dentro desses sistemas. Sendo assim, indaga a autora, o que significaria em termos 

do seu desenvolvimento teórico supor que todos os pós-keynesianos estivessem de acordo que a 

escola é crítico-realista?  

Segundo a autora, cabe aos metodologistas resolver as inconsistências entre a 

prática e a metodologia assumida em cada programa de pesquisa, bem como cabe a eles 

esclarecer as disputas que emergem do uso de diferentes metodologias. Então, a implicação da 

questão anterior é que os metodologistas pós-keynesianos devem confrontar a prática dentro 

dessa abordagem com as implicações da escolha de sua fundamentação no realismo crítico. 

Evidentemente, segundo Dow (1999), isso implicará mudança de prática. Para exemplificar, 

consideram-se as injunções crítico-realistas com respeito à econometria. Nesse caso, dado que 

alguns pós-keynesianos não estão desejosos de aceitar essas injunções, como se deve proceder: 

Rejeitam eles o pós-keynesianismo ou vice-versa? Ou ainda, isso implica que o realismo crítico 

não deve ser identificado como fundamento para os pós-keynesianos? Para responder as estas 

questões, a autora sugere que é necessário reconsiderar o papel da fundamentação filosófica e 

metodológica e sua relação com a prática. Segundo ela, o foco deve estar primeiramente sobre a 

filosofia e, dado isso, na metodologia correspondente.  

Sendo assim, dentro de uma perspectiva pós keynesiana, adota-se a ontologia com 

base na experiência pessoal do mundo real e das crenças convencionais das comunidades às 

quais pertence. Ou ainda, em termos filosóficos gerais, os economistas não ortodoxos entendem 

o mundo em termos de um conjunto complexo de processos causais subjacentes que não podem 

ser diretamente percebidos. Como resultado, segue-se uma metodologia dos sistemas abertos 

que encoraja um conjunto de métodos na construção do entendimento de diferentes processos 

causais que atuam em diferentes contextos e relações. A delineação da economia pós-

keynesiana é, então, uma questão de segunda ordem, comparada com a especificação da 

abordagem mais geral dos sistemas abertos, que o realismo crítico, ele próprio, não pode 

responder.   

A sugestão, assim, é que a fundamentação filosófica e metodológica não deve ser 

tratada a partir de axiomas fixos8, mas ser colocada sobre precaução, junto com a prática, 

                                                            
8 Refere-se ao pensamento tradicional em sistemas fechados que sugere que primeiro vem a filosofia, 
então a metodologia, o método, a teoria e a política, ou, em outras palavras, é adotar uma maneira de 
pensar semelhante à dedução axiomática.  
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sempre que os conflitos entre ela e os aspectos metodológicos surgirem. 

Nesse caso, por exemplo, as críticas do realismo crítico à postura econométrica poderiam ser 

mais claras no sentido de mostrar o que é e o que não é consistente com sua fundamentação, de 

forma que o debate pudesse prosseguir. Não obstante, entende-se que o realismo crítico fornece 

uma fundamentação explícita e bem elaborada para o pós-keynesianismo e que ele deve 

enriquecer os desenvolvimentos futuros desta escola. 

Em síntese, Dow (1999) argumenta que as escolas de pensamento são definidas de 

acordo com sua metodologia e filosofia subjacente. Nesse caso, considera-se que o realismo 

crítico provê uma fundamentação sustentável compatível com o pós-keynesianismo. 

Adicionalmente, sustenta-se que o realismo crítico pode contribuir com a delineação dessa 

escola dentro da economia não-mainstream, na medida em que se prioriza sua ontologia. Por 

outro lado, consente-se que muitos pós-keynesianos não têm abertamente adotado o realismo 

crítico, o que se deve parcialmente à sua interpretação errônea como uma metodologia 

objetivista tradicional. Mas o realismo crítico pode tornar clara essa ruptura com a metodologia 

tradicional se aceitar o processo de abdução (ou método retrodutivo) com respeito a si próprio. 

Em outras palavras, a diferença de opinião entre os praticantes do pós-keynesianismo e dos 

metodologistas realistas críticos deve iniciar um processo de discussão capaz de propiciar 

modificações em ambos os projetos.   

O trabalho de Rotheim (1999), por sua vez, mostra como as principais noções da 

economia pós-keynesiana se adaptam confortavelmente à fundamentação do realismo crítico. 

Para tanto, considera-se a ontologia cientifica pós-keynesiana na tentativa de identificar 

estruturas e mecanismos que permitem entender questões econômicas fundamentais, tais como 

emprego, produto, crescimento, inflação e distribuição. Nesse caso, a fundamentação teórica 

que permite a identificação dos mecanismos e/ou estruturas tem como base a teoria keynesiana; 

mais especificamente, da Teoria Monetária da Produção e da Teoria da Demanda Efetiva. 

Antes de aprofundar este ponto, cumpre observar que para o autor a aceitação de 

afirmações substantivas sobre a natureza das coisas como base para a interpretação de 

resultados observáveis em termos de tendências, forças, escolhas, bem como o poder que se 

coloca na sua interação, permite ao programa científico pós-keynesiano construir doutrinas e 

teorias que explicam a ocorrência dos resultados econômicos fundamentais. Assim, pode-se 

dizer que muitos aderentes do pós-keynesianismo identificam esses mecanismos como resultado 

da ação humana intencional que reproduz e transforma ambas as circunstâncias e processos 

pelos quais essas ações podem ocorrer. Em outros termos, é ancorado na noção de incerteza, na 

teoria monetária da produção e na teoria da demanda efetiva que os pós-keynesianos têm 

desenvolvido sua abordagem capaz de revelar os mecanismos geradores na economia. A 
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descoberta desses mecanismos ajuda a explicar os longos períodos de 

estabilidade e os períodos de crise gerados pelas forças subjacentes que estão presentes na 

mesma.  

Para mostrar, então, mais especificamente como as principais noções pós-

keynesianas se adaptam à fundamentação do realismo crítico, é necessário destacar inicialmente 

a centralidade para essa abordagem da noção de que ao mundo social é fundamentalmente 

incerto, no sentido de que o futuro é amplo e complexo e que sua natureza relacional torna seu 

conhecimento impossível. Nesse caso, deve-se deixar claro que a noção de incerteza, que reflete 

a noção de processos não-ergódicos, é consistente com a abordagem realista de que 

regularidades determinísticas não são características “convincentes” do mundo social. Logo, 

assim como no realismo crítico, os pós-keynesianos consideram a economia refletindo um 

sistema aberto, em que nenhuma das condições que caracterizam as regularidades 

determinísticas é considerada (normalmente) evidente no mundo real. Adicionalmente, cada 

perspectiva reconhece que a natureza fundamentalmente aberta da economia exige que 

indivíduos e/ou grupos de indivíduos estabeleçam regras, padrões e outros arranjos sociais que 

lhes permitem tomar decisões em um ambiente de incerteza. 

Um exemplo central da presença de incerteza na abordagem pós-keynesiana 

encontra-se no contexto social da barganha salarial e no que se convencionou de a Teoria 

Monetária da Produção. Segundo Rotheim (1999), se esses dois conceitos forem claramente 

desenvolvidos, eles conjuntamente culminarão na Teoria da Demanda Efetiva, essencial para 

qualquer descrição pós-keynesiana das flutuações na renda, produto e emprego. 

Inicia-se analisando a barganha salarial. Convencionalmente, reconhece-se que os 

salários monetários são relativamente rígidos, especialmente para baixo. Grosso modo, pode-se 

afirmar que a interpretação mainstream entende que, em um contexto em que não há livre 

flutuação salarial (presença de imperfeições), emergem o desemprego involuntário e a 

instabilidade sistêmica. Isso é, atribui-se à inflexibilidade salarial a causa para as flutuações no 

emprego e, consequentemente, ao produto. Por outro lado, a interpretação pós-keynesiana 

entende que essa rigidez é resultado de um comportamento racional à luz da incerteza 

fundamental (uma racionalidade convencional), sobre as quais se originam as condições que 

garantem certa estabilidade para as expectativas que, por sua vez, possuem efeitos positivos 

sobre a geração de emprego. Ou seja, a rigidez salarial tem o efeito de induzir o emprego ao 

criar circunstâncias que promovem a estabilidade da atividade econômica por longos períodos. 

O desemprego involuntário, nessa perspectiva, nada tem a ver com a flexibilidade dos salários 

monetários.  

O que aqui deve ser observado é que a lógica mainstream empregada nesse 

contexto é claramente consistente com a caracterização dedutivista. Isso porque, o desemprego 
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para a indústria como um todo é contextualizado da mesma forma que para 

qualquer indústria ou firma individual; ou seja, em qualquer caso considera-se o mercado de 

trabalho a partir de funções oferta e demanda independentes mediadas pela livre flutuação da 

taxa real de salário. Acontece que esta conclusão só pode ser alcançada se o sistema em análise 

estiver desde o início fechado. Em outras palavras, para se falar em termos de uma curva de 

mercado de trabalho, devem-se assumir as condições de regularidades determinísticas (o 

fechamento interno e externo). Assim, o dedutivismo emerge como uma coisa natural, em que o 

economista mainstream é levado a pensar sobre flutuações no emprego e sobre a estabilidade 

econômica em termos da extensão se os salários vão ou não cair. Segundo Rotheim (1999, p. 

89), “the lawlike statement, in this regard, is, of course, “if real wages cannot fall, then 

unemployment will not be abated”. 

A crítica sobre esta lógica foca as condições de regularidade determinísticas, mais 

especificamente, sua ausência e a incerteza para mostrar a indeterminação da visão mainstream 

baseada na existência de um mercado de trabalho agregado com funções independentes de 

oferta e demanda. Como demonstrado por Keynes, o trabalhador não está em posição de 

determinar o salário real por meio da barganha salarial. Isso porque o salário real é determinado 

pelo princípio da demanda efetiva, onde mudanças é resultante de um conjunto de forças ou 

tendências que possuem resultado cumulativo incerto. Ademais, o trabalhador busca preservar o 

seu salário relativo, ou seja, os indivíduos percebem que é o seu salário monetário relativo, e 

não o salário real, que está sob seu controle.  

No mundo mainstream, barganha em termos de salários relativos reflete um tipo de 

ilusão monetária que torna seu comportamento totalmente irracional. Mas em sistemas abertos, 

em que o salário real é ontologicamente incerto para o trabalhador – dado que o preço dos bens 

salariais não é independente da barganha salarial – é a negociação em termos de salários reais 

que reflete um comportamento fortuito e irracional. A racionalidade requer que essa negociação 

esteja baseada em convenções estabelecidas acerca da estrutura dos salários relativos. 

Novamente, em uma estrutura realista, indivíduos são capazes de tomar decisões em um mundo 

social estruturado e, especificamente, neste caso, com razoável conhecimento da estrutura 

diferencial dos salários nominais, das classes e dos poderes inerentes ao processo (ROTHEIM, 

1999). 

Para os pós-keynesianos, então, está claro que a existência de incerteza e a 

resultante resposta racional do trabalho via elaborações de contratos salariais em termos 

monetários têm levado à emergência de estruturas institucionais e de convenções. Esta 

perspectiva reflete o que Keynes chamou de Teoria Monetária da Produção, onde existe 

explicitamente a relação contratual e onde a “moeda” passa a ser o ativo que tem características 

peculiares e que exerce papel fundamental, sobretudo, na medida em que permite maior 
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flexibilidade e liberdade para os agentes responderem a eventos futuros 

incertos. O nexo que ajuda a descrever a estrutura que caracteriza a Teoria Monetária da 

Produção se inicia, portanto, com o reconhecimento de que a economia e, mais especificamente, 

as relações de trabalho, respondem a convenções no momento da elaboração dos contratos, 

contratos estes firmados em termos monetários.  

A elaboração de contratos dessa natureza exerce papel primordial em uma 

economia monetária da produção, pois permite a constituição de relações estáveis entre o custo 

do trabalho corrente e futuro. Ademais, há de se considerar que nem todos os contratos vencem 

no mesmo período (contratos justapostos), o que adicionalmente contribui para esta estabilidade 

(dos custos). Essa estabilidade, por sua vez, influencia a formação de expectativas relativas aos 

preços monetários futuros. Assim, se percebida uma relativa estabilidade entre preço de oferta 

corrente e futuro, estabelece-se certo grau de confiança para e por parte dos produtores, que faz 

com que eles fiquem mais propensos a se engajar em contratos futuros. 

Observa-se que nenhuma dessas tendências até então mencionadas requer 

condições de regularidade determinísticas. Ao contrário, elas refletem uma sinergia social em 

que agente (trabalhadores e firmas) e estrutura (contratos denominados em moeda) se 

pressupõem mutuamente sem, no entanto, reduzir-se um ao outro. Existe, portanto, uma matriz 

social em que os indivíduos podem fazer decisões racionais sem estar sujeitos a algum tipo de 

decisão mecânica (necessárias na lógica mainstream). Nesse caso, é fácil ver que a barganha em 

termos de salários relativos contribui para a reprodução dessa matriz e ajuda a criar as 

circunstâncias sobre as quais a tomada de decisões adicionais pode contribuir para a 

transformação dessa matriz (ROTHEIM, 1999). 

Adicionalmente, vale observar que a estabilidade dos salários e a da taxa de juros 

monetária (resultante da teoria da preferência pela liquidez) são elementos necessários que 

atuam no sentido de induzir os produtores a comprometer seus recursos por um longo período 

de tempo, isto é, na forma de aquisições de plantas e equipamentos. Não obstante, o que deve 

ser destacado é que, em virtude da incerteza fundamental, o retorno esperado sobre os ativos de 

capitais não pode ser conhecido no futuro, o que obriga aos empresários a tomar decisões 

baseadas nos dados e expectativas internos e externos a essa situação. Isso significa que a 

decisão do investimento é uma decisão social – cujo retorno não pode ser conhecido 

independentemente do investimento e dos gastos em consumo da coletividade. Sendo assim, os 

indivíduos devem confiar em convenções sociais para avaliar a confiança que eles possuem em 

suas previsões sobre os retornos esperados dos ativos de capital. 

Em resumo, o que tem sido argumentado é que na medida em que a taxa de salário 

(monetário) permanece relativamente rígida, são estabelecidas algumas garantias psicológicas 

aos empresários de que o preço de oferta futuro de bens e serviços vai estar relativamente 
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estável ao preço à vista. Essa expectativa de estabilidade adiciona algum 

grau de credibilidade à crença de que a taxa de juros monetária futura também estará estável em 

relação à presente. Dessa maneira, cada um desses fatores, na medida em que atuam sobre a 

crença de estabilidade do futuro imediato, eles têm o efeito de apaziguar as incertezas inerentes 

a qualquer economia aberta, crescendo a probabilidade de que os agentes vão desejar 

comprometer seus recursos por um longo período de tempo, aumentando, assim, o produto e o 

emprego.   

Rotheim (1999) argumenta ainda no sentido de mostrar que a matriz completa de 

tendências e forças que os pós-keynesianos descrevem como atuando na economia não pode ser 

plenamente apreciada sem se reconhecer o mecanismo gerador crucial pelo qual se podem 

pensar a reprodução e a transformação do sistema, qual seja, a teoria da demanda efetiva. Esta 

teoria, em conjunto com a teoria monetária da produção, provê uma estrutura completa (não 

através de um modelo dedutivista) pelo qual o economista pode entender por que a economia 

procede ciclicamente, mas com intervalos de estabilidade. Assim, conclui o autor, a extensão 

em que o pós-keynesianismo emprega esta estrutura para derivar o entendimento de 

transformação e reprodução da economia é a mais completa confluência entre esta posição e a 

posição assumida pelo realismo crítico.  

 

5 Considerações Finais 

Este trabalho buscou resgatar algumas dos principais argumentos referentes às 

discussões filosóficas acerca do que se define como ciência e/ou conhecimento científico, com 

ênfase sobre a teoria econômica. Para tanto, inicialmente foram resgatadas as principais 

posições dos autores envolvidos nesse debate, quais sejam, Popper, Kuhn e Lakatos.  

Não obstante, o foco do trabalho foi o resgate do pensamento realista crítico e de 

sua interação com a economia pós-keynesiana. Como observado, o realismo crítico é uma 

abordagem filosófica que se contrapõe à posição mainstream, ao admitir que no mundo existam 

estruturas não empíricas subjacentes aos fenômenos e que elas delimitam e possibilitam os 

estados das coisas e eventos verificados em nível empírico. Em outras palavras, existem 

estruturas, poderes, mecanismos e tendências que governam e estão por trás do fluxo de eventos 

em um mundo essencialmente aberto. Essa concepção anda em simetria com a abordagem pós-

keynesiana e, ainda que não possa ser identificada como a única orientação filosófica sobre a 

qual se baseia o pensamento pós-keynesiano, há de se considerar que existe alto grau de 

confluência entre essas duas abordagens.  
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Formações pré-capitalistas e acumulação primitiva 
Carlos Alberto Cordovano Vieira 

 

Resumo 

 

O presente trabalho pretende delinear o sentido da gênese da chamada relação-capital à 

luz, sobretudo, de leituras d’A ideologia alemã, das Formações econômicas pré-capitalistas e 

dos chamados “capítulos históricos” d’O capital de Marx.  

Procuramos observar que Marx tomava como ponto de partida da investigação – não 

necessariamente da exposição – o modo de produção capitalista já constituído, para demarcar de 

modo retrospectivo as formas de propriedade pré-capitalistas, porquanto, fundadas sempre em 

diferentes formas de unidade entre produtor direto e condições de produção, pudessem expressar 

um contraponto à relação-capital. E, posto que essas formas de propriedade corresponderiam a 

diversos vínculos condicionantes da posição do indivíduo nas diferentes formações sociais, 

procuramos observar, também, que o desenvolvimento dessas formas deveria significar, ao 

mesmo tempo, a construção histórica do indivíduo. 

Com efeito, a cisão entre produtor direto e condições de produção pressupõe uma ruptura 

das formas precedentes de propriedade de modo a produzir, como pólos contrapostos, a riqueza 

em forma de capital e o trabalho “livre”. Isso significa que o domínio do capital impõe a ruptura 

de todas as formas de sociabilidade em que os indivíduos tenham uma existência imediata na 

condição pré-estabelecida de partícipes do metabolismo social. Assim, de um lado, é destruída a 

unidade fundada na propriedade do produtor sobre as condições de produção e, de outro, a 

unidade fundada na submersão dos produtores às próprias condições de produção – eles mesmos 

parte da propriedade –, à exemplo das formas escravistas ou servis. Nesse movimento, o 



produtor termina separado dos meios de produção e de subsistência, deixando de ser partícipe, 

como condição pré-estbelecida e imediata, do metabolismo social.  

Mas a mercantilização da força de trabalho, só poderia tomar corpo no curso de um 

processo em que o nexo mercantil tornou-se o fundamento da sociabilidade. Assim, procuramos 

observar que o processo de formação do modo de produção capitalista consiste, ao mesmo 

tempo, numa ruptura de velhos vínculos e formas de coerção extra-econômica, de modo a criar 

uma nova ordem em que “econômico”, sob o nexo monetário fetichista, passa a conferir 

organicidade à reprodução da vida – daí, também, a centralidade do capital mercantil no processo 

de transição do feudalismo ao capitalismo. Noutros termos, a constituição do modo de produção 

capitalista representa a autonomização relativa do “econômico”. 



Formações pré-capitalistas e  acumulação primitiva 

 

 

O presente trabalho pretende delinear o sentido da gênese da chamada relação-capital, à 

luz de leituras d’A ideologia alemã, das Formações econômicas pré-capitalistas e dos chamados 

“capítulos históricos” d’O capital de Marx, demarcando a problemática das “formações pré-

capitalistas” e das transformações nas formas de propriedade no curso da formação do modo de 

produção capitalista, conferindo relevo à posição do capital mercantil nos marcos da “chamada 

acumulação primitiva”. 

 

Formações pré-capitalistas 

 

Em síntese, o sentido da acumulação primitiva reside na criação das bases fundamentais 

para a constituição da relação-capital. Trata-se do processo histórico que faz romper a unidade 

ancestral entre os produtores diretos e as condições de produção – que toma historicamente 

diversas formas –, de modo a criar, como pólos contrapostos, de um lado, a riqueza sob a forma 

de capital e, de outro, o trabalho “livre”. Ao produzir tais cisões básicas, esse mesmo processo 

originário conforma a sociabilidade subjacente ao modo de produção capitalista. 

 

Dinheiro e mercadoria, desde o princípio, são tão pouco capital quanto os 
meios de produção e de subsistência. Eles requerem sua transformação 
em capital. Mas essa transformação mesma só pode realizar-se em 
determinadas circunstâncias, que se reduzem ao seguinte: duas espécies 
bem diferentes de possuidores de mercadorias têm de defrontar-se e 
entrar em contato; de um lado, possuidores dinheiro, meios de produção 
e meios de substência, que se propõe a valorizar a soma-valor que 
possuem mediante compra de força de trabalho alheia; do outro, 
trabalhadores livres, vendedores da própria força de trabalho (...). A 
relação-capital pressupõe a separação entre os trabalhadores e a 
propriedade das condições da realização do trabalho. (...)  Portanto, o 
processo que cria a relação-capital não pode ser outra coisa que o 
processo de separação de trabalhador da propriedade das condições de 
seu trabalho, um processo que transforma, por um lado, os meios sociais 
de subsistência e de produção em capital, por outro, os produtores diretos 
em trabalhadores assalariados. A assim chamada acumulação primitiva é, 
portanto, nada mais que o processo histórico de separação entre produtor 



e meio de produção. Ele aparece como “primitivo” porque constitui a 
pré-história do capital e do modo de produção que lhe corresponde.1    

 

 

Com efeito, as formas de propriedade figuram na raíz do problema. Justamente por isso, 

uma discussão em torno da natureza da problemática da acumulação primitiva remete às diversas 

formas de propriedade existentes nas formações pré-capitalistas. 

O exame da construção histórica das formas de propriedade deve ter como fundamento os 

homens em seu “(...) primeiro ato histórico (...)”, qual seja, o ato de “(...) produzir seus meios de 

vida (...)” e, “(...) indiretamente, sua própria vida material”2. Por suposto, a produção da vida 

envolve o domínio sobre a natureza3 e a conformação de relações sociais. Nos ordenamentos 

desses termos encontra-se a base da produção histórica das formas de propriedade, a partir do 

que pode-se perscrutar as diversas possibilidades de relações entre produtores diretos e condições 

de produção. Mas deve-se ter em conta que os termos básicos dessa discussão foram 

permanentemente desenvolvidos no curso da obra de Marx, senão por outras razões, por força 

mesmo dos diálogos com as observações empíricas da pesquisa histórica. Assim, se o conceito 

de forças produtivas surge com centralidade desde momentos mais recuados, a dimensão das 

relações de produção, que n’A Ideologia alemã tem uma expressão embrionária nos termos das 

formas de intercâmbio, encontrará um desenvolvimento mais exaustivo somente em momento 

posterior, nos Grundrisse e n’O Capital. No curso desse movimento, adquire novos contornos o 

conceito basilar de modo de produção. Perry Anderson sugere a possibilidade de observar um 

percurso na formulação dos conceitos centrais do materialismo histórico, que tem como ponto de 

partida a centralidade das forças produtivas em direção a elaborações mais desenvolvidas sobre a 

dimensão das relações de produção. Esse desenvolvimento encontraria seu ponto culminante nos 

Grundrisse e n’O Capital.4 

                                                            
1 Karl Marx. O Capital, Livro I, Vol. II, pág. 252. 
2 Karl Marx. A Ideologia alemã, pág. 87. 
3 Tal relação deve ser entendida como síntese de um processo contraditório, que pressupõe unidade e oposição entre 
os dois pólos, homem e natureza. “(...) o homem (a espécie humana) que luta contra a natureza e a subjuga no 
decurso de um devir próprio não pode separar-se dela. A própria luta é uma relação e o mais estreito de todos os 
laços. Pela sua atividade, pelo seu trabalho criador, a espécie humana multiplicou suas ligações com a natureza, em 
vez de as romper (...). O vínculo do homem com a natureza é um vínculo dialético: uma unidade cada vez mais 
profunda, numa luta cada vez mais intensa, num conflito sempre renovado (...). O homem, portanto, só se 
desenvolve em conexão com esse ‘outro’ que ele tráz em si próprio: a natureza. A sua atividade só se realiza e 
progride fazendo surgir do seio da natureza um mundo humano.”. Henri Lefebvre. O marxismo, pág. 38. 
4 Perry Anderson. Teoría, Política e História. Eric Hosbawm. “Contribuição de Karl Marx para a historiografia”.  



Nessas observações, parece estar em causa a necessidade de tomar os Grundrisse e O 

Capital como momentos fundamentais na construção do materialismo histórico, o que ultrapassa 

os limites estreitos de uma economia política fechada em si. Quanto aos “capítulos históricos”, 

em primeiro lugar, isso traz à tona o problema do estatuto do “econômico” nas formações pré-

capitalistas. N’O Capital, em resposta a uma crítica de um certo jornal teuto-americano, Marx 

afirma: 

 

Este dizia, minha opinião, que determinado sistema de produção e as 
relações de produção a ele correspondentes, de cada vez, em suma, ‘a 
estrutura econômica da sociedade seria a base real sobre a qual levanta-
se uma superestrutura jurídica e política, e à qual corresponderiam 
determinadas formas sociais de consciência’, que ‘o modo de produção 
da vida material condicionaria o processo da vida social, política e 
intelectual em geral.’ – tudo isso estaria até mesmo certo para o mundo 
atual, dominado pelos interesses materiais, mas não para a Idade Média, 
dominada pelo catolicismo, nem para Atenas e Roma, onde dominava a 
política. (...) Deve ser claro que a Idade Média não podia viver do 
catolicismo nem o mundo antigo da política. A forma e o modo como 
eles ganhavam a vida explica, ao contrário, por que lá a política, aqui o 
catolicismo, desempenhava o papel principal. De resto, basta pouco 
conhecimento, por exemplo, da história republicana de Roma, para saber 
que a história da propriedade fundiária constitui sua história secreta.5 

 

Assim, somente no modo de produção capitalista o “econômico” confere organicidade às 

conexões recíprocas que constituem a totalidade da vida social. Nesses termos, o processo de 

formação do capitalismo é, também, um processo que caminha para a relativa autonomização do 

“econômico”. Na base, está a especificidade das formas de propriedade. No entanto, esse ponto 

traz a questão das conexões entre as formas históricas e as totalidades: as formas de propriedade 

ou relações de produção tem existências concretas tranfiguradas quando inscritas nos marcos de 

distintas estruturas, adquirindo, numa ou noutra estrutura, sentidos históricos distintos. Nesse 

caso, a categoria modo de produção só pode dar conta do sentido da história porquanto tenha um 

significado totalizante, a ponto de captar os sentidos específicos que fazem transfiguar, por força 

do todo concreto, uma mesma forma de propriedade, uma mesma relação social de produção. Se 

uma mesma forma básica pode surgir e ressurgir nos marcos de estruturas históricas diversas, de 

totalidade diversas, prenhes de sentidos próprios – como, por exemplo, o escravismo clássico e o 

escravismo moderno; ou a servidão medieval e as formas servis da colonização moderna –, um 
                                                            
5 Karl Marx. O Capital, Livro I, Vol I, pág. 77. 



conceito de modo de produção restritivo, que, circunscrito às relações de produção, tomasse a 

parte pelo todo, não poderia explicar o sentido histórico específico de cada uma dessas 

estruturas. Em tudo o mais distintas, tal concepção não poderia apreender o sentido histórico 

dessas formações, senão recorrendo a dimensões exteriores ao próprio conceito de modo de 

produção. Nesse caso, poderá esvair-se o próprio materialismo. Sob um conceito restrito de 

modo de produção, por exemplo, que fosse circunscrito às formas de propriedade ou às relações 

de produção, como explicar as diferenças fundamentais entre os movimento históricos 

específicos de estruturas em tudo o mais diversas quando essas estruturas diversas reinventassem 

historicamente o mesmo tipo de relação? Por estranho que possa parecer a um raciocínio 

ortodoxo, a resposta a essa pergunta só poderia conduzir ao que, a princípio, era considerado 

epifenômeno.6 

Mas, se não se trata de uma espécie economia política autocontida, tampouco se trata de 

história. Com efeito, embora esteja sempre subjacente um determinado sentido da história na 

demarcação da problemática e na estrutração dos conceitos, o conjunto das discussões propostas 

nas Formações ou nos “capítulos históricos” d’O Capital não tem como propósito último a 

reconstituição propriamente histórica da formação do capitalismo. Ou seja: se não são obras 

restritas à economia política, também não têm a pretensão das obras de história. Nas Formações, 

Marx parte do modo de produção capitalista já plenamente constituído, para demarcar de modo 

retrospectivo as formas de propriedade nas formações pré-capitalistas, somente na medida em 

que, fundadas sempre em diferentes formas de unidade entre produtor direto e condições de 

produção, possam expressar um contraponto diante dos pressupostos históricos da relação-

capital. Assim, embora Marx afirme que “(...) basta pouco conhecimento, por exemplo, da 

história republicana de Roma, para saber que a história da propriedade fundiária constitui sua 

                                                            
6 “Esta distinção entre os modos de produção caracterizados por certas relações e as ‘formas’ de tais relações, que 
podem existir numa variedade de períodos ou situações econômico-sociais estava, já, implícita no pensamento 
marxista inicial. Às vezes, como em discussões sobre o dinheiro e atividades mercantis, era explícita. Tem 
considerável importância, pois não apenas ajuda a dirimir certas discussões antigas como as que negavam a 
originalidade do capitalismo porque os mercadores existiam no antigo Egito, ou porque os feudos medievais 
pagavam o trabalho de colheita em dinheiro, mas por chamar a atenção para o fato das relações sociais básicas, 
necessariamente limitadas em número, serem ‘inventadas’ e ‘reinventadas’ pelos homens em numerosas ocasiões e 
de todos os modos de produção monetários (exeto, talvez, o capitalismo) serem complexos feitos de toda espécie de 
combinações delas”. Eric Hobsbawm. “Introdução”, págs. 58 e 59 (grifos nossos). Para uma discussão em torno de 
um caso concreto ver também Carlos Alberto Cordovano Vieira. “Interpretações da colônia: leitura das 
contribuições de Nelson Werneck Sodré e Alberto Passos Guimarães”. 



história secreta”7, não desvenda, contudo, essas formas de propriedade, para empreender uma 

reconstituição propriamente histórica, que tome como ponto de partida as estruturas pré-

capitalistas, para desvendar suas dinâmicas específicas e seus processos históricos de superação. 

Nem Marx, nas Formações ou n’O Capital, se ocupa de discutir exaustivamente a transição de 

uma formação à outra. Quanto a isso, é sintomático não haver, nas Formações, uma ordenação 

rigorosamente cronológica das formas de propriedade. O que existe, em contraste, é uma 

ordenação analítica em que cada formação representa um momento do curso histórico da 

individualização, ou, como diz Hobsbawm, representa “(...) passos na evolução da propriedade 

privada”8. Ou seja: Marx não apresenta uma história da formação do capitalismo a partir da 

dinâmica interna e da crise do modo de produção feudal, senão que, somente, destaca os 

processos que, tomando corpo organicamente vinculados a um movimento histórico de conjunto 

mais complexo, conformaram as pré-condições da relação-capital. Parece ser esse o significado 

de expressões como “pré-história do capital”. Enfim, Hobsbawm observa que o objeto reside no 

“conteúdo da história na sua forma mais geral”, embora “as Formen (...) não constituam 

‘história’ em sentido estrito”.9 

Por ora, cumpre somente observar que nessa genealogia – que, insistimos, não é ciência 

econômica, nem história – está imbricada uma espécie de gênese do próprio indivíduo. Posto que 

as diversas formas de propriedade correspondem a diversos vínculos que condicionam o lugar do 

indivíduo nos marcos das diversas formas de sociedade, Hobasbawm, na clássica “Introdução” às 

Formações, observa que o desenvolvimento dessas formas, no bojo da dissolução das formações 

comunais originais, podia representar um movimento de construção histórica do indivíduo, um 

                                                            
7 Karl Marx. O Capital, Livro I, Vol. I, pág. 77. 
8 Eric Hobsbawm. “Introdução”, pág. 38. 
9 Idem, pág. 15. “(…) nas Formen, não é seu propósito esboçar ‘história econômica’ (...) não está preocupado com a 
dinâmica interna dos sistemas pré-capitalistas, exceto na medida em que explicam as condições prévias do 
capitalismo. Seu interesse reside, simplesmente, em duas questões: por que o ‘capital’e o ‘trabalho’ não puderam 
emergir de outras formações pré-capitalistas diversas do feudalismo? E por que o feudalismo, em sua forma agrária, 
possibilitou-lhes a emergência, não impondo obstáculos fundamentais a esta.” Idem, págs 43 e 44. Nesse mesmo 
sentido, Hobsbawm também observa que Marx “(...) concentrou suas energias no estudo do capitalismo, dedicando-
se ao restante da história em graus diversos de detalhes, principalmente na medida em que o levava às origens e ao 
desenvolvimento do capitalismo”. Idem, pág. 23. “Devemos começar concordando imediatamente que O Capital 
não é uma obra de ‘história’. Há uma história do desenvolvimento das formas de capital encerrada nele, mas ela 
raramente é desenvolvida dentro da disciplina histórica (...). As passagens históricas são pouco mais que ‘exemplos’ 
e ‘ilustrações’, mas algo menos que a história real. (...) Marx jamais pretendeu, ao escrever O Capital, estar 
escrevendo a história do capitalismo.” Edward Thompson. A miséria da teoria, pág. 69. 



processo de individualização.10 Nesse movimento, o surgimento da propriedade privada 

representa um passo decisivo. Imerso na unidade original entre homem e natureza e no 

amálgama da vida comunal, o indivíduo permanece diluído. Somente poderá vir à luz como 

produção histórica. Nesses termos, sedimenta-se a pedra angular da crítica à economia política.11 

Isso posto, consideremos as formações pré-capitalistas. N’A Ideologia alemã, adquire 

centralidade o desenvolvimento da divisão do trabalho como condicionante de diversas formas 

de propriedade. O pressuposto de toda a história humana residiria na prática humana da produção 

dos meios de vida e da produção da própria vida. Contudo, desde as primeiras formulações, a 

noção de produção parece já conter, embrionariamente, sentidos menos restritos a serem 

desenvolvidos em momentos posteriores. A esse respeito, Marx é explícito: 

 

Ao produzir seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente, 
sua própria vida material. (...) Esse modo de produção não deve ser 
considerado meramente sob o aspecto de ser a reprodução da existência 
física dos indivíduos. Ele é, muito mais, uma forma determinada de sua 
atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua vida, um 
determinado modo de vida desses indivíduos. Tal como os indivíduos 
exteriorizam sua vida, assim são eles.12 

                                                            
10 “(…) este processo de emancipação do homem em relação às suas condições originais de produção, é um processo 
de individualização humana.”. Eric Hobsbawm. “Introdução”, pág. 18.  
11 Não é por acaso que a figura do indivíduo, tomado desde fora da história e como ponto de partida da história, viria 
ocupar no pensamento moderno uma posição central – e terá, ceteris paribus, no homo economicus de Bentham e 
tutti quanti, sua expressão mais caricata e estéril. “Cuanto más lejos nos remontamos en la historia, tanto más 
aparece el individuo – y por conseguiente también el individuo productor – como dependiente y formando parte de 
un todo mayor: en primer lugar y de una manera todavía muy enteramente natural, de la familia y de esa familia 
ampliada que es la tribu; más tarde, de las comunidades en sus distintas formas, resultado del antagonismo y de la 
fusion de las tribus. Solamente al llegar el siglo XVIII, con la ‘sociedad civil’, las diferentes formas de conexión 
social aparecen ante el indivíduo como un simple medio para lograr sus fines privados, como una necessidad 
exterior. (...) El hombre és, en el sentido más literal, un zoon politikon, no solamente un animal social, sino un 
animal que sólo puede individualizarse en a sociedad. La produccón por parte de un individuo aislado, fuera de la 
sociedad (...) no es menos absurda que la idea de un desarrollo del lenguaje sin individuos que vivan juntos y hablen 
entre si.”. Karl Marx. Grundrisse, pág. 4. O seguinte parágrafo de Engels sugere a necessidade de enfrentar o dífícil 
problema da articulação entre a dimensão do domínio sobre a natureza e das relações sociais, na construção do 
processo de individualização. “O regime das gens, no apogeu (...) supunha uma produção extremamente rudimentar 
e, por conseguinte, uma população muito disseminada por um vasto território – e, portanto, uma sujeição quase 
completa do homem à natureza exterior, que lhe aparecia como incompreensível e alheia (...). A tribo era a fronteira 
do homem, para os estranhos como para si mesmo: a tribo a gens e suas instituições eram sagradas e invioláveis, 
constituíam um poder superior dado pela natureza, ao qual todo indivíduo ficava submetido sem reservas em seus 
sentimentos, idéias e atos. (...) os homens de então mal se distinguiam uns dos outros; estavam, como diz Marx, 
presos no cordão umbilical da comunidade primitiva.”. Friedrich Engels. A origem da família da propriedade 
privada e do Estado, págs. 108 e 109.           
12 Karl Marx. A Ideologia alemã, pág. 87. Um sentido de produção totalizante como produção da vida, permite 
entender certos momentos em que parece estar em causa, menos uma defesa unilateral do primado de um suposto 
“econômico” autônomo, do que uma defesa da necessidade de estabelecer a unidade totalizante em que se 
constituem  conexões entre dimensão material e consciência ou dimensão material e política etc. Assim, Marx atenta 



 

 A produção pressupõe e condiciona um certo intercâmbio. Novamente, intercâmbio pode 

ter um sentido totalizante encerrando dimensões do intercâmbio material e espiritual, para tratar 

do conjunto das relações dos homens entre si.  

A partir desse ponto, tomam corpo dois conceitos basilares do materialismo histórico. De 

um lado, a produção como pressuposto de toda a história permanece subjacente ao conceito de 

forças produtivas. Esta, no curso da exposição, materializa-se profundamente ligada à divisão do 

trabalho. De outro lado, à medida em que pôde-se destacar a dimensão do processo de produção 

material, elabora-se a idéia de formas intercâmbio, que, de certa forma, viria ser desenvolvida, 

em obras posteriores, nos termos próprios do conceito de relações de produção. Muito embora a 

problematização do conceito de produção possa lançar luzes sobre os caminhos do materialismo 

histórico nas construções posteriores, n’A ideologia alemã, tem centralidade a dimensão das 

forças produtivas e da divisão do trabalho, como condicionantes do surgimento das formas de 

propriedade. Marx afirma que “(...) cada nova força produtiva (...) tem como conseqüência um 

novo desenvolvimento da divisão do trabalho” e que “as diferentes fases do desenvolvimento da 

divisão do trabalho significam outras tantas formas diferentes da propriedade (...)”13.  

Essa consideração é fundamental, n’A Ideologia alemã, para enfrentar o problema básico 

do processo de individualização e, como desdobramento, o problema da cisão da sociedade em 

classes. Isso porque a contradição entre indivíduo e sociedade é entendida como produto de certa 

divisão do trabalho imposta como uma força superior que, de certa forma, determina a posição 

do indivíduo, do trabalho privado, no corpo do trabalho social. Embora a divisão do trabalho seja 

uma produção social dos homens em seu intercâmbio, constitui-se, para o indivíduo, como uma 

força exterior que condiciona sua atividade produtiva. Ou seja: essa contradição entre indivíduo e 

sociedade, produzida na divisão do trabalho, está subjacente ao que Marx designou como o 

fenômeno da alienação.14 A contraposição entre o “particular” e o “coletivo” conduz à relativa 

                                                                                                                                                                                                
para as necessidades de “(...) conexão entre a filosofia alemã e a realidade alemã(...)”, de “(...) conexão de sua crítica 
com seu próprio meio material” ou de “(...) conexão entre a estrutura social e política e a produção”, observando que 
“a produção de idéias, de representações, da consciência está, em princípio, imediatamente entreleçada com a vida 
material” ou que, enfim, “a consciência não pode jamais ser outra coisa do que o ser consciente e o ser dos homens é 
o seu processo de vida real”. Idem, págs. 84, 93 e 94 (grifoss nossos).   
13 Idem, pág. 89. 
14 Nesse ponto, pode-se antever uma questão fundamental que viria ser desenvolvida nos marcos da discussão em 
torno da centralidade do fenômeno do fetichismo para a estruturação do capitalismo. No contraste entre escravidão e 
trabalho “livre” desenvolvido, posteriormente, no “capítulo inédito”, o trabalho “livre” representava um passo no 
sentido da individualização do homem  porquanto a forma abstrata do trabalho produtor de valor e da riqueza 



autonomização do interesse geral, na forma de uma espécie de coletividade ilusória que se 

consubstancia no Estado, na ideologia etc. – o que, enfim, pressupõe uma “consciência”, uma 

“representação”, relativamente separada da praxis, o que só pode ser produto da divisão entre 

trabalho material e trabalho espiritual.15 Mas, sendo uma autonomização que nasce da própria 

produção da vida, da forma de intercâmbio entre os homens, o Estado, a ideologia etc., terão um 

fundamento na própria cisão entre classes. O problema da divisão do trabalho será fundamental, 

também, nesse sentido. A divisão da sociedade entre classes pode ser entendida como produto do 

desenvolvimento que conduz a uma divisão desigual do trabalho e, portanto, dos produtos do 

trabalho, em suas dimensões quantitativas e qualitativas. Nesse sentido, n’A ideologia alemã, o 

movimento histórico da divisão do trabalho cria as formas de propriedade e condiciona as 

“formas de intercâmbio”. 

A forma de propriedade tribal corresponde a uma divisão do trabalho de caráter natural, 

praticamente limitada à divisão sexual no interior dos grupos de parentesco, da família, e que, em 

certo momento de seu desenvolvimento, começa a criar formas embrionárias de escravidão. A 

forma seguinte de propriedade, a propriedade comunal e estatal da Antigüidade, corresponde à 

ruptura da unidade da produção no campo, materializada na divisão do trabalho entre, de um 

lado, indústria e comércio, e, de outro, agricultura, o que conduz à diferenciação do “urbano” – a 

oposição entre campo e cidade. Aqui é fundamental a forma da propriedade comunal, nascida da 

união de grupos tribais, no interior da qual começa a diferenciar-se a propriedade privada, como 

forma que rege o domínio da coletividade dos “cidadãos”, membros de comunidades originárias, 

sobre uma massa de escravos. A divisão do trabalho entre indústria e comércio marca a 

dissolução da propriedade comunal. Ao contrário do que poderia sugerir um esquema linear, de 
                                                                                                                                                                                                
monetária permitia ao produtor direto desprender-se dos limites concretos de sua atividade produtiva – do conteúdo 
concreto do trabalho e de seus meios de substência que, sob o salariato, tomam a forma monetária. No entanto, 
sabemos que o capitalismo não representa a consumação da autonomia do indivíduo. Ao contrário, este permanece 
subordinado aos desígnios fetichistas do capital. Podemos pensar, portanto, que o capitalismo recria em novas bases 
a contradição entre indivíduo e sociedade. Pois, se de um lado, o indivíduo insere-se na divisão do trabalho “livre” 
de qualquer conteúdo concreto – seja do conteúdo do trabalho, seja da forma da riqueza – de outro lado, esta divisão 
do trabalho está despóticamente determinada pela forma abstrata do capital. Tudo se passa como se a uma forma 
abstrata (“livre”) de inserção do indivíduo na divisão do trabalho, correspondesse uma forma abstrata de regulação 
despótica dessa mesma divisão do trabalho – o dinheiro, o capital. De certa forma, o problema da alienação permite 
antever o problema do fetichismo. 
15 “As formas de sua atividade, do seu poder criador, libertam-se dele e o homem começa a crer na sua existência 
independente. Desde as abstrações ideológicas e o dinheiro até o Estado político, tais fetiches parecem vivos e reais, 
e são-no em certo sentido, pois dominam o homem. O ser humano que se desenvolve não pode, pois, desligar-se 
desse ‘outro’ que são os fetiches. (...) a relação do homem com os fetiches manifesta-se como desarraigamento de si 
e perda de si mesmo; é esta relação que o marxismo denomina alienação.”. Henri Lefebvre. O marxismo, págs. 38 e 
39. 



resto comum, n’A ideologia alemã, a propriedade feudal ou estamental não surge de um 

progresso precedente da divisão do trabalho ou das forças produtivas, mas como forma 

regressiva sobre a dissolução da vida urbana e mercantil, na confluência da crise intestina da 

propriedade comunal do mundo antigo e de conquistas de “invasores”. Sobre uma escassa 

população lançada em vasto território rural, segue-se, por suposto, o desenvolvimento das formas 

servis do campo, das formas corporativas das cidades, sempre sedimentadas por nexos de uma 

estrutura estamental. 

Nas Formações, tem centralidade a dimensão das relações de produção. Justamente por 

isso, a construção do materialismo histórico tomaria novos contornos. Com efeito, porquanto três 

formações – oriental, antiga e germânica – possam surgir como possibilidades históricas a partir 

da mesma matriz original, baseada da comunidade primitiva, torna-se ociosa qualquer tentativa 

de vislumbrar uma conexão unívoca entre os movimentos da divisão do trabalho e as formas de 

propriedade. Concretamente, as forças que movem a história haveriam de ser encontradas nas 

estruturas próprias de cada formação em sua especificidade. Mais do que isso, posto que cada 

formação engendra um conjunto próprio de relações, uma estrutura própria e um movimento 

histórico especifico, seria necessário entendê-las em sua totalidade. Ou seja: seria necessário 

desvendar, em cada formação, o estatuto do “econômico” em suas conexões orgânicas no 

processo de “produção da vida”, ultrapassando, assim, os limites estreitos do economicismo. 

Tomemos a discussão tal como é posta nas Formações econômicas pré-capitalistas. 

Nesse momento o exame das formas de propriedade e da produção histórica do indivíduo 

torna-se mais cincunspecto. As comunidades mais remotas, seja sob a forma oriental, antiga ou 

germânica, possuem em comum, como traço essencial, uma unidade originária entre homem e 

natureza, entre produtor e condições naturais de produção. Nos termos de Marx, diante do 

produtor direto, a natureza – a terra, em particular – tem uma existêcia como “prolongamento de 

seu próprio corpo”, como “corpo objetivo de sua subjetividade”16. Nesse sentido, o produtor é 

proprietário. Mas a propriedade sobre as condições de produção tem como condição prévia o 

pertencimento à comunidade. Vale dizer: o produtor só pode constituir-se como proprietário na 

condição de partícipe da comunidade; e reciprocamente, em princípio, só pode concretizar a 

condição de produtor da vida comunal enquanto proprietário. Em termos mais gerais, na base da 

unidade entre a dimensão privada do trabalho e a dimensão social, o mero pertencimento à 

                                                            
16 Karl Marx. Formações econômicas pré-capitalistas, págs. 85 e 67. 



comunidade confere imediatamente a seus membros a condição de partícipes do metabolismo 

social, dos movimentos de produção e da reprodução da vida. Assim, a forma de propriedade que 

organiza a produção da vida comunal consiste na mediação que vincula o produtor direto e as 

condições de produção. Nesse sentido, é a estrutura subjacente que permite perscrutar o processo 

histórico de individualização: a “(...) propriedade, portanto, significa pertencer a uma tribo 

(...)”17. Como corolário, segue-se que, se existe mesmo uma unidade entre produtor direto e 

condições de produção, de modo que tais condições tomam a forma de extensão natural do 

próprio produtor, como contraparte objetiva de sua subjetividade, não será o trabalho – muito 

menos como categoria que expresse uma atividade natural – a fonte dessa propriedade. Será, sim, 

a existência do produtor direto como membro da comunidade. Daí porque o “trabalhador livre”, 

personagem da economia política, tomado como indivíduo naturalmente autônomo que produz e 

que possui a propriedade das condições de produção não é mais que mera abstração. Pois, posto 

que o homem só pode surgir já no seio de uma comunidade, no curso da produção histórica do 

indivíduo, a posição do produtor diante das condições de produção é mediada pela comunidade – 

e esse “indivíduo” terá uma existência como membro da comunidade, que precede e condiciona 

sua existência como trabalhador.18 

Portanto, o fundamental na acumulação primitiva é a subversão de quaisquer resquícios 

dessa unidade original entre produtor direto e condições de produção. É a produção histórica do 

indivíduo, que não mais existe como membro de uma comunidade, mas, imediatamente, como 

“trabalhador livre”. Noutros termos, é a gênese de uma estrutura, ou de uma sociabilidade, em 

que o indivíduo será inserido como ser atomizado e despossuído e só poderá ter existência 

objetiva como trabalhaor – leia-se, trabalhador para o capital. Desfeitos os laços que ligavam os 

homens como membros de uma comunidade, e generalizada a existência objetiva do indivíduo 

                                                            
17 “A propriedade, portanto, significa pertencer a uma tribo (comunidade) (ter sua existência subjetiva / objetiva 
dentro dela) e, por meio do relacionamento desta comunidade com a terra, como seu corpo inorgânico, ocorre o 
relacionamento do indivíduo com a terra, com a condição externa primária da produção (...) como as pré-condições 
correspondentes à sua individualidade, como seu modo de existência”. Idem, pág. 86.  
18 “O ponto chave sobre a questão é: (...) apropriação das condições naturais do trabalho (...) não por meio do 
trabalho, mas como condição preliminar do trabalho (...) significa que o homem mostra-se, desde o princípio, como 
algo mais do que a abstração do ‘indivíduo que trabalha’, tendo um modo objetivo de existência na propriedade da 
terra, que antecede sua atividade e não surge como simples conseqüência dela (...). A mediação imediata deste 
atitude é a existência do indivíduo (...) como membro de uma comunidade. (...) Um indivíduo isolado, do mesmo 
modo que não poderia falar, não poderia ser proprietário do solo. (...) O indivíduo, aqui, nunca pode aparecer no 
completo isolamento do simples trabalhador livre. Tomando como pressuposto que lhe pertencem as condições 
objetivas de seu trabalho, deve-se também pressupor que o indivíduo pertença a uma comunidade que serve de 
mediação de sua relação com as condições objetivas de seu trabalho.”. Idem, págs. 77 e 78. 



como trabalhador atomizado, essa transformação representará também um processo que 

caminha, em certo sentido, para uma autonomização do “econômico”. É sintomático que os 

percalços na obra de Adam Smith residam essencialmente na passagem da sociabilidade de 

produtores autônomos para outra, propriamente capitalista, o que pressupunha despojar-se do 

conceito de “trabalho” e da figura do “trabalhador livre”, tomados como meras abstrações do 

pensamento.19 Enfim, sob as formações comunais em pauta, “(...) o trabalhador tem uma 

existência objetiva, independente de seu trabalho”20, o que vale dizer que “a posição do 

indivíduo como trabalhador, em sua nudez, é propriamente um produto histórico”21. 

 A posição do indivíduo como proprietário membro da comunidade, mais que como mero 

trabalhador, permite ao produtor postar-se diante da riqueza, ou, do produto do trabalho, dentro 

de certos limites, como sujeito. Marx observa que, nessas formações pré-capitalistas, a riqueza 

toma a forma concreta da materialidade do produto do trabalho e é criada para servir às 

necessidades concretas – que tinham, por exemplo, para o mundo da Antigüidade, o propósito de 

gerar “melhores cidadãos”. A riqueza não era um fim em si; o trabalho era um meio. Desse 

modo, a criação do indivíduo como trabalhador atomizado no curso da formação do capitalismo 

representa, também, a gênese de uma estrutura marcada pela cisão entre trabalho privado e 

trabalho social, pela cisão entre produção e necessidades, e, enfim, por uma sujeição do produtor 

direto à riqueza abstrata – em última instância, produto do próprio trabalho. Essa dimensão do 

significado da formação do capitalismo conclui-se com a observação de que, na base da unidade 

entre produtor e condições de produção e da posição do sujeito diante da riqueza – do trabalho 

como meio – a propriedade sobre os produtos finais do trabalho só poderá materializar-se, para o 

produtor-proprietário, por meio do trabalho ativo. Ou seja, a apropriação decorre da atividade 

prática sobre a natureza e não por uma relação ideal com as condições de produção. Nesse ponto, 

parece haver um contraste revelador com a forma capitalista porquanto, para o proprietário do 

capital, sob o véu do fetichismo, a apropriação da riqueza decorre da propriedade mesmo deste 

sobre as “condições de produção” – que tomam a forma da riqueza abstrata, de dinheiro. E isso é 

tanto mais verdadeiro quanto desenvolve-se plenamente a forma do capital portador de juros, em 

que a mera propriedade da riqueza torna-se, em si mesma, a fonte do direito à apropriação.22 

                                                            
19 Adam Smith. A Riqueza das nações. 
20 Karl Marx. Formações econômicas pré-capitalistas, pág. 65. 
21 Idem, pág. 66. 
22 Karl Marx. O Capital, Livro III. 



 Tais são as características comuns às formas básicas. Mas, posto que, nos termos do 

materialismo histórico tal como desenvolvido nas Formações, o movimento histórico concreto 

deveria ser entendido a partir da especificidade de cada formação, faz-se necessário distinguir as 

formas oriental, antiga e germânica. Em termos mais gerais, trata-se de distinguir os diversos 

modos de mediação existentes entre a comunidade e o indivíduo, entre a propriedade comunal e 

a propriedade privada – ou posse individual, quando for esse o caso. Para tanto, é fundamental 

especificar o modo como se materializa a existência concreta da comunidade, o que está 

umbilicalmente vinculado à problemática das relações entre campo e cidade e, em particular, à 

discussão em torno do estatuto das cidades em cada formação.  

Na forma oriental, a unidade da vida comunal é personificada na figura do déspota, como 

força superior, em que permanecem dissolvidos os membros da comunidade. A unidade entre 

homens e condições de produção e, portanto, a propriedade, toma a forma de uma espécie de 

cessão por parte da força despótica a cada membro da comunidade. Do ponto de vista do 

indivíduo ou da unidade familial, trata-se de posse privada, mas não de propriedade. Ou seja: na 

forma oriental, a propriedade é comunal e a posse é privada. Nas comunidades, o trabalho pode 

ser realizado por unidades familiais ou organizado como um sistema de trabalho diretamente 

coletivo; mas haverá sempre uma parte do produto excedente a ser convertida em tributo para o 

déspota ou divindade tribal, em “glória da unidade comunal”. Essa estrutura corresponde a uma 

divisão do trabalho que preservará a unidade entre agricultura e manufatura. Justamente por isso, 

a forma oriental não pôde desenvolver o fenômeno urbano, as cidades, como corpos 

diferenciados. Em contraste com a forma antiga, o indivíduo permanece diretamente imerso na 

comunidade, sob a firgura do déspota. 

O mundo antigo produziu, em certa medida, o desenvolvimento da propriedade privada. 

Marx definiu como uma espécie de coexistência contraditória a relação entre propriedade comum 

(ager publicus) e propriedade privada no interior da forma antiga. Naturalmente, a comunidade 

tribal tinha existência concreta como unidade negativa diante do mundo exterior, no momento de 

guerra – o “grande trabalho comunal” –, seja para proteção ou para expansão. O cidadão cumpria 

funções “militares”. Mas o caráter comunal combinava-se com uma diferenciação da propriedade 

privada no seio da propriedade comum. Essa forma representa um passo decisivo no processo de 

individualização. De um lado, é certo que pertencer à comunidade continua sendo uma condição 

para possuir o direito à propriedade sobre as condições de produção. De outro, os membros da 



comunidade concretizam tal propriedade como proprietários privados – em geral, numa condição 

de cidadania. Assim, pois, ser cidadão é condição para ser proprietário; e ser proprietário é um 

direito que concerne ao cidadão.23 Sob tal forma, a existência da comunidade tem expressão nos 

vínculos permanentes tecidos entre os proprietários privados, de modo tal que a reprodução dos 

mesmos produtores por meio do trabalho privado constitui-se como fundamento da reprodução 

da comunidade. Essa forma de propriedade correspondeu a uma divisão do trabalho entre campo 

e cidade, entre agricultura, manufatura e comércio, que viria permitir uma certa diferenciação do 

corpo urbano – muito embora, sempre vinculado à terra.24 Nesses marcos, a existência concreta 

da comunidade adquire uma materialidade exterior e diferenciada diante do indivíduo na própria 

existência do Estado e das cidades. Noutros termos, o indivíduo é partícipe da comunidade, não 

na condição de um ser diluído, como sob a força despótica, mas, sim, como cidadão, proprietário 

privado.   

Por fim, a base da comunidade germânica é o campo. Sob essa formação, a unidade entre 

produtor e condições de produção toma a forma da propriedade privada. Contudo, imersa nos 

marcos da comunidade germânica, a posição da propriedade, bem como os nexos entre indivíduo 

e comunidade, terão o seu sentido transfigurado, em contraste com a forma do mundo antigo. 

Aqui, os produtores vivem dispersos nos campos, organizados em unidades familiais privadas, 

basicamente autônomas, em vasta medida, auto-suficientes. Além disso, dispõem, em conjunto, 

das terras comunais. O pertencimento à comunidade continua como condição da propriedade. No 

entanto, a comunidade praticamente não tem materialidade. Com efeito, existe na liguagem ou na 

memória coletiva de um passado comum, podendo ter uma existência material, para além da 

materialidade das próprias terras comunais, somente como associação temporária, no encontro 

entre chefes de famílias para fins específicos. A autonomia da propriedade familial corresponde a 

uma divisão do trabalho que, à semelhança da forma oriental, exclui a diferenciação das cidades. 

Assim, em contraste com a forma antiga, não há uma dimensão da vida comunal diferenciada, 

                                                            
23 “(…) cada gleba é romana em virtude de ser propriedade privada, domínio, de um cidadão romano (...) 
reciprocamente, o indivíduo é romano só na medida em que possui este direito soberano sobre parte do solo 
romano.” Karl Marx. Formações econômicas pré-capitalistas, pág. 72. 
24 “O esplendor e a solidez da antiga polis helênica e da posterior República romana, que ofuscaram tantos períodos 
subseqüentes, traduziam um nível de organização e cultura urbanas que jamais seria igualado em outro milênio. (...) 
Ao mesmo tempo, esse friso de civilização citadina teve sempre algo de efeito de uma fachada trompe d’oeil sobre 
sua posteridade. Por trás de toda essa organização e cultura não há uma economia urbana de alaguma forma 
equiparável a elas: ao contrário, a riqueza material que sustentava sua vitalidade intelectual e cívica era extraída de 
forma esmagadora do campo.”. Perry Anderson. Passagens da antigüidade ao feudalismo, pág. 19.  



que tenha existência material permanente exterior ao indivíduo, expressa, por exemplo, no 

Estado ou na pólis. Por essa razão, para Marx, na forma germânica, não há a coexistência 

contraditória entre o desenvolvimento da propriedade privada e a vida comunal. 

Por certo, a existência das formações comunais pressupõe a reprodução de seus membros 

sob as condições já postas e, pois, a reprodução do conjunto das suas relações constitutivas. Mais 

que isso, o movimento de reprodução tende a minar as bases estruturais, o conteúdo mesmo das 

relações constitutivas da vida comunal. Em particular, posto que a conformação das formações é 

vista sob o prisma das mediações entre a comunidade e o indivíduo, Marx vem sugerir que “em 

todas estas formas, o fundamento da evolução é a reprodução das relações entre o indivíduo e 

sua comunidade (...)”25, nos marcos das formas de propriedade e das estruturas estabelecidas. 

Assim, o momento de ruptura das estruturas básicas e das formas de propriedade define também 

os limites sob os quais pode desenvolver-se a individualização em cada formação específica. Por 

isso, Marx afirma que sob as formas comunais remotas “(...) o livre e pleno desenvolvimento do 

indivíduo ou da sociedade é inconcebível, porque tal evolução entra em contradição com o 

relacionamento original”26. Com efeito, é possível sintetizar os termos da discussão, observando 

que a comunidade e, em particular, a forma de propriedade guardam correspondência com certo 

nível de desenvolvimento das forças produtivas num movimento que responde pela reprodução 

das formações e, a partir de certo ponto, por sua dissolução. Mas isso não significa preconceber 

uma determinada enteléquia da divisão do trabalho, movendo-se desde fora da própria história, à 

revelia das formações concretas. Ao contrário: somente à luz das formações concretas pode-se 

entender a produção e reprodução das estruturas que podem culminar ou não – no caso da forma 

oriental, não – no sentido da dissolução. 

O caso da formação oriental é emblemático. A unidade entre agricultura e manufatura no 

campo cria uma auto-suficiência de modo a constituir-se um limite à diferenciação da cidade – 

que só existe como uma extensão residual direta do campo – e às necessidades de expansão, em 

particular, por meio da conquista. De outro lado, essa formação seria, de certo modo, resistente 

diante do desenvolvimento da escravidão. Isso porque, sendo o indivíduo um mero possuidor por 

força de cessão da unidade despótica – e não um proprietário privado com direitos à cidadania –, 
                                                            
25 Karl Marx. Formações econômicas pré-capitalistas, pág. 79. 
26 Idem, pág. 80. Em suma: “O objetivo de todas estas comunidades é a preservação, a produção de indivíduos que 
as constituam como proprietários, no mesmo modo objetivo de existência que, também, forma o relacionamento 
recíproco dos membros e, portanto, forma a própria comunidade. Mas, esta reprodução é, ao mesmo tempo, 
necessariamente nova produção e destruição da velha forma.”. Idem, págs. 87 e 88.  



permanecendo o indivíduo, portanto, diluído na comunidade, torna-se, como diz Marx, “(...) 

escravo daquilo que corporifica a unidade da comunidade”27. A introdução da escravidão não 

representaria, pois, uma ruptura decisiva nesse tipo de mediação entre indivíduo e comunidade, 

entre posse privada e cessão despótica. Desse modo, a forma oriental não engendra tendências a 

produzir forças disruptivas. Resiste à mudança. 

Assim, quando Marx esboça traços básicos do surgimento da escravidão e da servidão, a 

partir das formações tribais, como formas contraditórias diante da propriedade comunal, ressalta 

enfaticamente que “este caráter da escravidão não é aplicável ao caso da escravidão no oriente, 

em geral. É considerada assim apenas do ponto de vista europeu”28. Ora, se, na forma antiga, o 

pertencimento à comunidade é condição para a propriedade privada, uma comunidade subjugada 

representa, para a tribo conquistadora, um contingente de não-proprietários, já desenraizados da 

vida comunal. E nesse sentido, a propriedade comunal dará origem às formas da escravidão ou 

da servidão. O surgimento dessas formas dá origem a uma unidade entre produtores e condições 

de produção de natureza bem diversa. Aqui, sucede o seguinte: para o proprietário privado, 

transformado em senhor, escravos e servos serão uma parte constitutiva, como matéria 

inorgânica, das próprias condições de produção. Ou seja: constitui-se uma outra unidade entre 

produtores e condições de produção em que o produtor direto figura, não como proprietário, mas 

como, ele mesmo, parte das condições de produção – o escravo como besta de carga ou o servo 

como extensão da terra etc. Essas formas minam os fundamentos da propriedade comunal. De 

outro modo, com o desenvolvimento da escravidão, a comunidade de proprietários produtores, 

dá lugar a uma sociedade cindida entre proprietários e produtores.29 A própria reprodução da 

formação comunal, basicamente por meio da conquista, produz a destruição das formas de 

propriedade que conformam essa mesma estrutura. O novo modo de produção será marcado por 

cisões entre proprietários e não-proprietários, por formas de coerção correspondentes ao domínio 

dos senhores sobre escravos e servos e por uma nova posição do indivíduo dentro da sociedade. 

 

 

Acumulação primitiva 
                                                            
27 Idem, pág. 87. 
28 Idem, pág. 90. 
29 “(…) somente [a existência do trabalho escravo] poderia liberar uma clase de proprietários de terra tão 
radicalmente de suas raízes rurais de maneira a ser transmutada em uma cidadania essencialmente urbana que ainda 
assim continuava tirando as riquezas do solo.”. Perry Anderson. Passagens da antigüidade ao feudalismo, 23 e 24. 



 

 A cisão entre produtor direto e condições de produção pressupõe uma ruptura das formas 

precedentes de propriedade de modo a produzir, como pólos contrapostos, a riqueza em forma de 

capital e o trabalho “livre”. Isso significa que o domínio do capital impõe a ruptura de todas as 

formas de sociabilidade em que os indivíduos tenham uma existência imediata na condição pré-

estabelecida de partícipes do metabolismo social. À luz das diversas formas que pode tomar essa 

unidade entre produtor e condições de produção, pode-se observar que a ruptura deverá ocorrer, 

basicamente, em duas dimensões. De um lado, é destruída a unidade fundada na propriedade do 

produtor sobre as condições de produção e, de outro, a unidade fundada na submersão dos 

produtores às próprias condições de produção – eles mesmos parte da propriedade –, à exemplo 

das formas escravistas ou servis. Nesse movimento, o produtor termina separado dos meios de 

produção e de subsistência, deixando de ser partícipe, como condição pré-estbelecida e imediata, 

do metabolismo social. Desse modo, com as formas precedentes de propriedade, são destruídas, 

também, as correspondes formas de sociabilidade. 

 Sendo a gênese da relação-capital – e, pois, de uma relação – a cisão da unidade tem dois 

significados recíprocos. Trata-se da separação do produtor das condições de produção que cria o 

trabalho “livre” – o produtor atomizado e despossuído – e, reciprocamente, trata-se, também, da 

separação das condições de produção em relação à propriedade do produtor, que cria a riqueza 

“livre”, para ser convertida em capital. Para Marx, “o processo que (...) separou a massa de 

indivíduos de suas anteriores relações afirmativas com as condições objetivas de trabalho (...) é, 

também, o mesmo processo que liberou essas condições (...) de suas ligações prévias com os 

indivíduos”30. Ou seja: a ruptura torna os dois extremos da unidade forças estranhas entre si, uma 

diante da outra, que nesse movimento, sem que materialmente desapareçam, transfiguram-se sob 

as novas formas de trabalho “livre” e capital31. Nesse ponto, descortina-se o centro da crítica às 

visões da Economia Política, porquanto o problema da “assim chamada acumulação primitiva” – 

termo cunhado por Adam Smith – não consiste meramente em acumulação prévia da riqueza por 

                                                            
30 Karl Marx. Formações econômicas pré-capitalistas, pág. 99. 
31 “O mesmo processo que contrapõe a massa de trabalhadores livres às condições objetivas de trabalho também 
contrapôs os mesmos a tais condições como capital. O processo histórico consistiu na separação dos elementos até 
então combinados; seu resultado não é, portanto, a desaparição de um destes elementos, mas uma situação em que 
cada um deles surja negativamente relacionado com o outro: o trabalhador, (potencialmente) livre por um lado, o 
capital (potencial) do outro. A separação das condições objetivas das classes que agora são transformadas em 
trabalhadores livres deve, igualmente, surgir no pólo oposto como a autonomização destas mesmas condições.”. 
Idem, pág. 99.    



parte de espíritos laboriosos e parcimoniosos em detrimento de outros, ociosos ou perdulários. 

Trata-se, sim, de uma mudança de forma.32 

 Por certo, a atomização dos indivíduos e a ruptura da unidade entre produtor e condições 

de produção, que conduz ao confronto entre capital e trabalho “livre”, pressupõem a existência 

de nexos de sociabilidade essencialmente mercantis. Destruídas as velhas formas de 

sociabilidade, expressas na existência de terras comunais ou da podução camponesa autônoma, 

que reverberam uma unidade anscestral entre o homem e a terra; na produção urbana autônoma 

ou corporativa, que, pressupondo certa divisão do trabalho, denotam a unidade entre o artífice e 

seu instrumento; nas formas de servidão, em que o servo permanece vinculado à terra como parte 

das próprias condições de produção; destruídas todas essas formas pré-estabelecidas de coesão, o 

indivíduo, já atomizado, não pode mais tornar-se, imediatamente, partícipe do metabolismo 

social. Ao contrário, a sua inserção no processo de produção e reprodução da vida deverá ser 

mediada pela troca, pelo dinheiro. Vale dizer: a ruptura da unidade entre produtor e condições de 

produção corresponde, também, a uma transição da centralidade da produção de valores de uso 

no sentido do predomínio absoluto do valor. Com efeito, a mercantilização da força de trabalho, 

base da relação-capital, só pode tomar corpo no curso de um processo em que o nexo mercantil 

torna-se progressivamente o fundamento da sociabilidade. Significa que o processo de formação 

do capitalismo consiste, ao mesmo tempo, numa ruptura violenta de velhos vínculos e de velhas 

formas de coerção extra-econômica, de modo a criar uma nova ordem em que “econômico”, o 

nexo monetário fetichista, passa a conferir organicidade à reprodução da vida. Com isso, o 

                                                            
32 Como sugerimos, esse passo revela o “ponto cego” da Economia Política. A necessidade de naturalização da 
forma burguesa – que tem por base o indivíduo moderno já constituído como ponto de partida da história – 
obscurece a centralidade da mundança de forma, da ruptura da unidade entre produtor e condições de produção. 
Assim, quando Smith opera a passagem de uma sociabilidade de produtores autônomos para outra, propriamente 
capitalista, a categoria trabalho comandado como fundamento do valor, necessariamente, viria esfumaçar-se. Pois 
pressupõe uma relação de propriedade do produtor sobre o produto do trabalho que, efetivamente, não mais existe 
por força mesmo da mudança de forma. Do mesmo modo, Ricardo terá dificuldades para consumar a distinção entre 
força de trabalho e valor da força de trabalho. Por isso, o processo não consiste no mero acúmulo quantitativo de 
riqueza, mas na transformação qualitativa da forma de propriedade. Há que insistir nesse ponto pois, sem isso corre-
se o risco de apreciar de modo unilateral o peso do capital mercantil na formação do capitalismo – seja para 
superestimá-lo, seja para subestimá-lo. Por ora, cumpre somente observar que somente à luz dessa mudança de 
forma é possível tratar do capital mercantil na formação do capitalismo, pois seu movimento, nesses mesmos 
marcos, deve ser entendido em conexão, não somente com formas pré-capitalistas que subsistem sob a subsunção 
formal, mas, também, com as rupturas que criam historicamente as formas de propriedade capitalistas. Nesse 
sentido, Marx observa que “a única acumulação que é pré-requisito do advento do capital é a da riqueza monetária 
que, considerada isoladamente, é inteiramente improdutiva, emergindo somente da circulação e pertencendo apenas 
à circulação”. Idem, pág. 109.         



capital poderá encarnar as novas formas de dominação. Noutros termos, a constituição do 

capitalismo representa a autonomização relativa do “econômico”. 

 N’A Ideologia alemã, nos mesmos termos que orientam a discussão em torno das “formas 

de intercâmbio” pré-capitalistas, o processo de formação do capitalismo teria como eixo central o 

movimento da divisão do trabalho. 

Desde logo, é central a diferenciação da cidade, como um marco na passagem da barbárie 

à civilização, da organização tribal à formação do Estado, e no desenvolvimento da propriedade 

privada. Marx designa como forma secundária a propriedade especificamente urbana, porquanto, 

à diferença da unidade original que vincula o homem à terra, na cidade, as próprias condições de 

produção já são, necessariamente, produtos do trabalho. Assim, n’A Ideologia alemã, Marx toma 

a cidade como espaço do desenvolvimento da propriedade fundada no trabalho e na troca e, mais 

do que isso, como o locus das formas embrionárias do capital. Nesse sentido, a diferenciação da 

cidade pode ser vista como “(...) o início de uma existência e de um desenvolvimento do capital 

independentes da propriedade da terra”33. Mas, os limites da divisão do trabalho estabelecem os 

marcos em que, potencialmente, podem desenvolver-se tais formas embrionárias do capital. Com 

efeito, Marx propõe expressões como “capital natural” ou “capital surgido naturalmente”, para 

referir-se a essas formas primevas em que, na base de um intercâmbio restrito, o “capital”, assim 

entendido, permanece encarnado nas condições de produção, sem abstrair-se indistintamente da 

materialidade que corresponde ao trabalho concreto, util – não é, a rigor, “capital” plenamente 

desenvolvido. Assim, nas cidades medievais, o “capital” permanceu como “capital natural”, sem 

ultrapassar os limites da corporação.34 

                                                            
33 Karl Marx. A Ideologia alemã, pág. 52. 
34 N’A Ideologia alemã, Marx utiliza a expressão “capital corporativo”. No “capítulo inédito”, Marx observa que o 
capital só pode dominar a produção destruindo a forma corporativa. Mesmo no momento em que a estrutura da 
corporação torna-se mais opressiva, sob domínio mais estreito do mestre, este não é mestre por ser um “capitalista”, 
possuidor de trabalho objetivado. A condição de mestre continua sendo o ponto culminante da trajetória do artesão 
que, tendo sido primeiro aprendiz e oficial, passa a dominar os “segredos do ofício”, os “segredos da arte”, a ponto 
de produzir sua própria “obra-prima”. Portanto, não é a mera propriedade, mas o trabalho nas artes do ofício que faz 
do “mestre” essa espécie peculiar de “capitalista”. Justamente por isso, os vínculos entre mestres, oficiais e 
aprendizes, muito embora progressivamente materializados pelo nexo monetário, são também vínculos como os que 
unem um professor a um aluno. Essas relações revelam a centralidade do valor de uso para a vida da corporação 
medieval. O “capital” está submetido a forma do valor de uso, e disso decorrem todas as limitações para o seu 
movimento. O “capital” monetário pode converter-se em capital produtivo somente dentro dos limites da 
corporação. Está portanto limitado em suas possibilidades de abstrair-se diante das formas concretas da riqueza. Do 
mesmo modo, permanecendo o trabalho submetido às normas das corporações, guarda sempre um traço de sua 
dimensão concreta, útil. Por isso, o capital está limitado para converter-se em “força de trabalho” – estando também 
limitado para manipular seu preço. Ao mesmo tempo, as corporações estabelecem limites para o volume de capital, 
para a quantidade de mestres etc. Ou seja, o que organiza a sociabilidade no interior da corporação não é o 



 O momento crucial na transformação do universo urbano medieval residiria no processo 

de diferenciação do comércio, o passo na divisão do trabalho que cindiu produção e circulação, 

criando uma camada diferenciada de comerciantes. O desenvolvimento da divisão do trabalho 

fez estreitar o contato entre as cidades, ultrapassando limites locais, o que, não só potencializava 

determinados progressos das forças produtivas, mas também, justamente por que a expansão do 

intercâmbio oferecia horizontes mais largos, viria conferir-lhes caráter mais permanente. Sobre a 

expansão do intercâmbio, por força de um comércio que entrelaçava as cidades, surge a unidade 

de classe de uma burguesia em formação, em que submergem, embora atomizados pela 

concorrência, os proprietários citadinos, em oposição às forças propriamente feudais. A 

diferenciação do comércio, por sua vez, realimentava a divisão do trabalho, conduzindo, em 

certa medida, a uma especialização das cidades. Com isso, produz-se a inflexão decisiva do 

surgimento da manufatura: “a divisão do trabalho entre as diferentes cidades teve como 

conseqüência imediata o nascimento das manufaturas, ramos da produção que ultrapassavam o 

âmbito do sistema corporativo” – a centralidade do comércio é inequívoca: “o primeiro florescer 

das manufaturas (...) teve como seu pressuposto histórico o intercâmbio com nações 

estrangeiras”35. 

 O desenvolvimento da manufatura dá-se à margem das corporações, em cidades em que o 

domínio corporativo era mais rarefeito e o primado do “ofício” mais rudimentar.36 Nesses poros, 

a manufatura cria novas formas de produção que representam, enfim, um passo decisivo – como 

numa espécie de genealogia que fizesse remontar ao capital comercial e usurário –, no sentido do 

desenvolvimento do capital móvel. Como pressupostos, figuram, não só a expansão do comércio, 

mas, também, o surgimento de uma massa de trabalhadores “livres”, originária da dissolução dos 

vínculos feudais e coagida ao trabalho. A forma do capital móvel já é a riqueza abstrata que se 

confronta indisntintamente com um trabalho produtor de valor, e expressa, portanto, o 

                                                                                                                                                                                                
metabolismo da riqueza abstrata – do valor, do dinheiro, do capital – expresso nos propósitos de enriquecimento 
privado, mas sim a manutenção de uma certa estrutura hierárquica, fundada em parâmetros “extra-econômicos”. A 
existência do indivíduo é orientada conforme uma posição social pré-estabelecida. A subsunção formal significa a 
ruptura dos limites esteritos do valor de uso. Significa a afirmação do capital como predomínio da riqueza abstrata. 
Consumado o domínio do capital, aí sim: “o mestre agora já não é capitalista por ser mestre; é mestre porque é 
capitalista”. Karl Marx. Capítulo VI Inédito de O Capital, pág. 100. 
35 Karl Marx. A Ideologia alemã, pág. 55. 
36 Embora Marx não se detenha nesse ponto, é preciso sublinhar que “novo”, a manufatura, surge nos espaços 
marginais, onde o domínio da forma “típica” é mais rarefeito. Ou seja, embora a manufatura contenha a forma 
embrionária das forças capitais que viriam destruir o mundo das corporações, o “novo” não surge, exatamente, no 
lócus do pleno desenvolvimento do “velho”.    



surgimento de uma nova sociabilidade. No entanto, a manufatura só atinge um nível de 

desenvolvimento verdadeiramente substancial, que tenderia a deslocar a proeminência das 

corporações, a partir da formação do mercado mundial, em conexão com o sistema colonial. Esse 

conjunto de transformações corresponderia, enfim, à consolidação de uma alta burguesia ligada à 

forma do capital móvel – que supera o capital corporativo –, em estreita simbiose com o poder 

do Estado.37 A partir daí, esse estrelaçamento do mercado mundial e da manufatura – sob o 

predomínio do capital mercantil –, organicamente imbricado com a consolidação das monarquias 

e o processo de formação dos Estados nacionais, cristaliza-se na política mercantilista. N’A 

Ideologia alemã, a grande indústria moderna será um produto direto desses desenvolvimentos, de 

modo que os desdobramentos da luta comercial, nos marcos do mercado mundial e do sistema 

colonial, seriam o elemento central para explicar a consumação da transição ao capitalismo. 

Novamente, o movimento da divisão do trabalho conforma as bases para o surgimento das novas 

formas.38 

 N’O Capital, posto que a dimensão das “relações sociais de produção” viria encontrar um 

desenvolvimento mais exautivo, serão, pois, objeto de um exame mais circunspeto, os variados 

processos de expropriação que destruíram as formas precedentes de propriedade, sobre as quais 

se fundavam os vínculos servis e senhoriais, os resíduos germânicos, expressos na existência das 

terras comunais, as condições do camponês proprietário, do pequeno arrendatário do campo ou 

artesão da cidade, as formas corporativas urbanas etc. Nesses termos, tornam-se mais fecundas as 

discussões sobre as conexões entre o desenvolvimento da esfera da circulação – em particular o 

sistema colonial e a dinâmica da dívida pública – e as transformações nas formas de propriedade. 

Vistos em conjunto, esses processos revelam sempre o mesmo sentido: num pólo, a produção 

                                                            
37 “A manufatura e, em geral, o movimento da produção experimentaram um enorme impulso graças à expansão do 
comércio ocorrida com a descoberta da América e da rota marítma às Índias Orientais. Os novos produtos 
importados desses lugares, especialmente as grandes quantidades de ouro e prata que entraram em circulação, 
alteraram totalmente a posição das classes umas em relação às outras e aplicaram um duro golpe na propriedade 
feudal da terra e nos trabalhadores, enquanto as expedições de aventureiros , a colonização e sobretudo a expansão 
dos mercados até a formação de um mercado mundial (...) despertaram uma nova fase do desenvolvimento histórico 
(...). Mediante a colonização dos países recém-descobertos, a luta comercial entre as nações ganhou novo alimento 
e, nessa medida, uma extensão e uma animosidade maiores. A expansão do comércio e da manufatura acelerou a 
acumulação do capital móvel (...). O comércio e a manufatura criaram a grande burguesia (...).”. Idem, pág. 57 
(grifos nossos). 
38 “A concentração do comércio e da manufatura num só país, a Inglaterra (...) criou gradualmente para esse país um 
relativo mercado mundial e, com isso, uma demanda por seus produtos manufaturados, demanda esta que não podia 
ser satisfeita pelas forças produtivas industriais anteriores. Essa demanda, que crescera para além dos limites das 
forças de produção, foi a força motriz que deu origem ao terceiro período da propriedade privada desde a Idade 
Média, criando a grande indústria (...)”. Idem, pág. 60. 



histórica de uma massa de indivíduos atomizados, forçados violentamente a encarnar o trabalho 

“livre”, que, expropriados e despossuídos, deveriam confrontar-se com as condições de produção 

– ou seja, com a riqueza sob a forma de capital –, como um poder exterior; noutro pólo, a 

concentração da riqueza monetária abstraída de qualquer materialidade que se apropria das 

condições de produção e do trabalho, já transformados em mercadorias. 

 Uma das dimensões do processo toma corpo nas profundas transformações ocorridas no 

campo. Aqui, as formas destruídas no curso do processo de acumulação primitiva já não eram, 

essencialmente, servis. Embora Marx pudesse afirmar que “a estrutura econômica da sociedade 

capitalista proveio da estrutura econômica da sociedade feudal”, ou que “a decomposição desta 

liberou os elementos daquela”, observa também que “na Inglaterra, a servidão tinha na última 

parte do século XIV de fato desaparecido” 39. Ou seja, o termo da servidão criou, não diretamente 

formas já capitalistas, mas um mosaico de diferentes formas, cujos traços fundamentais denotam 

uma certa unidade entre produtores e condições de produção. Assim, é esse mosaico de formas 

em que coexistem domínios senhoriais, diversos tipos de arrendamentos, pequenas propriedades 

camponesas, terras comunais, um rarefeito salariato combinado com direitos sobre cotas de terras 

e cottages etc; é esse mosaico de formas que será destruído no curso da formação do capitalismo, 

criando o trabalho “livre” e transformando condições de produção e de subsistência em 

elementos materiais constitutivos do capital.  

O processo de destruição dessas formas só poderá ser entendido, de um lado, em conexão 

com o desenvolvimento da manufatura – isto é, com a expansão do comércio lanífero – e, de 

outro, em conexão com as transformações técnicas da agricultura. O primeiro movimento da 

expropriação no campo começa a tomar corpo em fins do século XV, no curso de uma expansão 

da mercantilização, quando nexos mercantis transmitem estímulos provenientes das manufaturas, 

sobretudo, de Flandres. A violência direta dos landlords, da “nova nobreza feudal”, combinará, 

portanto, expropriação de camponeses e conversão de lavouras em pastagens. Dessa época são 

                                                            
39 Karl Marx. O Capital, Livro I, Vol II, pág. 252 e 253. Parece ser possível depreender daí que o fim da servidão e 
o surgimento da relação-capital constituem momentos distintos. O primeiro é produzido no bojo da crise do modo de 
produção feudal no século XIV; o segundo, no processo histórico que toma corpo entre os séculos XV e XVIII. 
Portanto, a assertiva de Marx segundo a qual a decomposição do feudalismo “liberou os elementos” do capitalismo, 
pode significar somente que, no fim das contas, visto retrospectivamente, o feudalismo foi historicamente sucedido 
pelo capitalismo. Nesse caso, estaríamos bem distantes de postular que as formas propriamente capitalistas já se 
encontravam  necessariamente inscritas no desenvolvimento do modo de produção feudal – e, menos ainda, postular 
que essa transição fosse movida por determinações teleológicas. Ao contrário, a crise do modo de produção abre um 
campo de possibilidades históricas, cujo desfecho é indeterminado. No limite, talvez, o capitalismo pudesse nem ter 
surgido.   



emblemáticas as expropriações das terras da Igreja, a partir da Reforma. Sobre esses primeiros 

movimentos, cumpre observar que a violência direta é, essencialmente, privada, obra do arbítrio 

dos senhores, muitas vezes, em oposição à própria monarquia. No entanto, o processo adquire 

vigor qualitativamente distinto a partir de fins do século XVII, ou da “Revolução Gloriosa”. Isso, 

porque consolida-se o vínculo orgânico entre os proprietários de terra, manufaturas nacionais e 

uma bancocracia, como base do poder Estado. Além disso, prossegue um lento processo de 

diferenciação de uma camada de arrendatários que, favorecidos pelas expropriações da terras 

comunais e pelo jogo monetário, tornam-se capitalistas endinheirados. Enfim, tais forças tomam 

o Estado e, daí em diante, os processos de expropriação passam ser legalmente legitimados, 

avançando a passos largos: fazem intensificar os enclosures, os movimentos de clearing of 

Estates – expropriação de cottages, de aldeias, de terras comunais etc. – e, tendo já tomado as 

terras da Igreja, operam as privatizações fraudulentas das terras do Estado. 

As expropriações no campo só adquirem pleno sentido, como momentos da acumulação 

primitiva, em conexão com as transformações na técnica agrícola. Ora, essa conexão permitiria 

expelir trabalhadores expropriados do campo para as cidades, sem comprometer a produtividade 

das propriedades rurais. Assim, um conjunto de mudanças conflui para dar forma às conexões 

entre o campo e a manufatura. Pois se os produtores são expelidos para o trabalho na manufatura 

sem praticamente comprometer a produtividade no campo, isso significa, obviamente, que os 

meios de subsistência antes consumidos por esses produtores no campo, passam a constituir um 

excedente liberado, sob a forma de mercadoria, para as próprias manufaturas – para os mesmos 

produtores, para serem trocados por salário. O mesmo ocorreria com as matérias-primas da velha 

produção subsidiária de tecidos no campo. Destruída essa produção e mantida a produtividade, 

as matérias-primas antes consumidas nos espaços da produção subsidiária rural serão liberadas, 

como mercadorias para as manufaturas. Ora, dito de outra forma, a manufatura cria um mercado 

potencial para a produção cada vez mais mercantilizada do campo, ao passo que o campo, uma 

vez destruída a produção subsidiária e mercantilizada a força de trabalho – tudo isso por força da 

expropriação –, servirá de mercado para a manufatura. Os meios de subsistência e as matérias-

primas, muito embora preservem a mesma materialidade, viriam converter-se em substância 

essencialmente distinta: em valores e, no passo seguinte, respectivamente, em elementos 

constitutivos do capital variável e do capital constante. Essas transfigurações pressupõem o 



desenvolvimento da mercantilização da força de trabalho.40 Em suma, isso significa que, 

historicamente, a mudança na forma das relações de produção é indissociável da consumação do 

processo de separação entre manufatura e agricultura: “(...) somente a destruição do ofício 

doméstico rural pode proporcionar ao mercado interno de um país a extensão e a sólida coesão 

de que o modo de produção capitalista necessita”41. 

Outra dimensão do processo apreende-se nas conexões entre a manufatura e a esfera da 

circulação. Aqui, trata-se, basicamente, da gênese do capital industrial. Desde logo, é necessário 

observar que, em termos gerais, o capital industrial não é produto de uma lenta diferenciação do 

sistema corporativo ou da produção independente – que Marx qualificava como “marcha de 

lesma”. Ao contrário, essa forma de capital já demonstra, em sua gênese, uma vocação para a 

concentração e centralização em nível mundial. Assim, é necessário pensar as conexões entre a 

manufatura, que surge à margem da estrutura corporativa, o sistema colonial, o sistema de 

crédito mundial e o sistema protecionista. Em cada um desses momentos, pode-se captar uma 

simbiose indissociável entre o capital mercantil e a monarquia absolutista, entre o capital e o 

Estado, ou, enfim, entre o “econômico” e o “político”. 

 

A descoberta das terras do ouro e da prata, na América, o extermínio, a 
escravização e o enfurnamento da população nativa nas minas, o começo 
da conquista e pilhagem das Índia Orientais, a transformação da África 
em um cercado para a caça comercial às peles negras marcam a aurora da 
era de produção capitalista. Esses processos idílicos são momentos 
fundamentais da acumulação primitiva. De imediato segue a guerra 
comercial das nações européias, tendo o mundo por palco. (...) Os 
diferentes momentos da acumulação primitiva (...) na Inglaterra, em fins 
do século XVII, são resumidos sistematicamente no sistema colonial, no 
sistema da dívida pública, no moderno sistema tributário e no sistema 
protecionista. Esses métodos baseiam-se, em parte, sobre a mais brutal 
violência, por exemplo, o sistema colonial. Todos, porém, utilizaram o 
poder do Estado, a violência concentrada e organizada da sociedade, para 
ativar artificialmente o processo de transformação do modo feudal de 

                                                            
40 A mercantilização da força de trabalho consiste num processo complexo que pressupõe, não somente a cisão entre 
produtor e condições de produção, mas também entre produtor e condições de subsitência. A Roma do “pão e circo” 
é um exemplo de uma forma em que as massas urbanas são despojadas dos meios de produção, e, no entanto, por 
mecanismos extra-mercantis, podem vir a se apropriar das condições de subsistência. Concordamos com Thompson, 
quando diz que os homens não são mera encarnação passiva de categarias abstratas. Assim, a expropriação da base 
fundiária não é condição suficiente para a criação do proletariado urbano. Esses novos despossuídos haveriam de ser 
expropriados também das condições de subsistência. Ou seja: haveriam de ser despojados de qualquer possibilidade 
de apropriação, por meios extra-mercantis, dos meios de subsistência. Daí o sentido das “leis sanguinárias” contra a 
mendicância e a vagabundagem, bem como a pertinência de uma cultura de valorização ética do trabalho etc.   
41 Idem, pág. 274. 



produção em capitalista e para abreviar a transição. A violência é a 
parteira de toda velha sociedade que está prenhe de uma nova. Ela 
mesma é uma potência econômica.42 

 

 De um lado, a construção do sistema colonial, da qual as políticas protecionistas, mais ou 

menos desenvolvidas, são indissociáveis, faz expandir o circuito de domínio do capital mercantil, 

posto que potencializa os lucros comerciais monopolistas. Em suas formas mais desenvolvidas, 

quando a política mercantilista incorpora definitivamente a defesa das manufaturas, consolida-se 

o vínculo estreito entre sistema colonial e desenvolvimento manufatureiro, fazendo expandir 

mercados ou fontes de matérias-primas, sempre em proveito do lucro mercantil. De todo o 

sistema, no entanto, destaca-se, como uma das linhas comerciais mais profícuas – e mais 

emblemática quanto a seu caráter de violência –, o comércio de escravos e, seu corolário, a 

escravidão como sistema de exploração comercial.43 Naturalmente, esse movimento só pode 

basear-se numa simbiose entre o capital mercantil e o Estado, de modo que o processo de 

construção do sistema colonial, em estreita ligação com o desenvolvimento manufatureiro, 

haveria de redundar em guerra permanente entre os Estados em formação, no espaço do mercado 

mundial. Desse modo, a luta “hegemônica” entre os Estados em formação é a tal ponto 

constitutiva do processo histórico de formação do capitalismo que Marx chega a afirmar que “os 

diferentes momentos da acumulação primitiva repartem-se então, mais ou menos em ordem 

                                                            
42 Idem, pág. 275 e 276. 
43 Para Marx, o sentido histórico concreto da escravidão moderna só pode ser traçado à luz do nexos mercantis que 
constituem uma unidade orgânica entre a formação do capitalismo e o sistema colonial, entre o desenvolvimento da 
manufatura e as formas específicas construídas no mundo colonial. Assim, Marx observa que “enquanto introduzia a 
escravidão infantil na Inglaterra, a indústria do algodão dava, ao mesmo tempo, o impulso para transformar a 
economia escravista dos Estados Unidos que antes era mais ou menos patriarcal, num sistema de exploração 
comercial”. E resume o ponto, numa síntese magistral: “(...) a escravidão encoberta dos trabalhadores assalariados 
na Europa precisava, como pedestal da escravidão sans phrase, no Novo Mundo”. Idem, pág. 281. Na verdade, o 
trabalho compulsório nas colônias, no limite, a escravidão, era a contrapartida da transição ao trabalho “livre” nas 
metrópoles. Peça fundamental da “economia” colônial, revela a própria natureza do trabalho “livre” como produção 
histórica da acumulação primitiva. Na ausência de processos de expropriação que pudessem criar o monopólio 
absoluto sobre a terra, o espaço colonial permitiria, na hipótese do trabalho “livre”, o surgimento do pequeno 
proprietário camponês o que, conferindo outro sentido à produção que não a exploração em larga escala para o 
capital mercantil, faria subverter o “sentido da colonização”. Nessas condições, um sistema salarial que pudesse 
atrair para as plantagens esses supostos proprietários autônomos, faria desaparecer o lucro mercantil. De outro lado, 
nos casos em que o trabalho compulsório toma a forma da escravidão africana, é o próprio tráfico, como negócio 
mercantil dos mais lucrativos, que está em causa. Ver: Fernando Novais. Portugal e Brasil na crise do antigo 
sistema colonial. Para uma discussão concreta em torno dos percalços nas tentivas de pensar o escravismo colonial, 
em si mesmo, como modo de produção específico, ver Carlos Alberto Cordovano Vieira: “Interpretações da colônia: 
leitura das contribuições de Jacob Gorender e Ciro Cardoso”. 



cronológica, a saber pela Espanha, Portugal, Holanda, França e Inglaterra”44. No limite, é “(...) a 

supremacia comercial que dá o predomínio industrial”45. 

 De outro lado, é constitutivo do processo de formação do Estado moderno, o nexo entre o 

circuito do endividamento público e a consolidação de uma bancocracia. Esse circuito do capital 

estritamente usurário, portador de juros, potencializa a acumulação primitiva, na mesma medida 

em que pode materializar-se como expansão de uma riqueza, a seu modo, ficitícia, relativamente 

autonomizada face à esfera da produção. A dívida pública “(...) dota o dinheiro improdutivo de 

força criadora e o transforma, desse modo, em capital, sem que tenha necessidade para tanto de 

se expor ao esforço e perigo inseparáveis da aplicação industrial (...)”46. Como desdobramento, 

ganha força uma vasta circulação de papéis, de títulos, letras de câmbio, notas bancárias etc., que 

no curso de seu metabolismo – como no caso do Banco da Inglaterra, que possuía direitos de 

emissão de notas, com base em títulos públicos, adquiridos, ao cabo, com essas mesmas notas – 

produzem uma valorização, a seu modo, fictícia, como um poderoso meio de concentração e 

centralização de riqueza social. Naturalmente, esse movimento deságua num sistema de crédito 

internacional, por meio do qual o capital dos financistas vincula-se ao comércio mundial – mais 

propriamente, ao comércio colonial.47 Como contrapartida contábil do circuito do endividamento 

público e do metabolismo do capital a juros, deve desenvolver-se um sistema tributário que 
                                                            
44 Karl Marx. O Capital, Livro I, Vol II, pág. 275. 
45 Idem, pág. 278. “O sistema colonial fez amadurecer como plantas de estufa o comércio e a navegação. As 
‘sociedades monopolia’ foram alavancas poderosas da concentração de capital. Às manufaturas em expansão, as 
colônias asseguravam mercado de escoamento e uma acumulação potenciada por meio do monopólio de mercado. O 
tesouro apresado fora da Europa diretamente por pilhagem, escravização e assassinato refluía à metrópole e 
transformava-se em capital. (...) Daí o papel preponderante que o sistema colonial desempenhava então. Era o ‘deus 
estranho’ que se colocava sobre o altar ao lado dos velhos ídolos da Europa que, um belo dia, com um empurrão e 
um chute, jogou-os todos por terra. Proclamou a extração de mais-valia como objetivo último e único da 
humanidade.”. Idem, págs. 277 e 278. “Esporadicamente, a manufatura pode desenvolver-se localmente em uma 
estrutura pertencente a um período bem diverso, como nas cidades italianas, lado a lado com as corporações. Mas se 
o capital destinar-se a ser a forma dominante de uma época, suas condições terão de desenvolver-se não apenas 
localmente, mas em grande escala”. Karl Marx. Formações econômicas pré-capitalista, pág. 102. 
46 Karl Marx. O Capital, Livro I, Vol II, pág. 278. 
47 A esse respeito, Marx sugere, de passagem, uma espécie de tendência à metamorfose na forma da riqueza, no 
sentido da conversão de um predomínio da forma manufatureira e industrial para um primado da finança, estaria 
vinculada a deslocamentos dos fundamento das construções “hegemônicas” e, mais que isso, às próprias tend6encias 
à transição de uma “hegemonia” a outra. “Com as dívidas do Estado surgiu um sistema internacional de crédito, que 
freqüentemente oculta uma das fontes da acumulação primitiva neste ou naquele povo. Assim, as vilezas do sistema 
veneziano de rapina constituem uma das tais bases ocultas da riqueza de capital da Holanda, à qual a decadente 
Veneza emprestou grandes somas em dinheiro. O mesmo passou-se entre a Holanda e a Inglaterra. Já no início do 
século XVIII, as manufaturas da Holanda estavam bastante ultrapassadas e ela havia cessado de ser nação dominante 
do comércio e da indústria. Um de seus principais negócios de 1701 a 1776 torna-se, por isso, emprestar enormes 
capitais, especialmente a seu poderoso concorrente, a Inglaterra. Uma relação análoga existe hoje entre a Inglaterra e 
os Estados Unidos. Muito capital que aparece hoje nos Estados Unidos, sem certidão de nascimento, é sangue 
infantil ainda ontem capitalizado na Inglaterra.”. Idem, pág. 279.  



enfim, consuma, sob a forma de tributos, a expropriação de uma parte da riqueza do conjunto da 

sociedade, em favor do rentismo. Essa é uma outra face da simbiose entre capital e Estado no 

processo de valorização, nos marcos da acumulação primitiva. 

 

 

Acumulação e propriedade privada    

 

 Vista num horizonte mais largo, a acumulação primitiva consititui uma transfiguração no 

caráter da propriedade privada. Aqui, cumpriria distinguir duas formas polares que, demarcando 

limites extremos de uma multiplicidade de possibilidades históricas, negam-se reciprocamente: a 

propriedade privada do produtor, fundada no próprio trabalho, e a propriedade privada do “não-

produtor”, que encontra um momento crucial de seu desenvolvimento na relação-capital. À luz 

do desenvolvimento da propriedade privada, a formação do capitalismo, por força da acumulação 

primitiva, significa a negação da propriedade fundada no trabalho, no sentido da criação histórica 

da propriedade privada especificamente capitalista. Mas, consolidados os fundamentos do modo 

de produção capitalista, o movimento mesmo do capital, concretizado na órbita da concorrência, 

produz um processo de expropriação, agora, da propriedade capitalista, expresso na concentração 

do capital. Nesses termos, pode-se tomar a acumulação primitiva como a “primeira negação” da 

propriedade privada; o passo sebseqüente, o movimento mesmo do modo de produção capitalista 

constituído, caminha no sentido de uma “segunda negação”.  

O sentido do desenvolvimento da propriedade privada conduziria, portanto, à sua própria 

negação: concentração da propriedade e, contraditoriamente, expropriação dos proprietários.48 

Isso significa que o processo de expropriação dos produtores é, reciprocamente, um processo de 

concentração da propriedade sobre as condições de produção; e que, no passo subseqüente, a 

expropriação dos capitalistas por capitalistas, é reciprocamente, um processo de concentração do 

capital. Sob outro prisma, a concentração da propriedade – e, pois, das condições de produção – 

tem como contrapartida, uma transformação no caráter do trabalho. Assim, conforme afirma-se a 

potência produtiva criada na concentração das condições de produção – ou, do capital – também 

o trabalho, sob o comando desse poder concentrado, tenderá a organizar-se, mais e mais, como 
                                                            
48 O desenvolvimento da propriedade privada encontra uma expressão plena na língua portuguesa, já na duplicidade 
contida em termos tais como “privado”, que significa, também, “despossuído”, ou “privar”, que pode significar 
“despojar”, “desapossar”. 



uma potência social. No universo da fragmentação da propriedade, por suposto, nos marcos de 

uma sociabilidade mercantil, os trabalhos dos produtores atomizados – em princípio, trabalhos 

privados – só poderiam converter-se em trabalho social com a mediação da troca. Em certo 

sentido, o caráter privado da propriedade dos produtores corresponde ao caráter imediatamente 

privado do trabalho, da produção – e, portanto, da apropriação. A concentração da propriedade 

conduz à uma condensação, numa única potência produtiva sob comando do capital concentrado, 

dos trabalhos antes atomizados. Ora, a manufatura internaliza a divisão do trabalho, conferindo-

lhe uma organicidade, não pela via da mediação da troca, mas por força do despotismo do 

capital. De certo modo, quanto à concreção da divisão do trabalho, a forma da manufatura 

manifestava um contraste entre a esfera social e privada, porquanto no espaço social reinava a 

“anarquia” do mercado, ao passo que, no espaço privado, reinava o despotismo imediato do 

capital. Ora, esse contraste pode ser entendido como uma expressão da contradição básica 

produzida no bojo do desenvolvimento da propriedade privada: enquanto a propriedade privada 

torna-se progressivamente concentrada, a produção – postos em movimento a cooperação, a 

divisão do trabalho na manufatura, a formação do mercado mundial etc. – torna-se 

progressivamente social. A correspondência entre o caráter privado da propriedade e da 

produção, do trabalho, que existia na primeira forma da propriedade privada, converte-se em 

contradição na forma da propriedade capitalista. Enfim, trata-se da contradição entre o caráter 

privado da propriedade (e da apropriação) e o caráter social da produção. 

Esse desenvolvimento atinge um ponto crítico sob o domínio do capital financeiro.49 

Aqui, toda potência produtiva, expressa no aumento da composição orgânica, no progresso 

técno-científico, nas escalas produtivas etc., o que tornaria a produção profundamente 

socializada, tem, como contrapartida, a condensação de massas de riqueza, outrora pulverizadas, 

sob a forma do capital financeiro. Esse processo corresponde a um desenvolvimento 

qualitativamente distinto da concentração e centralização dos capitais – e, pois, do poder 

financeiro – que, por fim, significa a destruição de velhos padrões de concorrência e 

sociabilidade, potencializando as contradições constitutivas, no monopólio, no neocolonialismo, 

nas crises, guerras etc. 

                                                            
49 Rudolf Hilferding. O capital financeiro. 
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JORGE STREET E AS TENDÊNCIAS HISTORIOGRÁFICAS ACERCA DA 

INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA1 

Pedro Paulo Lima Barbosa2 

 

INTRODUÇÃO 

Neste texto, pretende-se destacar a atuação de associações industriais e de 

personagens no processo de industrialização do Brasil. Faremos isso por meio do estudo 

da trajetória e dos escritos de Jorge Luís Gustavo Street3, sem dúvida um dos mais 

proeminentes defensores da intervenção do Estado com o objetivo de desenvolver a 

indústria nacional nas primeiras décadas do século XX. 

Dada a complexidade da forma como ocorreu no Brasil, a industrialização 

não deve ser considerada como um processo automático, como se a intervenção de 

sujeitos históricos não tivesse sido decisiva. Com efeito, principalmente os industriais, 

seus órgãos, suas associações, seus ideólogos ou teóricos tiveram uma ação decisiva na 

industrialização do país. Desta forma, faz-se necessário examinar a atuação política dos 

agentes históricos envolvidos neste processo, essencial para a implementação de uma 

política industrialista, atuando junto ao Estado e outras classes e segmentos de classe e 

destacando a importância da industrialização para o desenvolvimento da nação. 

                                                            
1 Muitas das ideias aqui desenvolvidas foram extraídas da nossa dissertação de mestrado BARBOSA, 
Pedro Paulo Lima. Projeto industrial e social em Jorge Luís Gustavo Street: tensão e conflito em uma 
prática de conciliação entre capital e trabalho (1904- 1936). Dissertação (Mestrado em História Social), 
PUC/SP, São Paulo, 2009. 
2 Atualmente é professor da Faculdade Santa Izildinha, FIESI, Brasil. 
3 Jorge Street (1863-1939) foi um industrial que teve grande importância no processo de industrialização 
brasileira desenvolvida ao longo da Primeira República. No decorrer de sua vida, sua trajetória industrial 
e política foi bastante fecunda exerceu múltiplas funções: médico; industrial; secretário geral do Centro 
Industrial do Brasil, membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia Docas de Santos; presidente do 
Centro Industrial de Fiação e Tecelagem de São Paulo; Diretor-Geral do Departamento Nacional de 
Indústria e Comércio do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; Diretor-Geral do Departamento 
Estadual do Trabalho do Estado de São Paulo; palestrante. 
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Durante a Primeira República no Brasil havia duas correntes antagônicas 

relativas ao desenvolvimento do país e que tinham perspectivas distintas quanto à 

maneira que se daria a industrialização brasileira. A primeira, livre-cambista ou liberal 

como era conhecida, foi defendida pelo segmento da agricultura exportadora. Esta 

corrente defendia a não intervenção do Estado nas questões econômicas e, com isso, a 

não cobrança de taxas ou tarifas alfandegárias, pois na época os agricultores, 

principalmente os que estavam ligados à produção cafeeira no Estado de São Paulo 

temiam uma retaliação do café por parte dos países da Europa e dos Estados Unidos da 

América.4 Acreditavam que a industrialização era um processo natural, decorrência do 

desenvolvimento econômico do país. 

Outra corrente político–econômica da época, a protecionista, advogada pelo 

segmento social ligado diretamente a industrialização, defendia, por sua vez, junto ao 

Estado, uma maior participação no sentido de que se elevassem as tarifas alfandegárias 

no sentido de proteger as indústrias e a economia nacional.5 Para este setor, somente por 

meio da intervenção do Estado era que se alcançaria a industrialização do Brasil. 

Dada a importância da ação dos industriais no processo de industrialização 

ocorrido ao longo da Primeira República não é possível ignorar a atuação política de 

agentes históricos como Jorge Street no interior dos embates acerca da industrialização 

verificados ao longo deste período, pois atuou em diversos órgãos de sua classe e junto 

ao Estado na luta pela industrialização. Posto isso, pretende-se chamar a atenção neste 

artigo para a importância de agentes históricos como Jorge Street. 

Embora existissem interesses divergentes entre ruralistas e industriais e 

entre estes e os operários, Jorge Street, enquanto industrial, defendia, em seus artigos, a 

possibilidade de se estabelecer uma harmonia entre as classes, a fim de fazer o Brasil 

progredir e, com isso, alcançar um maior destaque no cenário internacional. Buscou, por 

                                                            
4 Os grupos sociais ligados à agricultura exportadora tinham como principal influência as ideias de Adam 
Smith e seu livro A Riqueza das nações.  
5 É preciso dar a devida importância à política econômica e financeira utilizada pelo governo brasileiro ao 
longo da Primeira República. Como salientou Luz, tal política decidia os rumos da nação na época. Como 
exemplo ela menciona a sucessão presidencial pós–Rodrigues Alves. Preterido ao longo de todo o 
governo de Alves, Bernardino de Campos perdeu esse posto após conceder entrevista ao jornal O Paiz, 
abordando temas como tarifa aduaneira e estabilização da moeda, o que lhe custou a preferência. Embora 
sua entrevista fosse vaga, deu a entender que alguns segmentos industriais mereceriam a proteção 
alfandegária e, sobre a estabilização da moeda, defendeu o seu uso apenas quando houvesse seu 
fortalecimento. Isso teria lhe custado a presidência do país. LUZ, Nícia Vilela. A luta pela 
industrialização do Brasil: 1808 a 1930. São Paulo: Alfa-Ômega, 1975, p.188-91 
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isso, em todo momento, demonstrar à elite ruralista do país que seus interesses eram os 

mesmos dos industriais, que não se encontravam em campos opostos e que, 

principalmente, o esteio econômico do país passaria pela união dos interesses de ambas 

as classes. 

Este empresário do início do século XX defendeu a modernização da 

economia do país por meio da industrialização e a associou à modernização institucional 

mediante a legislação social. Tais fatores o tornam singular e o destacam entre os 

empresários brasileiros da Primeira República, pois suas ações eram inovadoras frente a 

seus pares e aos operariados. 

 

AS CORRENTES EXPLICATIVAS ACERCA DA INDUSTRIALIZAÇÃO 

BRASILEIRA 

Existem várias correntes interpretativas sobre a industrialização no Brasil e, 

evidentemente, não há um consenso nas ciências sociais quanto ao modo como ela se 

deu. As quatro principais vertentes são: teoria dos choques adversos, a industrialização a 

partir da expansão das exportações, a substituição de importações, o desenvolvimento 

industrial promovido a partir de políticas públicas governamentais e, por fim, o 

capitalismo tardio.6 

A primeira vertente interpretativa citada, a “teoria dos choques adversos”, 

explica o desenvolvimento da economia brasileira, principalmente no que tange à 

industrialização, a partir de fatores adversos à economia, os quais teriam produzido uma 

reação em cadeia, afetando o setor de bens de serviço. Dessa maneira, o incremento 

industrial é visto a partir das dificuldades de importação impostas por fatores exógenos, 

tais como: a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o Crack da Bolsa de Valores de 

Nova York (1929) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Assim, para esta corrente explicativa da industrialização brasileira, o 

desenvolvimento econômico no Brasil voltado para fora criou constantes desequilíbrios 

na balança financeira do país. Para resolver esse desequilíbrio nas contas, surgiu, com o 

passar do tempo, um campo industrial substitutivo das importações. Esse modelo 

                                                            
6 Neste artigo, seguimos os conceitos de SUZIGAN, Wilson. Indústria brasileira: origem e 
desenvolvimento. São Paulo: Hucitec/ Ed. Unicamp, 2000. 
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explicativo das indústrias deteve-se, mormente, no pós-1930, quando surgiram as 

indústrias de bens de capital, pois, até então, havia apenas as indústrias de bens de 

consumo, destacando-se as têxteis. 

Posto isso se percebe que Jorge Luís Gustavo Street não sem razão se 

dedicou às indústrias têxteis, visto que, como demonstra Wilson Suzigan,7 esse gênero 

industrial foi o que obteve maior proeminência no país até 1939. 

Na época, o Brasil, um país periférico em relação às economias mundiais, 

tinha em suas exportações um importante componente autônomo de crescimento e 

renda, figurando esse setor uma espécie de “locomotiva” de toda a sua economia. As 

indústrias têxteis tinham, em princípio, grande relevância na confecção de sacos de juta 

para a agricultura cafeeira.8 

A industrialização brasileira, cujo modelo era voltado para fora, isto é, para 

as exportações, apresentava duas variáveis: a externa, que consistia em um importante 

meio de renda e crescimento nacional; e a interna, como fonte de bens de capital e 

consumo.  

Dadas as características da economia exportadora, paulatinamente, 

surgiram, a partir desse modelo econômico, as indústrias de bens de consumo, que, em 

geral, apresentavam baixa produtividade. Essa atividade industrial, atrelada à economia 

agrário–exportadora, tornou-se refém do capital externo e suas demandas. Em 

contrapartida, o setor importador supria a carência de bens de consumo que não eram 

produzidos no país e de bens de capital indispensáveis ao processo de aprimoramento e 

crescimento industrial. 

Para Maria da Conceição Tavares (1975), a essência da problemática do 

modo econômico de crescimento “para fora” consistia na divisão internacional do 

trabalho, que, no caso do Brasil, era nítida, gerando desigualdades sociais. 

 

Há uma divisão nítida do trabalho social, entre os setores externo e interno da 
economia. O setor exportador era (e continua sendo) um setor bem definido da 
economia, geralmente de alta rentabilidade econômica, especializado em um ou 

                                                            
7 SUZIGAN, Wilson. Indústria brasileira: origem e desenvolvimento.  p.129. 
8 É preciso salientar aqui o fato de que embora a indústria têxtil tivesse certa dependência da agricultura 
cafeeira ao longo da Primeira República, ela também tinha uma autonomia relativa a ponto de reivindicar 
junto ao Estado e defender junto à burguesia agroexportadora seus interesses. 



  5

poucos produtos dos quais apenas uma parcela reduzida é consumida internamente. 
Já o setor interno, de baixa produtividade, era basicamente de subsistência, e 
somente satisfazia parte das necessidades de alimentação, vestuário e habitação da 
parcela da população monetariamente incorporada aos mercados consumidores.9  

 

Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, período marcado por guerras 

e colapsos econômicos, houve uma crise no paradigma agroexportador. Tal crise 

resultou em uma queda do número das importações e uma mudança na posição política 

do governo em defesa do mercado interno, restringindo e controlando as importações e 

concedendo incentivos industriais. Tavares chama esse novo modelo de 

desenvolvimento de “voltado para dentro”.10 

Contudo, esse modo de desenvolvimento agora voltado para dentro 

apresentava como características principais: diminuição do setor externo na composição 

do produto interno e da renda; e crescimento das atividades internas na composição da 

renda. Todavia, deve-se observar que, embora o setor externo tenha diminuído sua 

relevância no cenário econômico, ele continuou tendo um papel proeminente. 

Outro autor que segue a mesma linha interpretativa é Baer (1979). Para ele, 

embora a industrialização tenha surgido no Brasil no final do século XIX, foi somente 

após a Segunda Guerra Mundial que ela se intensificou. A partir dos choques adversos 

que ocasionaram a suspensão dos suprimentos europeus às indústrias brasileiras, estas 

se desenvolveram, a fim de eliminar a carência de produtos importados. 

Assim como Tavares (1975), Baer (1979) acredita que a industrialização só 

tenha ocorrido no pós-1930. Contudo, essa industrialização não modificou a estrutura 

social brasileira vigente, pois decorria de sua capacidade ociosa:  

 

É forçoso admitir que entre 1920 e 1940 tenha-se elevado substancialmente a 
produtividade no país. Isso parece lógico quando se considera que, em muitos casos, 
o acréscimo de produção industrial, no período, decorreu da utilização mais intensa 
da capacidade ociosa então existente e, ainda, que a produtividade por unidade de 
insumo tende a crescer rapidamente nos primeiros anos de operação de novas 
instalações industriais.11 

 
                                                            
9 TAVARES, Maria da Conceição. Da substituição de importações ao capitalismo financeiro: Ensaios 
sobre economia brasileira. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975, p.31-2. 
10 Idem, p.34. 
11 BAER, Werner. A industrialização e o desenvolvimento econômico do Brasil. 44ªed. Tradução de 
Paulo de Almeida Rodrigues. Rio de Janeiro: FGV, 1979, p.21. 
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Outro viés ligado à teoria dos choques adversos está vinculado à 

interpretação do desenvolvimento econômico na América Latina. Este viés parte do 

modelo economia desenvolvida/economia subdesenvolvida em suas relações 

comerciais. Os países desenvolvidos ou o centro, como são chamados, encarregar-se-

iam de produzir produtos manufaturados para os países periféricos enquanto estes, 

também conhecidos como subdesenvolvidos, produziriam as matérias-primas 

necessárias àqueles. Em resumo, o que ocorreu, na verdade, foi a divisão internacional 

do trabalho entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Um dos autores que se destaca na vertente da teoria dos choques adversos é 

Celso Furtado (1963). Para esse autor, a economia brasileira teve dois momentos 

distintos. No primeiro, ocorrido durante a Primeira República, o desenvolvimento da 

indústria se realizou a partir do desenvolvimento da agricultura exportadora no país, 

tendo o café como a locomotiva do processo de industrialização. Desse modo, Furtado 

considera o desenvolvimento industrial antes de 1930 como uma mera extensão da 

economia agroexportadora. 

No segundo momento, ocorrido no pós-1930, devido à Grande Depressão de 

1929 e à consequente crise do café no Brasil, a industrialização caracterizava-se pela 

substituição da importação. Para se recuperarem da Grande Depressão e da crise do 

café, os industriais brasileiros passaram a substituir as importações. Assim, este tipo de 

industrialização passou a ser uma resposta às crises adversas dos choques econômicos. 

A diferença entre o viés interpretativo que considera o crescimento do Brasil 

voltado para fora e a interpretação de Furtado é que para este a relação entre a burguesia 

industrial e a agroexportadora era de interdependência entre ambas, e não de 

antagonismo. Para reforçar a interpretação furtadiana de interdependência, é 

interessante mostrar o desenvolvimento industrial defendido por Jorge Street. Este 

industrial advogava uma harmonia entre ambos os segmentos de classes anteriormente 

mencionados: 

 

É o que nós, industriais, vimos dizendo, há 20 anos, é natural, pois, o nosso prazer 
em vermos, afinal, as nossas ideias aceitadas e proclamadas pelo poder público do 
nosso país. O programa abrange os interesses da agricultura, da indústria e do 
comércio, como deve ser o programa de um homem de Estado digno desse nome. E 
senhores, é justamente esse um dos pontos de que mais se orgulha o Centro 
Industrial do Brasil; o de ter ele considerado sempre o trabalho nacional em bloco, 
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sem nunca distinguir, nos seus esforços, o trabalho agrícola do trabalho 
manufatureiro.12 

 

Ora, diferentemente desses autores, acredita–se que a industrialização 

ocorrida anteriormente a 1930, ainda que não tenha sido contínua, foi marcante, pois, já 

na década de 1920, as indústrias têxteis estavam consolidadas. Ademais, como bem 

lembrou Suzigan, ela não se limitou aos bens de consumo, estendendo-se à “produção 

de insumos e bens de capital leves para os setores agrícola-exportador e de transportes e 

para o processamento de produtos de exportação”.13 

A segunda vertente explicativa do desenvolvimento industrial do Brasil, a 

“industrialização a partir da expansão das exportações” possui pontos que se 

assemelham aos defendidos por Furtado (1963), principalmente no que tange à 

industrialização capitaneada pela expansão das exportações. Contudo, ela difere da 

teoria sustentada por este autor quando estabelece uma relação direta entre desempenho 

do setor exportador (café) e desenvolvimento industrial.  

Warren Dean (1976), um dos expoentes dessa corrente interpretativa, afirma 

que a produção industrial brasileira, ao longo de toda a Primeira República, esteve 

relacionada à agricultura exportadora. Dessa maneira, quando havia aumento das 

exportações, o desenvolvimento industrial avançava, e quando havia parcas 

exportações, o desenvolvimento industrial apresentava fraco desempenho. Assim, Dean 

assevera que “o café era a base do crescimento industrial nacional, primeiro que tudo, 

porque proporcionava o pré-requisito mais elementar de um sistema industrial – a 

economia monetária”.14 

Para Dean (1976), os exportadores de café, ao investirem na construção de 

estradas de ferro e bancos, ampliando a infraestrutura existente, desenvolvendo o 

comércio e ampliando a renda interna, estariam, concomitantemente, lançando as bases 

da industrialização.  

                                                            
12 MORAES FILHO, Evaristo de. As idéias sociais de Jorge Street. Introdução, notas bibliográficas, 
cronologia e textos selecionados. Coleção “Ação e Pensamento da República”. nº 4. Brasília: Senado 
Federal; Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa - MEC, 1980, p.270. 
13 SUZIGAN, Wilson. Indústria brasileira: origem e desenvolvimento. São Paulo: Hucitec/ Ed. Unicamp, 
2000, p.30. 
14  DEAN, Warren. A industrialização em São Paulo (1880-1945). Tradução de Octaviano Mendes 
Cajado. São Paulo: Difel, 1976, p.10. 
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A terceira forma de análise da industrialização brasileira consiste em 

considerar que o desenvolvimento industrial deu–se intencionalmente a partir de 

políticas governamentais, ou seja, que a industrialização foi promovida mediante 

incentivos do governo, mormente por meio de taxas e tarifas aduaneiras. Desse modo, 

tal teoria contrapõe-se àquela que entende como nulo ou insignificante o papel do 

Estado no desenvolvimento industrial antes de 1930. Seu papel essencial é questionar a 

literatura brasileira que coloca a política protecionista como inexpressiva.15 

Para os seus defensores, o Estado incentivou a industrialização na Primeira 

República de duas maneiras: por meio de subsídios e incentivos a certas indústrias 

específicas; e mediante tarifas alfandegárias. Contudo, a forma mais importante de 

incentivo por parte do governo foi a proteção alfandegária, principalmente para as 

indústrias de tecido de algodão.  

Para Suzigan (2000), porém, a questão da proteção aduaneira foi variável e 

sua efetividade para a defesa da indústria nacional não se limitou a essas formas citadas, 

mas, pelo contrário, estava vinculada a outros fatores da política comercial: 

 

A discussão sobre a proteção e sua efetividade para a defesa do mercado interno em 
prol do produtor interno não pode ser baseada apenas no estudo das tarifas 
alfandegárias. É preciso considerar, isto sim, o efeito combinado de variações em 
quatro componentes: direitos aduaneiros, taxas de câmbio, preços de importação e 
preços internos.16  

 

Porém, é importante frisar que, embora houvesse outros fatores como os 

apontados por Suzigan, a questão que gerava os maiores embates entre industriais e 

agroexportadores era a questão tarifária, haja vista os amplos debates que Jorge Street 

travava com os defensores da agricultura. 

Como dito anteriormente, em seus discursos Jorge Street não distinguia os 

interesses agrícolas dos interesses industriais, pois, para ele, o desenvolvimento do país 

passava necessariamente pelo desenvolvimento dos setores agrícolas e industriais e, 

para tanto, seria de grande importância o auxílio e amparo por parte do governo. Do 

                                                            
15 Para um maior aprofundamento acerca da ótica da industrialização intencionalmente promovida por 
políticas governamentais, consultar: LUZ, 1975, cap.V; VILLELA, SUZIGAN, 1971. 
16 SUZIGAN, Wilson. Indústria brasileira: origem e desenvolvimento, p.42. 
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contrário, tanto a indústria quanto agricultura sucumbiriam diante da concorrência 

estrangeira.  

 

Os justos auxílios econômicos governamentais de que precisou, há pouco a indústria 
agrícola do café e os quem neste momento, está recebendo a indústria extrativa da 
borracha, a proteção tarifária à cultura brasileira do arroz, do feijão e do milho, 
cereais que, há poucos anos eram importados no valor de milhares de contos e cuja 
produção nacional agora quase abastece o mercado interno, igual favor aduaneiro 
feito à indústria pecuária e à carne seca do Rio Grande do Sul, os benefícios com 
prejuízo do transporte ferroviário, concedidos à mineração do manganês, tudo isso 
bem mostra a impossibilidade de abrir mão o Brasil de certos recursos de defesa 
econômica, sem se colocar ele numa insustentável situação, em face da concorrência 
mundial.17  

 

Observe que esse industrial do início do século XX defendia os interesses 

tanto da indústria quanto da agricultura, mas, para tanto, seria necessário a intervenção 

do Estado criando taxas e tarifas que dessem sustentação para que esses setores da 

economia nacional pudessem se desenvolver. Observe também que a atuação de sujeitos 

históricos no processo de industrialização e desenvolvimento do país foi essencial, 

portanto, não se pode, apenas, sobrevalorizar as ações de agentes externos no processo 

de desenvolvimento do país sem levar em consideração a ação de indivíduos como 

Street, que atuou em defesa de seus interesses e os da nação.  

Por fim, a quarta corrente interpretativa da industrialização brasileira, que a 

analisa a partir da ótica do “capitalismo tardio”, segundo Suzigan, é uma “revisão da 

doutrina cepalina tradicional.”18 Os defensores do capitalismo tardio rompem com a 

dicotomia fatores internos versus fatores externos na análise do desenvolvimento 

industrial brasileiro. Para os que advogam essa teoria, a industrialização brasileira 

resultou da acumulação de capital no setor agroexportador.19 

Para Francisco de Oliveira (1977), o desenvolvimento econômico e social 

brasileiro partiu de determinados pressupostos enquadrados no bojo da expansão do 

capitalismo ocidental. Contudo, em sua análise, o autor não cai no logro de explicar o 

surgimento e o desenvolvimento do capitalismo brasileiro por meio de características 

universais.  
                                                            
17 MORAES FILHO, Evaristo de. As ideias sociais de Jorge Street, p.199. 
18 SUZIGAN, Wilson. Indústria brasileira: origem e desenvolvimento, p.35. 
19 Alguns dos principais autores que tratam do capitalismo tardio são: OLIVEIRA, 1977; SILVA, 1986; 
CHASIN, 2000; AURELIANO, 1981. 
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Em sua análise, Francisco de Oliveira afirma: 

 

A ausência de uma economia de trocas anterior, uma divisão social do trabalho entre 
campo e cidade estanque, a concentração da renda historicamente determinada pelo 
complexo agroexportação/escravismo, a ausência de “virtude técnica” da força de 
trabalho e, com a Abolição, a explosão de uma “população para o capital”, 
marcarão, fortemente, as condições do nascente capitalismo industrial no Brasil na 
República Velha.20 

 

No Brasil, durante a Primeira República, houve a acumulação exportadora 

capitalista, que só se modificou a partir de 1929, quando o país inaugurou uma nova 

fase de desenvolvimento capitalista, passando a ter uma maior autonomia frente ao 

capital mercantil exportador. 

Após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a agricultura exportadora 

cafeeira passou por um período de grande prosperidade. Os principais fatores 

responsáveis pela acumulação foram: grandes extensões territoriais para o cultivo do 

café; desenvolvimento das estradas de ferro; mão de obra disponível advinda da 

imigração europeia; preço do produto favorável no exterior; grande demanda externa; e, 

por fim, política de câmbio que fez com que o preço do produto aumentasse.21  

No estado de São Paulo, por exemplo, junto com o desenvolvimento 

econômico agroexportador, veio o desenvolvimento industrial. Como apontam diversos 

autores, o capital industrial nasceu ainda no final do século XIX, no primeiro ciclo 

expansionista cafeeiro.22 Evidentemente, dado o desenvolvimento do país, o capital 

industrial inicial surgiu no setor de bens de consumo assalariado, no qual não encontrou 

nenhum obstáculo maior.  

Sérgio Silva (1986), contrapondo-se à ideia de que o capital cafeeiro teria 

sido o único responsável pelo surgimento da indústria de bens de consumo assalariado, 

argumenta que a industrialização nasceu como algo novo a partir do próprio 

desenvolvimento econômico por que o país passava, não devendo ser ligado apenas ao 

                                                            
20 OLIVEIRA, Francisco de. “A emergência do modo de produção de mercadorias: uma interpretação 
teórica da economia da República Velha no Brasil (1889-1930)”. In: OLIVEIRA, Francisco de. A 
economia da dependência imperfeita. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1977, p.28. 
21 AURELIANO, Liana Maria. No limiar da industrialização. São Paulo: Brasiliense, 1981, p.16-22. 
22AURELIANO, Liana Maria. No limiar da industrialização, p.16 e CANO, Wilson. Raízes da 
concentração industrial em São Paulo. São Paulo: DIFEL, 1977, p.157.  
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referido capital. Contudo, para o autor, café e indústria não devem ser encarados como 

elementos opostos de um mesmo processo, pois foi somente a partir da junção de ambos 

os elementos que ocorreu a acumulação de capital no Brasil.23 

O grupo social responsável pela implantação das indústrias, principalmente 

as paulistas, tem suas origens na burguesia imigrante europeia, sobretudo, a italiana, 

com a acumulação de capital por esse grupo mediante o comércio de importação e 

exportação. Nesse sentido, Silva (1986) diferencia-se de outros historiadores por 

creditar o surgimento e desenvolvimento industrial a fatores comerciais, e não à 

economia cafeeira. Foi devido às características do capitalismo comercial brasileiro que 

ocorreu a subserviência do capital da economia brasileira ao capital mundial. 

 

A questão é essencial para o entendimento da indústria nascente reside na posição 
dominante do comércio na economia brasileira da época; em particular, ela reside 
nas formas específicas da dominação do comércio, que resultam da hegemonia do 
capital cafeeira e da subordinação da economia brasileira à economia mundial.24  

 

Destarte, o autor rechaça a ideia de que a estrutura industrial tenha se 

originado da economia cafeeira. Para Sérgio Silva (1986), há outros fatores que vão 

além da produção cafeeira, não sendo possível, na visão do autor, limitar o progresso 

técnico-material única e exclusivamente ao café. 

Enquanto na Europa houve várias etapas para o desenvolvimento industrial 

– modo de produção asiático, feudalismo, manufatura e industrialização –, no Brasil o 

trabalho nas indústrias, em especial na têxtil, organizou-se por meio da grande indústria, 

saltando outras etapas manufatureiras. 

Liana Aureliano argumenta que: 

 

A plena maquinização do processo produtivo, naqueles ramos, era uma exigência 
absoluta do momento de surgimento entre nós do capital industrial. Quer dizer, o 
capital industrial no Brasil tinha de se curvar diante de um século de 
desenvolvimento do capitalismo, tinha de enfrentar, para assegurar o direito à 
existência, a concorrência sem tréguas que lhe moviam os produtos das nações 

                                                            
23 SILVA, Sérgio. Expansão cafeeira e origens da indústria no Brasil. São Paulo: Alfa-Ômega, 1986, 
p.75. 
24 Idem, p. 91. 
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industrializadas, e enfrentá-la significava adotar os processos produtivos do Centro, 
admitir como ponto de partida certo grau mínimo de desenvolvimento das forças 
produtivas sociais do trabalho, além disto, nestes mesmos ramos, não somente teria 
de surgir a grande indústria, mas também, a grande empresa, isto é, já se impõe, 
desde logo um elevado grau de concentração do capital.25  

 

Uma vez que a industrialização no Brasil foi implantada tardiamente se 

comparada à industrialização na Europa e nos Estados Unidos, como se depreende da 

citação supracitada, os primeiros industriais brasileiros tiveram de enfrentar a 

concorrência de mercados mais desenvolvidos. Para tanto, a participação do Estado 

brasileiro no processo de industrialização foi essencial, na medida em que implementou 

taxas e tarifas aduaneiras para proteger o mercado interno da concorrência internacional.  

Em face das questões tarifárias no Brasil, como dissemos anteriormente, 

havia duas correntes em voga na época de Jorge Street. A primeira era de caráter liberal, 

ou seja, defendia que os produtos importados deveriam ter pouca ou nenhuma taxação 

ou tarifação aduaneira. Na época, essa doutrina era apregoada pelos agricultores. Por 

sua vez, a segunda, de caráter intervencionista, defendia que os produtos importados 

deveriam ter forte taxação. Esta era a corrente advogada por Street e pelo grupo de 

industriais que liderava. Foi a partir dessas questões que se desenvolveram os 

antagonismos entre os industriais, os agricultores e também o Estado. 

A proteção tarifária era de suma importância para a implantação e 

consolidação da indústria nacional. Como afirma Carone, era o “epicentro da defesa 

industrial e é em torno dela que podemos constatar a ligação conflitante ou não entre 

indústria e capital estrangeiro, indústria e comércio, indústria e agricultura”.26  

Francisco de Oliveira (1977) interpreta a dinâmica das relações entre as 

classes sociais e seus segmentos, apontando aspectos nevrálgicos da contradição entre 

burguesia latifundiária e burguesia industrial na luta pela consolidação do capitalismo 

industrial no país. Diz o autor:  

 

 

                                                            
25 AURELIANO, Liana Maria. No limiar da industrialização, p. 29-30. 
26 CARONE, Edgard. O Centro Industrial do Rio de Janeiro e sua importante participação na economia 
nacional (1827-1977). Rio de Janeiro: Ed. Cátedra, 1978, p.80. 
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A luta de classes, nesse movimento, dá-se em dois planos: o primeiro, o do 
antagonismo fundamental entre proprietários e não-proprietários ou entre 
exploradores e explorados, e o segundo o do antagonismo no seio da própria classe 
dominante, proprietária e exploradora.27 

 

Frente a esses antagonismos apontados por Oliveira é que se deram os 

embates de Jorge Street pela industrialização do país. O primeiro ocorreu entre a classe 

da burguesia industrial e o operariado, e o segundo entre os segmentos de classe da 

própria burguesia: industriais versus agricultores.  

Neste último caso, os debates deram-se em relação à implementação de 

tarifas alfandegárias. Enquanto a burguesia industrial defendia uma maior cobrança de 

tarifas aduaneiras aos produtos importados para proteger a industrialização nacional, os 

agricultores, partidários da política tarifária livre-cambista, apregoavam a diminuição 

das taxas, pois temiam que prejudicassem a relação comercial com outros países, que 

poderiam fazer o mesmo com os produtos originários do Brasil. Já quanto aos embates 

ocorridos entre os industriais e o proletariado, estes giravam em torno da legislação 

social e trabalhista no Brasil. 

Como dissemos logo na introdução desse artigo, a industrialização 

desenvolvida no Brasil não pode ser considerada como um processo automático, ou 

seja, não deve ser vista e analisada sem levar em conta a ação de industriais e suas 

instituições de classe, órgãos e associações. Estes tiveram um papel decisivo no 

processo industrialista brasileiro. 

Destarte, é necessário salientar a ação política dos agentes históricos 

envolvidos em tal processo, a qual foi essencial para a implementação de uma política 

industrialista, atuando junto ao Estado e a outras classes sociais e segmentos de classe, 

mostrando a importância da industrialização para o desenvolvimento da nação. 

A burguesia industrial da Primeira República não deve ser vista como um 

grupo monolítico e pragmático. Talvez, no que diz respeito às questões econômicas e ao 

protecionismo, possa ter havido certo monolitismo. Todavia, na questão política, ou 

seja, no que diz respeito à forma como se encaminharia a solução da questão social, a 

                                                            
27 OLIVEIRA, Francisco de. “A emergência do modo de produção de mercadorias: uma interpretação 
teórica da economia da República Velha no Brasil (1889-1930)”, p.29. 



  14

divergência foi maior. Na época, havia debates e mais debates sobre como se daria a 

industrialização no país.  

Desse modo, consideramos que, independentemente do que ocasionou a 

industrialização no Brasil, antes mesmo da virada do século XIX para o XX, já havia 

interesses consolidados quando se começou a pleitear uma política favorável à indústria. 

Assim, à medida que a burguesia industrial se desenvolvia, iam aparecendo suas 

formulações para defender uma política econômica que lhe favorecesse. Cabe notar 

ainda que era preciso que os interesses industriais já existissem em grau avançado para 

surgir uma associação como a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, criada em 

1881, ou seja, antes mesmo da abolição da escravidão e da Proclamação da República. 

Também é importante não perder de vista que os embates políticos 

referentes à industrialização abrangeram dois interesses totalmente válidos e distintos 

em termos de história: os interesses dos industriais e os interesses dos cafeicultores. 

Posto isso, verifica-se que é inviável explicar a industrialização do Brasil sem levar em 

conta a ação, a política e a luta desenvolvida pela burguesia industrial, principalmente 

por meio das suas associações. É preciso considerar essa militância, essa defesa da 

industrialização. Nessa ação política, o grande nome, a grande referência era List28. 

Jorge Street também fazia parte dela, ou seja, também defendia o protecionismo. 

 

CONCLUSÃO 

Assim, como se procurou demonstrar ao longo desse texto há, grosso modo, 

quatro importantes correntes explicativas do processo de industrialista brasileira com 

base agrícola–exportadora, a saber: a industrialização ocorrida a partir dos choques 

adversos; a industrialização iniciada da expansão das exportações; o desenvolvimento 

industrial promovido a partir de políticas públicas governamentais e, por fim, o 

capitalismo tardio 

Porém, essas linhas interpretativas ao procurar explicar como se deu o 

processo de industrialização brasileiro ignoram a ação de sujeitos históricos os quais 

tiveram grande importância para o processo industrialista brasileiro.  

                                                            
28 Sobre as contribuições, as influências e os debates que muitas vezes foram influenciados por Georg 
Friedrich List consultar BARBOSA (2009) em especial o Capítulo III. 
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Evidentemente, dadas as características de desenvolvimento ocorrido no 

país, não se pode negar a ação de sujeitos históricos como Jorge Street e seus pares que 

tiveram em sua luta pela industrialização de dividirem suas ações em dois campos de 

atuação. O primeiro campo de atuação ocorrido entre industriais e agricultores deu-se o 

debate acerca das questões tarifárias. Esses, dados os seus interesses, defendiam frente 

ao Estado uma política livre–cambista a qual apregoava uma mínima atuação dos 

poderes públicos frente às questões econômicas. Já a primeira, apregoava uma ampla 

ação do Estado na implementação de taxas e tarifas alfandegárias a fim de proteger as 

indústrias nacionais frente a concorrência estrangeira.  

A segunda frente de embates a qual se dedicavam os industriais era 

concernente as questões sociais. Evidentemente, devido à dinâmica e à proposta deste 

texto não se abordou esse assunto aqui. Contudo, vale salientar que esta questão foi, 

também, importantíssima para o desenvolvimento industrial brasileiro, posto que Jorge 

Street associava as questões sociais e políticas às questões econômicas, à vista disso, 

ambos os campos se tratar de uma mesma questão: o desenvolvimento social e 

econômico do Brasil. 
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Memória Crítica das primeiras reflexões de 
Maria da Conceição Tavares: um ensaio historiográfico 

 
Fábio Pádua dos Santos* 

i) Introdução 

O presente trabalho propõe-se tão somente a um ensaio historiográfico: re-

senhar a produção intelectual de Maria da Conceição Tavares, com o fito de apreender, 

através do pensamento desta autora, quais eram os desafios postos ao desenvolvimento 

do capitalismo no Brasil. Para tanto, a historiografia, entendida como memória crítica 

da produção histórica1, foi a abordagem adotada para tal empresa. 

A execução dessa tarefa requer, em primeiro lugar, considerar os trabalhos 

reflexivos da autora como objetos históricos. Dada a extensão da obra da autora – ainda 

em aberto – e os limites nos quadros do presente trabalho, torna-se inviável reconstruir, 

nas breves páginas aqui esboçadas, toda a trama histórica na qual Maria da Conceição 

Tavares esteve e está inserida. Para realizar o exercício sugerido, a seleção de um perí-

odo específico na trajetória da autora parece-nos razoável na medida em que viabiliza 

apreender a relação autor-obra-meio em sua totalidade. 

Optou-se, assim, no conjunto da obra da autora, por dois trabalhos clássicos: 

o livro Da Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro: ensaios sobre eco-

nomia brasileira (1972), uma coletânea com as primeiras reflexões desenvolvidas por 

Maria da Conceição Tavares como colaboradora da CEPAL, e sua tese de livre-

docência Acumulação de Capital e Industrialização no Brasil (1974). A seleção destes 

trabalhos justifica-se, pois, o período entre 1972 e 1974, parece ser um momento de 

revisão autocrítica de Maria da Conceição Tavares. Na ocasião de 1974, algumas idéias 

centrais contidas nos quatro ensaios escritos entre 1963 e 1971 foram rompidas. Além 

disso, a partir desses dois livros, é possível esboçar em largos traços a dialógica trans-

temporal envolvida no processo de elaboração reflexiva de Maria da Conceição Tavares 

quando se reconstrói prospectivamente a reflexão da autora.  

Finalizadas as ponderações, o objetivo do presente estudo será demonstrar 

                                                            
** Mestrando História Econômica do programa de mestrado em Desenvolvimento Econômico do Instituto 
de Economia da Unicamp. E-mail: fpadua@gmail.com 
1 Ver: ARRUDA, J. J. A. (1998, 2007 e s/d) e ARRUDA, J. J. A. & TANGARRINHA (1999). 
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como a reflexão da autora sobre o desenvolvimento capitalista no Brasil foi se formando 

e se transformando no período que compreende sua experiência na Cepal até a sua tese 

de livre-docência (1960-1974) a partir da dialógica entre: a visão histórica da formação 

econômica do Brasil que ela possuía (uma síntese entre as interpretações de Caio Prado 

Junior, Ignácio Rangel e Celso Furtado)2; os rumos possíveis da economia brasileira no 

contexto sócio-político no qual estava inserida (a crise econômica de 1963, seus desdo-

bramentos e Golpe Militar); e do horizonte de expectativa da autora (o fim do regime 

ditatorial e o restabelecimento pleno da democracia). Cabe destacar que a visão aqui 

apresentada não representa a atualidade do pensamento da autora, mas sim uma visão 

passada sobre o passado da economia brasileira.  

Para tanto, o presente ensaio está divido em três seções além desta introdu-

ção. Na seção ii, busca-se apresentar as memórias da autora a respeito de sua vida no 

Brasil no terceiro quartel do século XX, destacando como o espaço de experiência da 

autora (conjunturas históricas) estimulou e condicionou a formação de seu espírito re-

flexivo apaixonado e atento às questões econômicas do Brasil. Na seção iii, expõe-se 

uma breve resenha dos trabalhos selecionados atento ao modo como a autora, a partir do 

enfoque histórico-estrutural, forma uma visão da evolução da economia brasileira e a 

redefine a partir das conjunturas político e econômicas na qual o Brasil e a autora se 

encontravam. Por fim, as considerações finais são apontadas. 

ii) Gênese de um espírito reflexivo: a formação da economista Maria da Con-

ceição Tavares 

a) O despertar para o Brasil 

Em fevereiro de 1954 Maria da Conceição Tavares desembarca no Rio de 

Janeiro. Semana de carnaval, encanta-se com o povo e a cultura brasileira. Surpreende-

se com a alegria de um povo sofrido. Alguns meses depois, em agosto do mesmo ano, 

                                                            
2 Por questões de fôlego explicativo este ponto não será desenvolvido. Apenas admite-se que a visão de 
Maria da Conceição Tavares a respeito da formação econômica e social do Brasil consistia basicamente, 
na década de 1960, numa síntese da leitura realizada por ela dos livros Formação do Brasil Contemporâ-
neo (1942) de Caio Prado Junior, A dualidade básica da economia brasileira (1957) e A inflação brasi-
leira (1963) de Ignácio Rangel, e Formação Econômica do Brasil (1959) de Celso Furtado. Esta hipótese 
foi formulada com base nas informações disponíveis em uma entrevista recente da autora concedida ao 
jornal Valor Econômico em  9 de novembro de 2009. Segundo Maria da Conceição Tavares, “Eles marca-
ram profundamente minhas idéias”. 
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ainda confusa a respeito do modo de vida brasileiro, adaptando-se ao novo país, viu esta 

nação chorar o suicídio de seu presidente, Getúlio Vargas. 

Com a morte de Vargas, Café Filho assume o governo. Do ponto de vista 

político, o suicídio de Vargas revelava naquele momento as fissuras do Estado de Com-

promisso e o esgotamento do pacto populista no Brasil. A economia brasileira, por sua 

vez, encontrava dificuldades para sustentar o processo de industrialização por substitui-

ção de importações com o colapso do preço do café. A conjuntura externa tampouco era 

favorável ao modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil uma vez que a política 

externa do Governo Eisenhower nos Estados Unidos revelara-se pouco solidária à Amé-

rica Latina.3 

Diante deste contexto, o presidente Café Filho foi levado a compor uma es-

trutura de governo onde os diferentes interesses fossem contemplados. Para o ministério 

da fazenda, Eugênio Gudin assumiu a tarefa de estabilizar a economia doméstica. Críti-

co do desenvolvimentismo e adepto de medidas ortodoxas de estabilização, seu progra-

ma para sanear a economia brasileira estava sustentado na austeridade fiscal do Estado e 

numa contração monetário-creditícia. Para executar seu programa contou com o apoio 

de Clemente Mariani, nomeado presidente do Banco do Brasil, e de Octávio Gouvêa de 

Bulhões, nomeado dirigente da Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), de 

quem Maria da Conceição Tavares veio a se tornar aluna e, posteriormente, colega de 

trabalho na então Universidade do Brasil.  

Para enfrentar a crise cambial Gudin contraiu empréstimos no exterior que 

contabilizavam cerca de US$ 280 milhões. Já para resolver os desequilíbrios do balanço 

de pagamentos procurou-se eliminar os obstáculos à entrada de capital estrangeiro atra-

vés da Instrução 113. A inflação doméstica foi atacada, por sua vez, com uma forte con-

tração monetária e pela redução nos gastos em investimento. No entanto, os primeiros 

efeitos do programa de Gudin não agradaram os industriais e muito menos os cafeicul-

tores, que se sentiram em especial penalizados pelo “confisco cambial”.4 

Com isso, ao sétimo mês de sua gestão, em abril de 1955, Eugênio Gudin 

pede exoneração do cargo e é substituído por José Maria Whitaker, que assumiu a pasta 

com o objetivo de promover uma reforma cambial que unificasse todas as taxas de câm-
                                                            
3 PINHO NETO, Demosthenes Madureira (1990).  
4 Ibid, p.151-170. 
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bio. Para apaziguar a elite cafeeira e industrial paulista a primeira medida tomada pelo 

novo ministro foi voltar atrás no plano de estabilização elaborado por Gudin e restabe-

lecer o crédito. Como contrapartida ele suspendeu as compras de café, pois acreditava 

que as recuperações das exportações dependeriam da capacidade de adaptação dos pro-

dutores aos novos preços de mercado do café. 

Roberto Campos, então superintendente do BNDE – e que, como Bulhões, 

veio a se tornar professor de Maria da Conceição Tavares –, foi o encarregado de elabo-

rar o projeto de reforma cambial e executá-lo. Campos possuía, como Gudin, a mesma 

visão da comunidade financeira internacional: a reforma cambial deveria institucionali-

zar um mercado livre de câmbio. Mesmo sem apoio dos futuros candidatos à presidên-

cia, Café Filho submeteu o projeto ao Congresso. A derrota foi inevitável. 

Como bem aponta Demosthenes Madureira de Pinho Neto, a reforma cam-

bial significaria muito mais do que a unificação das taxas de câmbio: 
Acima de tudo, esta refletia uma visão crítica do padrão de industrialização da A-
mérica Latina, (...) visualizava o processo de substituição de importações como res-
ponsável principal pelos desequilíbrios do balanço de pagamentos, pois desestimu-
lava as exportações através das taxas cambiais artificialmente sobrevalorizadas... 
Dessa forma, a rejeição da reforma Whitaker-Campos-Bernstein significava a der-
rota de uma determinada visão do processo de desenvolvimento econômico e em al-
guma medida a opção, que tornar-se-ia mais explícita no Governo Kubitschek, de in-
tensificar e aprofundar o processo de industrialização através da substituição de im-
portações5. 

Os primeiros meses de Maria da Conceição da Tavares no Brasil foram in-

tensos. Encontrou um país em disputa. Não se tratava, na ocasião do Governo Café Fi-

lho, de um período de políticas econômicas estabilizadoras que apaziguassem os inte-

resses divergentes do Pacto Populista, debilitado pelo suicídio de Vargas. Do ponto de 

vista econômico, tanto Eugênio Gudin quanto José Maria Whitaker, salvo suas diferen-

ças, tentaram fragilizar as bases econômicas do Pacto Populista. Era, portanto, o modelo 

de desenvolvimento econômico que se encontrava em disputa quando chegou ao Brasil 

Maria da Conceição Tavares. 

A manutenção do modelo de crescimento econômico empreendido por Var-

gas foi assegurada, porém sobre bases distintas, com a eleição de Juscelino Kubitschek. 

O comprometimento do setor público com as políticas de desenvolvimento bem como a 

sua associação ao capital estrangeiro foi a tônica do Governo Kubitschek.  

                                                            
5 Ibid., p.162, grifo nosso. 
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Elaborado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento em 1956, o Plano 

de Metas contemplava as políticas de desenvolvimento constituindo, segundo Carlos 

Lessa, “... a mais sólida decisão consciente em prol da industrialização da história eco-

nômica do Brasil”6. Pretendia-se com a execução das metas “...elevar o quanto antes o 

padrão de vida do povo, ao máximo compatível com as condições de equilíbrio econô-

mico e estabilidade social”7. 

Aos idos da segunda metade da década de 1950 o clima era, portanto, no 

Brasil, de esperança. A possibilidade de transformar-se numa sociedade moderna era, 

àquela altura, real. Juscelino Kubitschek conseguiu, através de suas idéias grandiosas, 

acomodar interesses divergentes num objetivo comum: o crescimento econômico. Foi 

em meio à execução do Plano de Metas, em 1958, que Maria da Conceição Tavares foi 

contratada pelo BNDE. Por aproximadamente três anos foi analista matemática desta 

instituição. Foi no BNDE, trabalhando em meio a economistas que a autora sentiu ne-

cessidade de aprender as ciências econômicas: “... eu estava trabalhando aplicadamente 

em Economia e Estatística, pois havia sido contratada pelo BNDE. Era matemática e 

sabia estatística. (...) Pensei: ‘Não sei o suficiente de Economia, e estou no meio de eco-

nomistas’. Então fui estudar”8. 

b) A formação como economista 

O trabalho de analista matemática do BNDE levou Maria da Conceição Ta-

vares novamente à universidade. Ingressou no curso de ciências econômicas da então 

Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ali teve a opor-

tunidade de ser aluna de personalidades como Roberto Campos e Octávio Gouveia de 

Bulhões, ainda que estes professores e homens públicos não representassem a vertente 

política de Maria da Conceição Tavares. Por um lado, promoviam uma formação sólida 

assentada na leitura de clássicos, a começar por Marx, passando por Marshall e Walras 

até chegar a Keynes e Hicks. “Todos detestavam Keynes, mas mandavam ler”9, lembra 

Maria da Conceição Tavares. Por outro, ambiciosos por poder, seus mestres lhe ensina-

ram a importância de aliar pesquisa a políticas públicas. Tanto Roberto Campos como 
                                                            
6 LESSA, Carlos (1981). 
7 Conselho Nacional de Desenvolvimento, 1959, p.14 apud ORENSTEIN, Luiz & SOCHACZEWSKI, 
Antonio Claudio (1990). 
8 TAVARES, M. C. (1996), p.128.  
9 Ibid., p.130. 
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Bulhões estiveram presentes na reunião de Bretton Woods. Eles sabiam como o sistema 

financeiro internacional condicionaria as políticas econômicas do Estado. Além disso, à 

época que Maria da Conceição Tavares era aluna, seus mestres já possuíam uma pro-

funda experiência no Estado como, por exemplo, a presidência do BNDE (Campos) e a 

direção da Superintendência da Moeda e do Crédito (Bulhões). Não parece, pois, que o 

curso realizado por Maria da Conceição Tavares estivesse assentado na falsa dicotomia 

economia e política. Era como se teoria e prática se fundissem em um único conceito: 

política econômica.  

Em 1960, Maria da Conceição obtém o título de bacharelado em ciências 

econômicas, tornando-se, longo em seguida, professora assistente do então catedrático 

Bulhões. Porém, no ano anterior ao seu bacharelado, em 1959, enquanto Roberto Cam-

pos lecionava o curso de política monetária, a Cepal publicou a primeira teoria estrutu-

ral da inflação e Celso Furtado publicou a primeira edição de Formação Econômica do 

Brasil. Tratava-se, pois, de uma maneira de pensar que opunha-se, em seu fundamento, 

radicalmente à formação neoclássica que havia recebido nos anos anteriores. O enfoque 

analítico cepalino parecia, àquela altura, mais condizente à visão política de Maria da 

Conceição Tavares. Portanto, a autora, em 1960, inscreve-se no curso da Cepal que foi 

realizado no Rio de Janeiro. 

Nessa ocasião Maria da Conceição Tavares foi despertada a novas questões, 

bem como instigada a repensar a sua atitude enquanto pesquisadora na medida em que o 

confronto de visões a fez refletir a respeito de seu método de pesquisa e das técnicas de 

intervenção na realidade que até então carregava consigo. Enquanto na Universidade do 

Brasil as preocupações concentravam-se em temáticas isoladas como inflação, equilí-

brio e estabilização, na Cepal a preocupação era o desenvolvimento, pensado a partir de 

uma perspectiva histórico-estrutural. 

No ano seguinte, em 1961, Maria da Conceição Tavares deixa seu trabalho 

como analista matemática do BNDE para tornar-se colaboradora da Cepal. Encontrou 

nesta instituição o ambiente que lhe propiciaria as condições externas favoráveis à sua 

reflexão. Como a própria Maria da Conceição Tavares se lembra: 
A CEPAL serviu também para me dar uma preocupação nova sobre o que é a for-
mação histórica, a evolução histórica, o papel dos agentes econômicos em uma soci-
edade, como é que se desenvolve, portanto, uma perspectiva estrutural histórica. Isso 
eu não tinha, devo à CEPAL. De Portugal trouxe uma perspectiva filosófica e teóri-
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ca. Eu era matemática e filósofa, não era capaz de pensar as instituições e a História 
e eles me ensinaram. O que não impediu que também me dessem as bases críticas 
daquilo que eu aprendi.10  

Discípula de Raúl Prebisch e Aníbal Pinto na Cepal, o ciclo formativo da 

economista Maria da Conceição Tavares fecha-se com particularidade notável: o fato de 

ter possuído tanto grandes professores de esquerda como grandes professores de direita, 

Bulhões e Roberto Campos. Nas palavras da própria autora: 
Essa que é a minha formação, por isso sou uma economista crítica. (...) Se você é fi-
lha de uma escola dessas, e na maturidade, aos trinta anos, vira cepalina e continua 
dando aula, com o Bulhões de um lado e o Aníbal Pinto do outro, fatalmente torna-
se crítica. Você respeita os dois...11 

Portanto, pode-se sugerir que sua formação como economista se deu num 

momento da história brasileira em que, do ponto de vista econômico, as ideologias em 

disputas pelo poder econômico do Estado estavam expressas nas diferentes instituições. 

Num período, Maria da Conceição Tavares trabalhava em meio aos desenvolvimentistas 

do BNDE, noutro, era aluna de professores monetaristas, muitos vinculados à Sumoc e, 

tangenciando o dia-a-dia da autora, estavam os estruturalistas da Cepal apresentando 

explicações não convencionais aos dilemas das economias latino-americanas. 

Foi desse modo, em meio a todas estas forças, que Maria da Conceição Ta-

vares tornou-se uma cepalina e, portanto, herdeira do enfoque histórico-estrutural que, 

desde então, tem sido a sua “chave” para a compreensão da realidade. 

c) Perspectiva analítica e a posição da autora 

O enfoque histórico-estrutural da tradição cepalina possibilitou à autora a constru-

ção de argumentos opostos à tradição liberal. Vejamos de forma breve como este enfoque con-

dicionou a posição de Tavares no debate econômico travado ao longo da década de 1960 até 

meados da década de 1970. 

São poucos os momentos em que a autora é explícita com relação ao método que 

ela aplica às suas análises. Por exemplo, em Da Substituição de Importações ao Capitalismo 

Financeiro, a autora não explicita diretamente o emprego do método histórico-estruturalista. Ela 

apenas indica os elementos que constituem tal procedimento: 
... espero ter deixado antever algumas das dificuldades do ponto de vista teórico co-
mo de pesquisa empírica que residem num tipo de integração analítica como a que 
seria desejável para aproximar em forma global os problemas da sociedade brasilei-

                                                            
10 Ibid., p.132. 
11 Ibid., p.130. 
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ra12. 

Em Acumulação de Capital e Industrialização no Brasil, Tavares já é mais 

explícita acerca do método por ela empregado ao afirmar que suas reflexões são inspi-

radas no pensamento cepalino: 
Continuo francamente apegada à inspiração cepalina de enfrentar os problemas com 
certa imaginação e rebeldia. O meu “revisionismo” não vai, pois, ao ponto de jogar 
fora a tradição central do pensamento econômico latino-americano. Uma revisão te-
órico-histórica significa reinterpretar os fatos à luz de suas novas tendências e pes-
quisar a continuidade e as contradições internas de uma escola de pensamento, sem 
traí-la em suas origens e nas suas formulações de base13. 

Se nos é permitido um avanço para além do período em análise, a questão 

do método na autora apresenta-se claramente. No ensaio Subdesenvolvimento, domina-

ção e luta de classes, Tavares afirma: “nosso debate teórico coletivo está apoiado no 

método histórico-estrutural dos mestres latino-americanos...”. 14 

Ricardo Bielschowsky refere-se, em Cinqüenta Anos do Pensamento da Ce-

pal – uma resenha, à orientação de pesquisa dos cepalinos ora como método ora como 

enfoque. No entanto, Bielschowsky prefere, na esteira de Octávio Rodríguez, reportar-

se ao conjunto de estratégias de investigação cepalina como método histórico-

estruturalista. As razões que levam este autor a atribuir tal denominação resulta do fato 

do método histórico-estruturalista constituir-se enquanto método da associação de dois 

procedimentos: análise histórica e análise teórica. 

Octávio Rodríguez é quem melhor explica o significado dos termos. Segun-

do Rodríguez, a nomenclatura “histórico-estrutural” deve ser apreendida em seu signifi-

cado a partir de cada pólo. O adjetivo “estrutural” coloca a necessidade de definição, em 

primeiro plano, das estruturas econômicas de realidades sociais específicas. Por sua vez, 

o adjetivo “histórico” compele o investigador a pensar como as estruturas econômicas 

se formaram e como elas se transformam ao longo do tempo. Embora a análise seja es-

trutural, o pensamento cepalino não privilegiou relações sincrônicas, longe disso. Colo-

cando-se contra as explicações universalistas, o método histórico-estrutural foi o que 

permitiu a esta escola apreender a realidade como um conjunto de relações diacrônicas 

por meio de estudos historicamente fundamentados de trajetórias especificas de desen-

                                                            
12 TAVARES, M. C. (1972), p. 23-24, grifo nosso. 
13  Ibid., p.18, grifo nosso. 
14 TAVARES, M. C. (2000), p.132, grifo nosso. 
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volvimento.15 

A fecundidade do método histórico-estruturalista reside, de acordo com Ri-

cardo Bielschowsky, na associação de duas técnicas de investigação: procedimento in-

dutivo com abstração teórica. Por meio da indução os cepalinos identificaram padrões 

específicos de inserção na economia mundial ao mesmo tempo em que, através de exer-

cício teórico-abstrato (e.g. a concepção de centro-periferia), os padrões específicos de 

inserção intuídos foram considerados determinados por e determinantes de estruturas 

socioeconômicas particulares. A problemática do desenvolvimento econômico latino-

americano assim colocado possibilitou o reconhecimento do modo de ser específico 

destas economias. Deste modo, o método histórico-estrutural caracteriza-se por uma 

modalidade de pensamento não-reducionista. 16 

A simplificação excessiva não é atributo do método histórico-estrutural. 

Pensar o subdesenvolvimento com o horizonte de transformá-lo exigiu (e exige) que os 

pensadores cepalinos desenvolvessem um método de análise em que as relações de do-

minação econômico-sociais não fossem naturalizadas com base em esquemas explicati-

vos reducionistas (e.g. teoria das vantagens comparativas). Nesse sentido, o caráter não-

reducionista do pensamento cepalino impõe-se com base em três aspectos, quais sejam: 

(i) o reconhecimento da insuficiência do mercado induzir transformações estruturais que 

levem à superação do subdesenvolvimento; (ii) a incapacidade explicativa ordinária da 

análise estática e mecanicista do sistema econômico quando isolado do seu contexto 

social e político; e (iii) a crítica à visão determinista do sistema econômico, isto é, como 

se fosse possível assegurar homogeneidade econômico-social das economias latino-

americanas a partir da eficiência alocativa dos mecanismos de mercado. 

Uma vez que a perspectiva da transformação da realidade econômica e soci-

al latino-americana foi colocada como um fim imanente, postulou-se o intervencionis-

mo estatal como condição necessária à superação do subdesenvolvimento. De acordo 

com Octavio Rodríguez, a insuficiência do mercado como indutor de transformações 

estruturais exige que o Estado transforme-se em ator principal, articulando e racionali-

zando o processo de desenvolvimento econômico por meio de políticas de desenvolvi-

mento. Ademais, o reconhecimento por parte dos cepalinos de que o sistema econômico 
                                                            
15 RODRÍGUEZ, Octavio (2006), p.31. 
16 BIELSCHOWSKY, Ricardo (2000). 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 
 

10 de 21 

se articula com as diferentes esferas da existência social reforça o papel do Estado como 

articulador na medida em que o processo de superação do subdesenvolvimento econô-

mico requer uma base de sustentação política que organize e concilie relações sociopolí-

ticas e geopolíticas. Assim sendo, “... admitir un ‘no determinismo’ legitima la búsque-

da de alternativas para los procesos globales de desarrollo, que contemplen la compa-

tibilidad de los elementos mencionados, y con ella, la continuidad de tales procesos, en 

los marcos de la(s) alternativa(s) elegida(s)”17. 

Neste sentido, o enforque histórico-estrutural apresenta-se como um modo 

peculiar de problematizar o desenvolvimento econômico. Com isso, introduziu-se no 

horizonte de expectativa das sociedades latino-americanas não só a existência de dife-

rentes opções ou vias de desenvolvimento, mas a possibilidade da construção do seu 

devir histórico, em que o Estado deve cumprir papel central enquanto sujeito transfor-

mador. Parece ser esta a “inspiração cepalina” que contagiou e ainda instiga Maria da 

Conceição Tavares. 

iii) A produção intelectual de Maria da Conceição Tavares: primeiras reflexões 

As primeiras reflexões da autora estiveram sempre centradas no desenvol-

vimento econômico e no modo como este poderia contribuir para o progresso da socie-

dade brasileira. Como pano de fundo, a “conclusão” da revolução democrático-burguesa 

parece ser o horizonte de expectativa de Maria da Conceição Tavares. Deste modo, os 

obstáculos à consolidação do modo especificamente capitalista de produção no Brasil se 

colocaram como temas centrais de investigação à autora. Era indispensável, portanto, 

adotar como objeto fundamental de investigação o processo de acumulação. Nas pala-

vras da própria autora, “o processo de acumulação teria de ser o núcleo central de uma 

análise teórica deste tipo porque define e determina o movimento de fundo do capita-

lismo e, em conseqüência, é o lugar privilegiado das contradições econômicas e soci-

ais”.18 

Os problemas da acumulação de capital, a difusão do progresso técnico e os 

respectivos efeitos sobre a distribuição da renda em economias periféricas foram temas 

trabalhados exaustivamente pela autora. Todos tratados a partir do enfoque histórico-

                                                            
17 RODRÍGUEZ, Octavio (2006), p.31-32. 
18 TAVARES, M. C., p. 22. 
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estrutural. Isto implicou necessariamente pensar o desenvolvimento econômico latino-

americano, em especial o caso brasileiro, dinamicamente (dificuldades de organização 

da produção e de realização do lucro), ressaltando as contradições do processo de acu-

mulação em formações econômico-sociais específicas (dualismo) e os efeitos do desen-

volvimento do capitalismo em sociedades cuja revolução democrático-burguesa ainda 

permanece “inconclusa” (desemprego estrutural, concentração da renda, etc.). 

Nos trabalhos selecionados Maria da Conceição Tavares procura identificar 

quais as questões centrais colocadas à economia brasileira pela sua própria dinâmica de 

acumulação. Para tanto, a autora parece adotar a seguinte estratégia de investigação: 

primeiro, ao partir da experiência sensível (indução), isto é, da observação de casos par-

ticulares (experiências históricas de desenvolvimento), a autora procura delinear um 

modelo (ou estilo) de desenvolvimento (quiçá crescimento) das economias periféricas e 

subdesenvolvidas; segundo, descrito o modelo (ou estilo) de desenvolvimento ou os 

traços de um modelo de desenvolvimento ainda não-delineável, a autora busca revelar 

as contradições (obstáculos à acumulação de capital) e tendências destes modelos (a-

cumulação financeira); e, terceiro, das contradições e tendências do modelo de desen-

volvimento, a autora procura enunciar qual é a questão central colocada pela própria 

realidade à economia brasileira. 

a) Da Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro: ensaios sobre 

economia brasileira. 

Na ocasião em que Maria da Conceição Tavares escreveu o seu texto clássi-

co, Auge e Declínio do Processo de Substituição de Importações no Brasil, em 1963, a 

economia brasileira encerava um ciclo econômico de aproximadamente 20 anos. Este 

período, que transcorre o final da Segunda Guerra Mundial até a primeira metade da 

década de 1960, foi marcado por um longo ciclo de industrialização por substituição de 

importações. Naquele momento, compreender as transformações da economia brasileira 

era condição sem a qual não era possível entender as transformações sociais pelas quais 

o Brasil havia passado ao longo das décadas de 1940 e 1950. 

Como o enfoque histórico-estrutural sugere, não bastava apenas uma avalia-

ção das transformações estruturais da economia brasileira, era fundamental que se ex-

plicasse como se transitava de um esquema de reprodução do capital a outro. Desde 
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modo, Tavares buscou identificar “padrões” históricos de acumulação a partir de es-

quemas de reprodução do capital. Quando estes eram induzidos da realidade por apre-

sentarem certa coerência e estabilidade ao longo de um período considerável, os “pa-

drões” de acumulação foram denominados de modelos históricos de desenvolvimento. 

A visão da autora em 1963 era de que, no período entre a Primeira e a Se-

gunda Guerra Mundial, mediada pela Crise de 1929, a economia brasileira encontrava-

se num período de esgotamento do modelo exportador vigente desde 1889 ao mesmo 

tempo em que as próprias contradições da dinâmica da acumulação primário-

exportadora tencionavam esta economia a industrializar-se. A solução histórica ao es-

trangulamento externo foi o desencadeamento de um processo de industrialização. A 

consolidação de um novo esquema de reprodução determinado pelo capital produtivo já 

era real no imediato pós-guerra, configurando assim o modelo de substituição de impor-

tações. 

Segundo a autora, a dinâmica da acumulação no modelo de substituição de 

importações estava determinada endogenamente pelo investimento. Isto não significa 

que não se encontrava limitada pela dinâmica da acumulação do setor externo. Ao con-

trário, o papel do setor exportador era essencial à própria dinâmica de acumulação do 

modelo em vigência. Na verdade, enquanto no modelo exportador o setor externo era 

um indutor do crescimento econômico, no período de industrialização por substituição 

de importação o setor externo representava um obstáculo à manutenção da lógica de 

reprodução do capital. O esgotamento do modelo de substituição de importações revela-

va a insuficiência dinâmica entre os dois setores. Não se tratava, portanto, de estagnação 

da economia brasileira e sim de uma crise econômica relativamente profunda haja vista 

o ritmo de crescimento dos anos precedentes. Segundo Maria da Conceição Tavares, as 

dificuldades de sustentação deste modelo colocavam o seguinte problema estratégico: 

“... como transitar de um modelo de substituição de importações para um modelo auto-

sustentado de crescimento”.19 

Em 1967, o contexto político e econômico no qual a autora estava inserida 

era outro. Passado quatro anos, os obstáculos à manutenção da acumulação de capital do 

ponto de vista dinâmico já estavam mais claros para Tavares, dado os desdobramentos 

                                                            
19 TAVARES, M. C. (1963), p.118. 
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da crise pela qual passou a economia brasileira em 1963-1964. No ensaio Notas sobre o 

problema do financiamento numa economia em desenvolvimento, Maria da Conceição 

Tavares sugeriu que o problema da economia brasileira não se tratava de criar potencial 

de investimento, mas de mobilizar o excedente líquido dos setores superavitários aos 

setores deficitários, dinamizando, assim, a acumulação de capital. A autora entendia, 

portanto, que existia um descompasso entre estrutura produtiva e a estrutura de financi-

amento. Esta incapacidade de transferência intersetorial de recursos levou o sistema 

econômico a introduzir a inflação como mecanismo de poupança forçada, apoiando, 

nesse sentido, a expansão industrial. Entretanto, ao mesmo tempo em que solucionava 

emergencialmente as condições de produção e realização, a inflação semeava o terreno 

para uma nova prática: a acumulação financeira. Nas palavras da autora, “tudo indica 

que o reinado do capitalismo financeiro está a caminho para permitir ao sistema um 

maior grau de flexibilidade na utilização intra e intersetorial de seus recursos; até lá, a 

inflação, agora devidamente sob controle, é ainda o grande mecanismo de defesa contra 

a estagnação”.20 

Três anos depois, em 1970, Maria da Conceição Tavares, em parceria com 

José Serra, escreveu outro ensaio acerca do período de substituição de importações. Os 

autores acreditavam ter argumentos suficientes para entender que o Brasil não viveu um 

período de estagnação em meados da década de 1960, pelo contrário, a economia brasi-

leira passava por uma crise. Tavares e Serra tentaram, naquela ocasião, estabelecer al-

gumas hipóteses preliminares de um possível “novo” modelo de desenvolvimento que 

estava se delineando desde o esgotamento do potencial de crescimento da economia 

brasileira em 1963. Já no começo da década de 1970, Maria da Conceição Tavares tinha 

muito claro que o esgotamento do dinamismo da industrialização baseada na substitui-

ção de importações havia encontrado seus limites, no lado da produção, pelas condições 

de financiamento e, no lado da realização, pela renda extremamente concentrada. Em 

face da conjuntura política que precedeu o Golpe Militar, não foi possível ao Estado 

mobilizar e viabilizar um pacote de investimentos que reproduzisse uma espécie de “i-

novação schumpeteriana” que assegurasse um novo ciclo de crescimento. Assim, a con-

tradição do modelo de substituição de importações foi reproduzida numa nova roupa-

                                                            
20 TAVARES, M. C. (1967), p.152. 
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gem com o estilo de desenvolvimento empreendido pelo governo militar. O governo 

militar ao assegurar uma industrialização substitutiva de importações sem realizar as 

reformas de base colocou em xeque o potencial de modernização da economia brasilei-

ra, pois, na medida em esta economia se modernizava ela se via frustrada em sua reali-

zação. Isto levou ao aceleramento e expansão do sistema financeiro como solução alter-

nativa aos desequilíbrios macroeconômicos a partir de 1968. Tavares notava em 1970 

que entre 1964 e 1968, introduziu-se na economia brasileira a possibilidade de formas 

mais flexíveis de acumulação de riqueza. 

Em 1971, convencida da importância do sistema financeiro e do papel do 

mercado de capitais para o desenvolvimento da economia brasileira, a autora dedicou-se 

a refletir sobre a Natureza e contradição do desenvolvimento financeiro recente, título 

do seu quarto ensaio. Em meio ao “milagre econômico brasileiro” as tendências indica-

vam uma alteração na estrutura de acumulação de capital a partir da centralização do 

capital financeiro. O financiamento da economia através de esquemas inflacionários 

pouco a pouco foi sendo substituído por uma inflação controlada e o endividamento 

externo entrou em uma nova fase com a liberalização progressiva do movimento dos 

capitais. A forma de captação de recurso para o Estado também foi substancialmente 

alterada com a introdução de emissão de títulos da dívida pública. Dentro dos marcos 

institucionais estabelecidos pelos militares, a modernização do sistema financeiro mani-

festava seu caráter contraditório na instabilidade estrutural gerada pelo processo de ex-

pansão financeira. Além da divergência de ritmos de acumulação dos ativos reais e fi-

nanceiros, o problema central estava na recorrente tendência à redistribuição do exce-

dente em favor da esfera financeira que, no longo prazo, poderia provocar uma ruptura 

crítica ou o não fechamento do circuito da acumulação de capital na esfera produtiva. 

Naquela oportunidade Maria da Conceição Tavares entendia que por meio de uma polí-

tica adequada do Estado, a centralização de capitais poderia ser benéfica ao desenvol-

vimento econômico do Brasil na medida em que possibilitava uma articulação mais flu-

ída entre os agentes econômicos numa estrutura oligopólica de acumulação. No entanto, 

no contexto de crescimento econômico acelerado por qual passava a economia brasilei-

ra, embora não fosse possível definir com precisão qual era o modelo de desenvolvi-

mento econômico, havia um certo pessimismo no olhar de Maria da Conceição Tavares 

acerca do papel que o sistema financeiro poderia cumprir na economia brasileira. 
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Em resumo, pode-se dizer que ao longo da década de 1960 e nos dois pri-

meiro anos da década de 1970, Maria da Conceição Tavares foi formando uma visão da 

economia brasileira na qual a transição de um modelo de desenvolvimento a outro colo-

cou-se como questão-chave pela própria dinâmica econômico-social daquele período. 

Entretanto, embora ela percebesse as contradições dos movimentos e destacasse a im-

portância do papel do Estado para atenuar tais contradições por meio da introdução de 

um modelo de crescimento auto-sustentável, as soluções históricas observadas no plano 

concreto convergiram no sentido de reproduzir um modelo de desenvolvimento econô-

mico que reiterava os problemas estruturais da economia brasileira, como o desemprego 

estrutural e a concentração excessiva da renda. 

Ao mesmo tempo em que Maria da Conceição Tavares se inspirava na tra-

dição cepalina para conformar sua visão a respeito do desenvolvimento capitalista no 

Brasil nos seus primeiros trabalhos, a autora também encontrava dificuldades para a 

construção de uma interpretação de conjunto, quais sejam: (i) pensar as distintas formas 

de articulação dependente entre economias periféricas e centrais; e (ii) a integração dos 

diferentes planos de análises, sobretudo do ponto de vista dos nexos supra-estruturais, 

ou seja, questões políticas e sociais. Isto levou Tavares a empreender um trabalho de 

revisão de suas próprias reflexões e, por conseguinte, do próprio pensamento cepalino. 

b) Acumulação de Capital e Industrialização no Brasil: continuidades e rupturas 

O espírito crítico e revisionista da autora é explicito. 
Meu primeiro trabalho sobre industrialização – “Auge e Declínio do processo de 
substituição de importações no Brasil” – foi publicado há dez anos, e parte desta tese 
é uma revisão crítica de certos aspectos fundamentais da concepção teórica cepalina 
tradicional, na qual me formei como economista profissional. Como toda revisão 
crítica, mantém alguns enfoques comuns à visão inicial (por exemplo, a visão de 
Centro e Periferia) e tenta em simultâneo afastar-se radicalmente dela (por exemplo, 
na visão interna dos problemas da acumulação).21 

Em Acumulação de Capital e Industrialização no Brasil, o esforço da autora 

concentrou-se numa revisão teórico-histórica, isto é, “reinterpretar os fatos à luz de suas 

novas tendências”. Esta revisão levou a autora, em 1974, a abandonar a denominação 

“substituição de importações” como recurso heurístico de interpretação da economia 

brasileira no pós-guerra. Em suas próprias palavras, 
Esses e outros problemas [crescimento da capacidade produtiva muito a frente da 

                                                            
21 TAVARES, M. C. (1974), p.14-15. 
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demanda preexistente, o caráter concentrado no tempo de blocos de investimento, a 
estrutura de financiamento e os riscos de investimento envolvidos], que adiante a-
bordaremos na análise mais cuidadosa do ciclo de expansão que se inicia por volta 
de 1956/57, parecem-me hoje mais relevantes como mecanismo indutor dinâmico do 
processo de industrialização, do que a situação de estrangulamento externo. Daí 
termos abandonado a designação de “substituição de importações”, por considerá-la 
completamente inadequada do ponto de vista analítico, ainda que formalmente ela 
possa ser adotada na medida em que o coeficiente importado da oferta final de bens 
industriais esteve caindo, mesmo para as indústrias de bens de consumo duráveis, 
que esgotaram a reserva de mercado preexistente em seu primeiro e curto período de 
expansão.22 

Os reais determinantes do processo de industrialização no Brasil já estavam 

claros para Maria da Conceição Tavares em 1974. De acordo com a autora, a análise por 

ela realizada em 1963, “... só se sustenta teoricamente em termos formais...”.23 Esta re-

visão crítica da autora acerca do conceito de industrialização por substituição de impor-

tações, conduziu-lhe à crítica de seu ponto de partida na década de 1960. Uma década 

após o seu primeiro trabalho ela reconheceu que a designação “substituição de importa-

ções” é uma decorrência lógica da proposição inicial do pensamento cepalino, isto é, da 

dinâmica externa-interna. 

Com o intuído de superar esta dificuldade, num esforço coletivo, Maria da 

Conceição Tavares tentou escapar de um certo formalismo da CEPAL e repensar os 

modelos de desenvolvimento à luz de sua história. Assim sendo, propôs um tipo de de-

nominação que apreendesse as contradições da economia brasileira em sua complexida-

de nos diferentes momentos de sua evolução. Industrialização restringida foi o conceito 

que melhor descrevia, segundo a autora, o período em questão. 

Em 1963, a idéia de “choques-adversos” conduziu Maria da Conceição Ta-

vares a refletir o processo de industrialização como produto do rompimento dos fluxos 

de comércio externo (estrangulamento externo). A implicação deste ponto de partida 

foi, naquele momento, imaginar que a formação da indústria se colocava como oposta 

às importações e, portanto, substitutiva de importações. A importância da reflexão de 

João Manuel Cardoso de Mello em O Capitalismo Tardio, foi justamente demonstrar 

que a partir dos desdobramentos histórico-concretos da economia cafeeira era possível 

pensar mais realisticamente a dinâmica de acumulação da economia brasileira. 

Nesse sentido, a industrialização deveria ser pensada, segundo os autores, 

                                                            
22 Ibid., p.145. 
23 Ibid., p.129. 
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como restringida porque a própria expansão da indústria passou a ser, no período que 

transcorre de 1933 a 1955, o determinante principal da acumulação de capital, porém, 

esta expansão era insuficiente e incapaz de revolucionar por si mesma as forças produti-

vas e realizar o salto para a Grande Indústria.  Nas palavras da autora, “assim, a estrutu-

ra técnica e financeira do capital continua dando os limites endógenos de sua própria 

reprodução ampliada, dificultando a ‘autodeterminação’ do processo de desenvolvimen-

to”.24 Portanto, é a partir de dentro, e não da subordinação ao externo, que se desenvol-

ve a economia brasileira. Maria da Conceição Tavares, esclarece: 
Nossa hipótese central de análise continua sendo a de que os fluxos de comércio e 
de capital estrangeiro não determinam exogenamente a dinâmica da acumulação, a-
penas se articulam com ela e modificam-na a partir de dentro, acentuando as mu-
danças internas em curso na estrutura produtiva e no padrão histórico de acumula-
ção.25 

A falta de capital-dinheiro, nacional ou estrangeiro, para inversão ou as res-

trições à capacidade de importar não parecem ser fatos suficientemente fortes para res-

tringir a industrialização. Pelo contrário, de acordo com a autora, apenas revelam que 

interpretações com base no modelo de substituição de importações ou análises depen-

dentistas não “...são suficientes para esclarecer satisfatoriamente a especificidade histó-

rica e teórica do subdesenvolvimento”.26 

Esta reflexão autocrítica conduziu Maria da Conceição Tavares a revisar sua 

visão de Brasil e sobre quais eram os problemas estratégicos colocados à economia bra-

sileira em 1974. A reinterpretação à luz da industrialização restringida permitiu, portan-

to, realçar o ciclo de expansão referente ao Plano de Metas e sugerir que 1959 era o ano-

chave para compreender o esgotamento do modelo de crescimento gestado entre 1914 e 

1945. Citando longamente a autora: 
Assim, 1959 é um ano paradoxal porque marca vários acontecimentos importantes 
para o desenvolvimento posterior da economia e da sociedade brasileira. É o ano da 
crise decisiva do café e da queda dos esquemas de financiamento que permitiam 
transferências de excedentes do capital cafeeiro para o capital industrial. É o ano da 
ruptura com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Mundial, que agravou 
os problemas de financiamento externo do setor público sem afetar o financiamento 
privado estrangeiro. É o ano da construção de Brasília e da Operação Nordeste, que 
marcam a primeira tentativa séria de interiorização deliberada do processo de expan-
são polarizada. É o ano da primeira baixa importante do poder de compra dos salá-
rios e de aceleração inflacionária do pós-guerra. Por tudo isso, 1959 é o primeiro ano 
em que os sintomas de ruptura da base econômica do “Estado de compromisso” se 

                                                            
24 Ibid., p.131. 
25 Ibid., p.132, grifo da autora. 
26 Ibid., p140. 
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manifestam como prelúdio de sua ruptura definitiva em 1964. É também o período 
em que as possibilidades reais, ainda que não as esperanças, da burguesia nacional 
brasileira de manter-se associada em pé de igualdade com o capital estrangeiro, pela 
mediação do Estado, configuram-se como inviáveis.27 

Em 1974, o esgotamento do longo ciclo substitutivo de importações já não 

era mais visto como uma crise econômica recorrente na qual uma rearticulação do sis-

tema financeiro se colocava como condição necessária à re-dinamização da economia. 

Mais que uma crise econômica, trava-se de uma crise política. A reinterpretação de Ma-

ria da Conceição Tavares indicou que os eventos observados entre 1959-1963 se asse-

melhariam a um processo de “destruição criadora”: 
O fato de se configurar desta forma uma estrutura oligopólica assimétrica em termos 
de poder não impede que seja solidária quanto aos seus principais traços de expan-
são: diversificação de consumo à outrance, modernização restringida, endividamen-
to crescente. Sua desaceleração leva também implícita a quebra dessa solidariedade 
provisória, o esmagamento dos “cogumelos” que crescem com os windfall profits da 
expansão inflacionária. Tudo isso se parece, porém, muito mais com uma caricatura 
de “destruição criadora” de Schumpeter, do que com sua admirável máquina de 
crescimento.28 

Nesta caricatura, o Golpe Militar de 1964 e internacionalização da economia 

brasileira, através da reformas financeiras empreendidas pela gestão Bulhões-Campos, 

apresentavam-se para a autora em 1974 como soluções históricas através das quais os 

obstáculos à acumulação de capital foram contornados, alavancando a economia brasi-

leira com taxas de crescimento sem precedentes. Naquele momento, contudo, Maria da 

Conceição Tavares pensou ser conveniente chamar a atenção aos fundamentos do cres-

cimento econômico e antecipar, por meio de exercícios abstratos, os efeitos em termos 

de distribuição de renda no caso de medidas de estabilização. 

Entre os problemas colocados pelo “milagre brasileiro” e que eram contem-

porâneos à autora em 1974 destacam-se: (i) o desajuste dinâmico entre a estrutura da 

oferta e demanda industrial; (ii) as dificuldades de realização do potencial de acumula-

ção crescente, em parte pelo fato da renda ser extremamente concentrada; e (iii) os pro-

blemas inflacionários e de balanços de pagamentos decorrentes de um ciclo de expan-

são. Diante destas condições, “o que se pode pedir à política econômica, nos termos de 

referência de uma dada sociedade, é que não agrave essas tendências e se proponha, 

inclusive, a corrigi-las, mediante uma série de contrapesos deliberados”.29 

                                                            
27 Ibid., p.146-47, grifo da autora. 
28 Ibid., p.148. 
29 Ibid., p.195. 
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Embora as margens de ação fossem limitadas, Maria da Conceição Tavares 

entendia que era possível transitar de um modelo de crescimento autoritário e conserva-

dor, cujo padrão de acumulação era instável, para um modelo de crescimento equilibra-

do e de longo prazo. As crises periódicas, inerentes às economias capitalistas, cumpriri-

am papel importante nesta transição, pois “... estas deveriam ser aproveitadas não para 

manter o status quo, em nome de restabelecer um possível dinamismo de curto prazo, 

mas sim para aumentar a estabilidade global, mediante um padrão de crescimento mais 

equilibrado e de longo prazo”.30  

iv) Considerações Finais 

Até aqui, a tentativa foi indicar algumas continuidades e rupturas na refle-

xão de Maria da Conceição Tavares existentes entre seus primeiros ensaios, escritos 

entre 1963 e 1971, e sua Tese de Livre-Docência apresentada em 1974. Resumidamen-

te, pode-se sugerir que, em termos de continuidade, a autora continuou fiel à atitude 

cepalina diante do conhecimento e do modo como os cepalinos apreendiam a realidade. 

Apoiada no enfoque histórico-estrutural, a autora conservou-se eminentemente crítica 

da política econômica do Regime Militar. 

Desde seu horizonte de expectativa, Maria da Conceição Tavares já defen-

dia em 1963, do ponto de vista econômico, a necessidade da consolidação de um mode-

lo de crescimento auto-sustentado, e, do ponto de vista político e social, a conclusão da 

“revolução” democrático burguesa no Brasil. No entanto, a tendência à financeirização 

da estrutura de acumulação na economia brasileira, por ela indicada, poderia colocar em 

xeque a realização deste “futuro passado”. Ainda assim, nos trabalhos de 1963 e 1967, a 

autora sugeria não haver antagonismo entre a expansão do capital financeiro e o modelo 

de crescimento auto-sustentado. 

Entretanto, em 1970, já era claro para Tavares que, para além da estagnação, 

a economia brasileira entrara em um novo ciclo de crescimento acelerado em meados da 

década de 1960. Não obstante, as políticas econômicas do período limitavam o potenci-

al de modernização pelo lado da realização na medida em que a tendência à financeiri-

zação introjetou no sistema formas mais flexíveis de acumulação. Aqui é interessante 

ressaltar que a nova visão que se conforma em relação ao processo de financeirização 

                                                            
30 Ibid., p.195. 
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passou a admitir um certo antagonismo entre a expansão do capital financeiro e um pos-

sível modelo de crescimento auto-sustentado. 

Em 1974, quando a tendência à financeirização já estava enraizada no real, a 

autora reavaliou sua visão da evolução da economia brasileira e propôs trocar o conceito 

substituição de importações pelo conceito industrialização restringida. A partir deste 

conceito, o ano do esgotamento do modelo de industrialização por substituição de im-

portações foi deslocado. Com isso, o ano de 1963 apresenta-se, pois, como desfecho de 

uma conjuntura aberta em 1959. Maria da Conceição Tavares passou a interpretar os 

anos que transcorrem entre 1959 e 1963 como um processo de destruição criadora em 

que se gestaram os mecanismos à conformação de uma estrutura de acumulação finan-

ceirizada.  
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MITOS INTERPRETATIVOS DA HISTÓRIA ECONÔMICA MATOGROSSENSE 

RESUMO 

A maioria das interpretações da história econômica mato-grossense privilegiam os 
fatores externos, desconsiderando a importância dos fatores endógenos, o que gera 
pontos controversos nas análises sobre a formação socioeconômica estadual. O artigo 
busca identificar mitos decorrentes da pesquisa histórica: isolamento geográfico, vazio 
demográfico, abordagem do produto principal exportador e a violência. A distância 
geográfica, o isolamento e a baixa densidade populacional são considerados fatores que 
contribuíram para o tardio interesse nacional na interiorização do país. A abordagem do 
produto principal apagou parte da história econômica do Estado de Mato Grosso, no 
sentido em que atividades econômicas paralelas eram desconsideradas.  A violência 
presente nas análises sobre a economia colonial aurífera mato-grossense, não é 
privilégio local, mas esteve presente também em Minas Gerais, principal pólo extrativo 
do ouro, e está associada a fatores mais gerais da história política brasileira, não se 
tratando essencialmente de “violência por si só”, mas de descontentamentos entre 
habitantes e invasores, colonizadores e colonizados, era uma resposta a estrutura 
imposta pelo governo português. A compreensão da historia econômica do Mato Grosso 
com foco nos acontecimentos endógenos e a importância da produção agropecuária e 
extrativista e dos circuitos internos de comercialização e abastecimento entre as regiões 
do Mato Grosso, em contraponto às interpretações focadas na visão capitalista européia 
predominante, permite revelar a identificação de interesses e ideologias existentes na 
estrutura social e econômica do Estado, e o reflexo da mesma na realidade atual. 

 

INTERPRETATIVE’S MYTHS OF THE MATOGROSSENSE’S ECONOMIC 
HISTORY 

Abstract 

Most interpretations of the Matogrossense’s economic history privileged the external 
factors instead of respecting the importance of the endogenous factors. It’s generated 
controversial points in the analyses on its social economic formation. The article 
searches the identification of some myths originated from these researches: geographic 
isolation, demographic emptinesses, the approach of the main product and the violence. 
In the distance geographic, the isolation and the low population density are considered 
as factors that had contributed for the delayed in national interest of country’s 
internalization. The approach of the main product erasered part of the economic history 
from Mato Grosso, when disconsideres others economic activities. Also the violence 



showed in the analyses, could be understandable as a commum fact in the colonial 
period of the economy auriferous, it was not a local privilege, but it was presented also 
in Minas Gerais, polar region of the gold, it would be associated with the behavior 
imposed by Portuguese people. It was not “violence by itself”, but the dissatisfactions 
between colonized inhabitants and invaders, settlers and the structure imposed for the 
Portuguese government, it was a reply. The understanding the Mato Grosso’s economic 
history focusing the endogenous events, the importance of the farming and the 
extractivism production, the internal circuits of commercialization and supplying will 
broadly help the interpretations that were focused predominantly in european capitalist 
view, it allows to identify the interests and ideologies hides in the social and economic 
structure of the State, and its consequences in the current reality. 
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Revisitando o Protecionismo de Friedrich List 

Carlos Henrique Lopes Rodrigues∗ 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo retomar o diagnóstico e as proposições que o autor 

alemão Friedrich List faz para que as Nações que ainda não implementaram sua 

industrialização a façam, através de medidas protecionistas estabelecidas pelo Estado. A 

partir do estudo da História Econômica dos países industrializados List constata que o 

processo de desenvolvimento desses países ocorreu com uma forte intervenção estatal e 

não através do liberalismo econômico como defendia a teoria vigente. Desta forma, 

recorrermos ao pensamento econômico deste autor nos parece possibilitar uma maior 

compreensão do debate acerca do protecionismo que até hoje gera muitas discussões e 

divergências. 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento; Livre-Comércio; Protecionismo. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This article has as objective to retake the diagnosis and the propositions that the german 

author Friedrich List does so that the Nations still didn't implement its industrialization 

make it, through protectionists measures established by the State. Starting from the 

study of the industrialized countries Economic History List verifies that the process of 

development of those countries occurred with a strong state intervention and not 

through the economic liberalism as it defended the effective theory. This way, to evoke  

this author's economic thought seems to facilitate a larger understanding of the debate 
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concerning the protectionism that until today it generates a lot of discussions and 

divergences. 

KEY-WORDS: Development; Free-Trade; Protectionism. 
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Revisitando o Protecionismo de Friedrich List 

Carlos Henrique Lopes Rodrigues∗ 

 

O principal trabalho de Georg Friedrich List, Sistema Nacional de Economia 

Política, reflete seu interesse no desenvolvimento econômico da Alemanha à luz das 

transformações que estavam ocorrendo nos Estados Unidos cuja experiência vivenciou 

de modo direto. Sua preocupação central era a consolidação da Nação, processo que na 

sua concepção estava intrinsecamente ligado à formação de um mercado nacional. Este 

objetivo seria alcançável através da abolição de tarifas internas e da execução de uma 

política tarifária que apoiasse o desenvolvimento das manufaturas. Esse protecionismo 

tarifário das manufaturas teria indiretamente um efeito positivo sobre o 

desenvolvimento da agricultura, tornando harmonioso o crescimento econômico. 

O autor alemão, na sua obra, contraria frontalmente a teoria vigente que 

propugnava que o livre comércio e a não participação do Estado em assuntos 

econômicos a não ser em situações bastante específicas, seria a melhor forma das 

Nações alcançarem o seu desenvolvimento, respeitando suas “condições naturais”, 

teoria esta alicerçada na “Lei das Vantagens Comparativas”1. List defendia que a 

instalação das manufaturas, através da participação ativa do Estado e de acordo com o 

grau de evolução de cada nação era condição sine qua non para seu desenvolvimento. 

Apesar de ter vivido até 1846, a influência exercida pela sua obra não se encerra 

com sua vida, pois influenciou naquele século e no século seguinte muitos teóricos e 

práticos que defendiam a industrialização a partir de medidas protetoras promovidas 

pelo Estado2. Essa influência é evidente no pensamento da CEPAL (Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe), inaugurada em 1948. Contudo, antes de 

influenciar a CEPAL, serviu como um dos sustentáculos teóricos para a argumentação 

de Roberto Simonsen em defesa do protecionismo no debate travado com Eugênio 

Gudin. 

                                                 
∗ Mestre em História Econômica pela UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), graduado em Ciências 
Econômicas pela UNESP (Universidade Estadual Paulista) e Professor do Curso de Ciências Econômicas da UFVJM 
(Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri). 
1 Cf. RICARDO, D. Princípios de Economia Política e Tributação. São Paulo: Abril Cultural, 1982, pp. 101-15. 
2 De acordo com Benedicto Nascimento, “percebe-se que países que ultrapassaram o estágio de subdesenvolvimento 
para tornarem-se parte do Mundo Central, como a Alemanha, Itália e Japão, aplicaram uma política econômica 
semelhante àquela preconizada no Sistema Nacional. Do mesmo modo que influenciou esses países, onde despontou 
uma firme vontade de se desenvolver, fortes traços dessa doutrina podem ser percebidos em autores brasileiros como 
Humberto Bastos e Roberto Simonsen e no desenvolvimento da CEPAL, que afetou tantos outros, como foi o caso de 
Celso Furtado, por exemplo”. Benedicto Heloiz NASCIMENTO. O Desenvolvimento no Sistema Nacional de 
Economia Política de Frederico List. In: IV Congresso Brasileiro de História Econômica. São Paulo, 2 a 5 de 
Setembro de 2001, pp.14-5. 
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No debate entre Roberto Simonsen e Eugênio Gudin à luz do protecionismo3, é 

evidente a influência de Georg Friedrich List e Mihail Manoilesco4, que defenderam a 

necessidade de medidas protecionistas para o desenvolvimento dos países que ainda se 

encontravam atrasados na implantação de suas indústrias, principalmente por 

considerarem que os países industrializados são mais ricos em relação aos países 

agrícolas, pois a indústria é considerada uma atividade superior e menos sensível às 

vicissitudes do comércio internacional. 

Diferentemente da CEPAL, Simonsen explicita o papel de List em sua 

formação, tornando obrigatório seu estudo para se discutir o protecionismo e como as 

Nações dele se utilizaram para se desenvolver, mesmo depois de um século da 

publicação de sua obra. Se Cristovam Buarque se indigna com o fato de List, apesar da 

importância de sua teoria e de sua utilização na formação do pensamento da Cepal, ter-

se mantido “marginalmente citado”, essa crítica não encontra respaldo na obra de 

Roberto Simonsen. 

Para elaborar sua teoria, List adotou uma perspectiva histórica e baseou-se 

principalmente na história dos países industrializados, que acredita demonstrar só haver 

um caminho para o desenvolvimento: o protecionismo estatal. 

Cristovam Buarque credita três fatos presenciados por List como determinantes 

em sua vida. Por ter nascido numa Alemanha semi-feudal, “pôde crescer e formar-se ao 

mesmo tempo em que o capitalismo se consolidava; a Inglaterra fortalecia sua posição 

de nação economicamente mais desenvolvida; e nas Américas os Estados Unidos se 

afirmavam como nação moderna”5. 

O contato de List com a América do Norte deu-se após sua expulsão da 

Alemanha, devido a seus escritos defendendo a unidade do Estado Alemão, a 

industrialização, medidas protecionistas e a moralização na administração pública, 

depois de eleito em 1819, deputado no Parlamento alemão6. Nos Estados Unidos, pôde 

                                                 
3 Cf.: RODRIGUES, C. H. L. A Questão do Protecionismo no Debate entre Roberto Simonsen e Eugênio Gudin. 
Campinas: UNICAMP (Dissertação de Mestrado), 2005. 
4 De acordo com Ricardo BIELSCHOWSKY. Pensamento Econômico Brasileiro: o ciclo ideológico do 
desenvolvimentismo. 4. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000, p.87, “como fundamentação para o protecionismo, ao 
lado da idéia de que a maioria das nações empregava tarifas elevadas, Simonsen mencionava dois argumentos. 
Primeiro lançava mão de List e do conceito de indústria infante(...). Segundo, mencionava entusiasticamente a 
argumentação de Manoilesco, que teria mostrado ‘os fundamentos científicos do protecionismo”. 
5 Cristovam BUARQUE. Apresentação. In: Georg Friedrich LIST. Sistema Nacional de Economia Política. São 
Paulo: Abril Cultural, 1983, p.VIII. 
6 List “pouco satisfeito com a administração dos negócios públicos, entrou a dirigir críticas ao governo, pleiteando 
reformas nos métodos e na sua orientação. Esta oposição lhe acarretou o desfavor das autoridades. Em 1822, vítima 
de intrigas, foi encarcerado, permanecendo preso durante dez meses. Só recuperou a liberdade com a promessa de 
emigrar para a América”. S. HARCOURT-RIVINGTON. Friedrich List, Genitor do Nacionalismo Econômico. In: 
Digesto Econômico. Ano II, Nº 21, Agosto de 1946, p.77. 
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fortalecer seus pressupostos. Teve contato com os defensores do protecionismo como 

medida de desenvolvimento da nação, principalmente Hamilton, que defendia o 

protecionismo às indústrias que estavam a se instalar sob a alegação de que muitos 

países da Europa também se utilizavam desse expediente. 

Nos Estados Unidos havia um intenso debate sobre a viabilidade de se adotar 

uma política protecionista, o Norte do país defendia a proteção e o Sul posicionava-se 

contrário. List presente nessa discussão contrapõe-se ao livre-comércio e “inicia sua 

atividade de militante no processo de formulação nos destinos da economia Norte-

Americana”7. Além disso, escreve nos Estados Unidos alguns trabalhos defendendo o 

protecionismo e em 1830 retorna à Europa. 

 O autor alemão com a experiência vivenciada nos Estados Unidos reforça seu 

descontentamento com a teoria vigente, que propugna o princípio da liberdade de 

comércio para todas as nações, independentemente do grau de desenvolvimento em que 

estiverem. Em suas palavras: 

 

Percebi claramente que a livre concorrência entre duas nações altamente 
civilizadas só pode ser mutuamente benéfica no caso de ambas estarem em grau 
de desenvolvimento industrial mais ou menos igual, ao contrário, qualquer 
nação, em razão de reveses, estiver atrasada em relação a outras, do ponto de 
vista industrial, comercial e naval, embora possua os meios mentais e materiais 
para desenvolver-se, deve antes de tudo aumentar e consolidar seus próprios 
poderes individuais para aparelhar-se e entrar na livre concorrência com nações 
mais evoluídas(...)8. 

 

A livre concorrência apenas se torna factível, então, a partir do momento em que 

a nação desenvolve seu potencial manufatureiro. O país que, naquele momento, 

encontrava-se mais desenvolvido industrialmente havia adotado uma intensa política 

protecionista, contudo, depois de alcançar esse desenvolvimento passou a defender o 

livre-comércio, pois possuía uma situação de superioridade em relação às demais nações 

e beneficiar-se-ia com o livre-cambismo. Apesar de não admitir, a Inglaterra para 

desenvolver sua indústria, colocou-a sob a proteção de seu sistema alfandegário e, 

 

uma vez de posse dos diversos ramos industriais, a Inglaterra dispensou-lhes 
seu cuidado e atenção, tratando-os como se trata de uma árvore recém plantada 
que exige apoio e cuidado. Se alguém ainda não estiver convencido de que, por 
meio da diligência, da habilidade e da economia, todo e qualquer ramo da 

                                                 
7 BUARQUE, op. cit, p.XI. 
8 Georg Friedrich LIST. “A História”. In: Sistema Nacional de Economia Política. São Paulo: Abril Cultural, 1983, 
pp.3-4. 
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indústria pode e deve tornar-se lucrativo com o correr do tempo – que em 
qualquer nação já avançada na agricultura e na civilização, utilizando um 
protecionismo, sua manufatura nascente, por mais defeituosa e caros que 
possam ser, de início seus produtos, pode, pela prática, pela experiência e pela 
competição interna posteriormente igualar sob todos os aspectos a perfeição dos 
produtos mais antigos de seus concorrentes estrangeiros; se alguém ignorar que 
o êxito de determinado ramo da indústria está em função do êxito de vários 
outros setores; ou se alguém ignorar até onde um país pode desenvolver suas 
forças produtivas, se cuidar para que cada geração sucessiva continue o trabalho 
industrial a partir do ponto em que o deixarem as gerações anteriores – todas 
essas pessoas devem primeiramente estudar a história da indústria inglesa, antes 
de aventurar-se a elaborar sistemas teóricos, ou a aconselhar estadistas práticos 
que têm em suas mãos o poder de promover a prosperidade ou a infelicidade 
das nações9. 

 

Desenvolvida em suas manufaturas, queria a Inglaterra um comércio em livre-

concorrência, ocultando a verdadeira política que adotou para alcançar seu 

extraordinário parque industrial, para que nenhuma nação a copiasse e concorresse com 

ela em condições de igualdade. Para tanto, utiliza-se, agora, das teorias vigentes que 

cumprem o papel de obscurecer o procedimento utilizado por ela para se desenvolver. 

Para List, a Inglaterra consciente de que quando dois países se mantêm em 

regime de livre comércio, adquire supremacia o país que vender bens manufaturados, 

caindo à posição de dependência aquele que apenas vender produtos agrícolas, proibiu 

suas colônias norte-americanas de fabricar qualquer bem manufaturado. 

Para se ter uma idéia da política estabelecida pela Inglaterra em relação às suas 

colônias, temos o caso das colônias inglesas na América do Norte que foram vítimas da 

política de proibição de implantação de manufaturas, chegando-se a seguinte situação: 

 

no que tange ao comércio e à indústria, as colônias norte-americanas foram 
mantidas pela Inglaterra em um estado de servidão e dependência tão grandes, 
que não lhes era permitido manufaturar qualquer artigo, além dos estritamente 
de uso doméstico e os de artesanato. Ainda no ano de 1750, a existência de uma 
manufatura de chapéus no Estado de Massachusetts constituiu tal sensação e 
despertou ciúme tão grande no Parlamento Inglês, que este taxou qualquer tipo 
de manufatura como ‘transtornos comuns’(...). Em 1770, Chatham, irritado com 
as primeiras tentativas manufatureiras dos habitantes da Nova Inglaterra 
declarou que não devia permitir às colônias manufaturar sequer um cravo para 
ferradura10 

 

Esse monopólio de toda a indústria manufatureira constitui uma das causas 

principais da independência dessa colônia. Com a independência dos Estados Unidos 

                                                 
9 LIST, op. cit., p.33. 
10 LIST, op. cit., p.73. No Brasil colônia houve em 1785 o alvará de D. Maria I, que proibia o estabelecimento de 
manufaturas. Este alvará apenas foi revogado em 1808 com a chegada na colônia de D. João VI. 
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estes perceberam a necessidade de ter a manufatura próxima à agricultura. De acordo 

com List: 

 

os norte-americanos haviam a muito aprendido da experiência que a agricultura 
não pode atingir um estado elevado de prosperidade se não assegurar para o 
futuro a troca de produtos agrícolas por artigos manufaturados; que, ao 
contrário, quando o agricultor vive na América e o manufator vive na 
Inglaterra, tal intercâmbio não raro é interrompido por guerras, crises 
comerciais ou por tarifas alfandegárias estrangeiras, e, por conseguinte, se 
quisermos que o bem-estar nacional repouse sobre fundamentos seguros, ‘o 
manufator deve vir a estabelecer-se bem próximo do agricultor’, para usar as 
palavras de Jefferson’11. 

 

Não fosse essa política dos Estados Unidos, de imporem restrições à importação 

de produtos manufaturados e proteger sua indústria nacional12, eles nunca teriam 

conseguido manter com sucesso uma produção manufatureira, além do que, se ficassem 

restritos à produção agrícola as crises comerciais seriam intensas nessa nação em função 

de qualquer restrição que pudesse haver à sua produção. 

Embasado na história, List contrapor-se-á à argumentação das teorias que 

defendem o livre comércio, demonstrando que este apenas se torna harmônico a partir 

do momento em que as nações que dele participam possam competir em condições de 

igualdade, isto é, após terem protegido seu mercado da concorrência estrangeira e 

desenvolvido sua manufatura. Nas palavras do autor: 

 

o sistema protecionista, na medida em que constitui a única maneira de colocar 
as nações ainda atrasadas em pé de igualdade com a nação predominante, esse 
sistema protecionista, considerando sob este ponto de vista, apresenta-se como 
meio mais eficaz para fomentar a união final das nações, e, portanto, também 
promover a verdadeira liberdade de comércio13. 

 

O desenvolvimento manufatureiro, através de uma política protecionista, é 

imprescindível para o próprio desenvolvimento da agricultura que só tende a beneficiar-

se, pois em uma nação, 

 

                                                 
11 LIST, op. cit., p.78. 
12 Cabe ressaltar, que esta política protecionista não se deu de forma harmônica e pronta, pois foi “somente no ano de 
1824, depois que os efeitos das leis inglesas sobre importação de cereais manifestaram-se em toda a extensão de sua 
insensata tendência – obrigando assim o interesse agrícola dos Estados centrais, do norte e do oeste a aliarem-se aos 
interesses da atividade manufatureira -, que o Congresso aprovou taxas alfandegárias pouco elevadas. Mesmo essa 
elevação demonstrou-se insuficiente, razão pela qual o Congresso aprovou, em 1828, tarifas ainda superiores, depois, 
aliás, de debates violentos”. LIST, Idem, Ibidem. 
13 Georg Friedrich LIST. “A Teoria”. In: Sistema Nacional de Economia Política. Op. cit., p.93. 
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a força agrícola de produção é tanto maior, quanto mais intimamente uma 
capacidade manufatureira, desenvolvida em todos os ramos, estiver unida local, 
comercial e politicamente à agricultura. Na proporção em que a capacidade 
manufatureira for assim desenvolvida, também se desenvolverão a divisão das 
operações comerciais e a cooperação das forças produtivas na agricultura, 
atingindo o mais alto estágio de perfeição14. 

 

Para o fortalecimento da manufatura e consequentemente da agricultura, o 

desenvolvimento do mercado interno é essencial, dado que ele permite não ficar 

dependente das vicissitudes do comércio internacional, que podem, de uma hora para 

outra interromper a compra dos produtos agrícolas e dificultar a venda de produtos 

manufaturados para os países agrícolas. O desenvolvimento manufatureiro em nações 

que já tenham alcançado um determinado progresso se faz então necessário mesmo que 

em detrimento do comércio exterior. De acordo com o autor alemão: 

 

uma nação que já cresceu consideravelmente em civilização, em aquisição de 
capital e população, verá que o desenvolvimento de um poderio manufatureiro 
próprio é infinitamente mais benéfico à agricultura do que o comércio exterior 
mais florescente poderia ser sem tais manufaturas; porque desta forma ela se 
assegura contra todas as flutuações às quais pode estar exposta em virtude de 
guerras, de restrições externas ao comércio e de crises comerciais(...); porque 
aufere as maiores vantagens das melhorias de transportes geradas pela sua 
própria atividade manufatureira, enquanto, pela mesma coisa, será desenvolvida 
uma série de forças pessoais e naturais até agora não utilizadas; e, sobretudo 
porque o intercâmbio recíproco entre o poderio manufatureiro e o poderio 
agrícola é tanto maior quanto mais perto o agricultor e o manufator estiverem 
um do outro, e quanto menos estiverem sujeitos a serem interrompidos por 
acidentes de toda espécie no intercâmbio de vários produtos15. 

 

Evidenciando-se que a agricultura e a manufatura de uma nação são 

interdependentes, uma nação que só possui agricultura é equivalente a um indivíduo que 

tem “um só braço”16, e necessário se faz o desenvolvimento da manufatura. Para 

conseguir esse desenvolvimento, que é a condição fundamental de toda a prosperidade 

nacional duradoura, List mostrará diferentemente de Adam Smith, a necessidade que há 

de o Estado promover certas limitações e orientar as atividades privadas, pois: 

 

                                                 
14 LIST, op. cit., p.109. 
15 LIST, op. cit., p.111. 
16 “Uma nação que troca produtos agrícolas por artigos manufaturados estrangeiros é um indivíduo com um braço só, 
sustentado por um braço estrangeiro. Este apoio pode ser-lhe útil, mas não tanto como se possuísse ele mesmo dois 
braços – isso porque sua atividade depende da vontade do estrangeiro. De posse de sua própria força manufatureira, a 
nação pode produzir tanto gêneros e matérias-primas quanto os manufatores do país podem consumir; ao passo que, 
se depender de manufatores estrangeiros, a nação só pode produzir medida de excedente de produtos que as nações 
estrangeiras não fazem questão de produzir para seu próprio consumo, e que, portanto são obrigadas a comprar de 
outro país”. LIST, op. cit., p.113. 
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o Estado não só tem o direito, mas também o dever de impor certas normas e 
restrições ao comércio, na salvaguarda dos interesses superiores da nação. Com 
as proibições e as taxas protecionistas, o Estado não orienta os indivíduos sobre 
como empregar suas forças produtivas e seu capital(...), o Estado deixa a 
critério de cada indivíduo como e onde deve investir seu capital, ou que 
profissão deve abraçar. Diz apenas: ‘é vantajoso para a nossa nação que nós 
mesmos produzamos esses ou aqueles artigos; mas, já que pela livre 
concorrência com países estrangeiros jamais poderemos obter essa vantagem, 
impusemos restrições a tal concorrência, pois em nosso ponto de vista é 
necessário proporcionar àqueles nossos concidadãos que investem seu capital 
nesses novos setores da indústria e àqueles que consagram suas forças corporais 
intelectuais a isso, às necessárias garantias de que não perderão seu capital e 
não falharão à sua vocação na vida(...), Desta forma, o Estado não impõe 
restrição alguma ao trabalho privado, pelo contrário, assegura um campo maior 
e mais amplo de atividade aos recursos pessoais, financeiros e naturais17. 

 

Na situação em que o Estado não providencia uma ingerência para proteger 

determinadas atividades econômicas, a Nação fica dependente dos regulamentos 

comerciais estrangeiros, o que acaba sendo maléfico para ela. 

A argumentação de que as tarifas protecionistas punem os consumidores e que 

os preços são maiores e a qualidade inferior às mercadorias importadas é equivocada 

para List, dado que: 

 

a competição interna e a garantia contra a concorrência destrutiva do exterior 
produziu esse milagre, que a escola popular desconhece totalmente e do qual 
nada quer saber. Portanto, não é verdade o que afirma a escola popular, ou seja, 
que as taxas protecionistas aumentam o preço dos produtos nacionais na mesma 
proporção que a porcentagem da respectiva taxa alfandegária. Por algum tempo, 
as taxas de importação podem aumentar o preço dos produtos nacionais na 
mesma proporção que a porcentagem da respectiva taxa alfandegária. Por 
algum tempo, as taxas de importação podem aumentar o preço, mas em toda 
nação que estiver qualificada para possuir uma atividade manufatureira própria 
a consequência do protecionismo será que a competição interna logo reduzirá 
os preços em um nível abaixo do vigente quando a importação era livre18. 

 

List acusa os arautos da livre concorrência de não levar em consideração a 

diferença que há entre as nações, no que tange ao seu grau de desenvolvimento, e reitera 

que há uma evolução entre elas e, de acordo com o estágio de cada nação, elas devem 

adotar o livre cambismo ou o protecionismo19. 

                                                 
17 LIST, op. cit., pp.117-8. 
18 Georg Friedrich LIST. As Políticas. In: Sistema Nacional de Economia Política. Op. cit., p.262. 
19 Para o autor, estes estágios evolutivos são os seguintes: “barbárie inicial, estágio pastoril, estágio agrícola, estágio 
agromanufatureiro e estágio agromanufatureiro-comercial”. Desta forma, “quanto menos desenvolvida for a 
agricultura de um país, e mais seu comércio exterior precisar de oportunidades de trocar matérias-primas por artigos 
manufaturados estrangeiros; quanto mais a nação está mergulhada na barbárie e quanto mais for tributária de um 
sistema de governo e de legislação monárquico absoluto, tanto mais o livre cambismo (exportando produtos agrícolas 
e importando manufaturados) promoverá sua prosperidade e sua civilização”. Ao contrário, “quanto mais 
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Os países agrícolas precisam implementar a manufatura, além do que necessitam 

desenvolver seu mercado interno20, principalmente para seus produtos manufaturados, 

através de medidas restritivas. List insiste na superioridade da manufatura sobre a 

agricultura e como isso reflete de forma positiva para a população de uma Nação, 

principalmente por aumentar seu nível de renda. 

O grande problema para um país que permanece agrícola é o não aproveitamento 

de seus recursos naturais, entretanto, quando se estabelece o poderio manufatureiro em 

uma nação agrícola a situação torna-se completamente alterada, de acordo com o autor 

alemão: 

 

constróem-se estradas e ferrovias, escavam-se canais, os rios se tornam 
navegáveis, e criam-se linhas de navegação a vapor. Através desses meios, não 
somente são acionadas as forças de trabalho empregadas nessas atividades, não 
somente a população agrícola adquire a possibilidade de auferir um retorno 
infinitamente maior dos recursos naturais que possui, mas também são 
aproveitados e valorizados todos os minerais, todos os metais que no passado 
jaziam inaproveitados na terra. Produtos que até então não podiam ser 
transportados a uma distância superior a poucas milhas poderão agora ser 
distribuídos em todo o reino. Em consequência tais produtos, até agora de 
pouco valor, poderão assumir um grau de importância nos retornos estatísticos 
da produção nacional, que ultrapassa de longe o total de toda a produção 
agrícola em épocas anteriores21. 

 

Diferentemente da manufatura que está a se instalar num país devido a restrições 

ao comércio internacional, isto é, de medidas protecionistas, às matérias-primas tem que 

se dar a máxima liberdade de comércio, em qualquer circunstância, pois: 

 

a restrição de matérias-primas impede a utilização dos recursos e das forças 
naturais de um país, as restrições impostas à importação de bens 
manufaturados, ao contrário, fazem surgir e atuar (no caso de um país populoso 
e já bem adiantado na agricultura e no processo de civilização) uma grande 
quantidade de forças naturais que, em um país puramente agrícola, permanece 
sempre ociosa e inativa. Se, por um lado, as restrições à importação de 

                                                                                                                                               
desenvolvido estiver a agricultura de uma nação, quanto mais desenvolvida estiverem suas condições industriais, 
sociais, políticas e municipais, tanto menos vantagem auferirá, para o aperfeiçoamento de sua condição social, do 
intercâmbio de seus produtos agrícolas e de suas matérias-primas por artigos manufaturados estrangeiros, e tanto 
maiores serão as desvantagens que terá com a forte concorrência de uma força manufatureira maior que a sua”. 
Somente neste último caso seria justificável a adoção de um protecionismo, e este protecionismo não seria para 
sempre, pois essa “medida é justificável somente até o momento em que essa força manufatureira for suficientemente 
forte para não mais temer a concorrência estrangeira; e daí em diante até quando ela for para defender e proteger a 
força manufatureira interna em suas próprias raízes”. LIST, A Teoria, op. cit., p.125. 
20 Os ganhos auferidos por uma nação que se apossa inteiramente de seu mercado interno para seus produtos 
manufaturados são enormes, “pois uma nação que produz manufaturas para si mesma, e que está perfeitamente 
desenvolvida em suas condições econômicas, se torna proporcionalmente mais rica e populosa e, consequentemente, 
terá condições de consumir uma quantidade de artigos manufaturados muito maior do que poderia importar enquanto 
seu suprimento dependia de uma nação industrial estrangeira”. LIST, op. cit., pp.132-3. 
21 LIST, op. cit., p.146. 
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matérias-primas constituem um obstáculo ao desenvolvimento das forças 
produtivas do país, não somente das manufatureiras, mas também das agrícolas, 
por outro lado, uma força produtiva manufatureira interna, gerada por restrições 
à importação de manufaturas de fora, estimula o conjunto das forças produtivas 
agrícolas de um país a um grau que jamais o comércio externo mais florescente 
conseguirá igualar(...). Em resumo, tanto a história quanto as estatísticas 
provam a veracidade das afirmações dos ministros do rei Jorge I: as nações são 
tanto mais ricas e poderosas, quanto mais exportarem bens manufaturados, e 
quanto mais importarem meios de subsistência e matérias-primas22. 

 

List faz uma indagação: “por que as leis protecionistas influem tão 

poderosamente sobre o aumento da riqueza nacional?”. Em seguida responde: “deve-se 

isso, sobretudo à circunstância de que tantos recursos e forças naturais são convertidos 

pela produção manufatureira em capital produtivo(...). Trata-se de forças e recursos 

naturais que, de outra forma, permaneceriam inaproveitados – forças e recursos que uma 

Nação agrícola pode ativar e valorizar, implantando uma produção manufatureira 

própria”23 

A adoção da tarifa protecionista tem de obedecer às especificidades de cada 

nação, pois não existem tarifas altas, nem tampouco tarifas baixas, o que existe é a 

necessidade de garantir que a manufatura tenha condições de se desenvolver, proibindo 

neste estágio a concorrência com a manufatura estrangeira, nas palavras de List: 

 

o protecionismo pode ser alcançado proibindo sistematicamente a importação 
de certos artigos manufaturados, impondo taxas tão altas que praticamente 
equivalem a proibição, ou impondo taxas mais moderadas. Nenhuma dessas 
modalidades é invariavelmente benéfica, nenhuma é invariavelmente 
perniciosa, pois só se poderá definir qual das medidas é mais acertada, em 
função das circunstâncias específicas do respectivo país e da condição em que 
se encontra sua indústria24. 

 

Friedrich List em suas argumentações reitera a necessidade do desenvolvimento 

industrial de uma Nação, através de uma política protecionista implementada pelo 

Estado. Não é à toa que influenciou de forma direta o debate nas Nações ainda não 

desenvolvidas. Esta influência estende-se ao caso do Brasil, principalmente nas 

argumentações de Roberto Simonsen a favor de medidas protecionistas, as quais 

Eugênio Gudin não consegue refutar prontamente. Inclusive, Gudin concordará que a 

                                                 
22 LIST, op. cit., p.149. 
23 LIST, op. cit., p.150. 
24 LIST, op. cit., pp.207-8. Contudo, apesar dessa afirmação, o autor adiante esclarece que “à guisa de norma geral, 
pode-se supor que onde não se puder implantar uma indústria técnica com uma proteção inicial de 40 a 60%, e esta 
não puder se manter com uma proteção contínua de 20 a 30%, ali faltam as condições fundamentais de uma força 
manufatureira”. LIST, op. cit., p.210. 
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indústria que está a se instalar deve aproveitar-se de um protecionismo até atingir uma 

situação em que possa competir em condição de igualdade com as indústrias de outros 

países, mas enquanto Simonsen chama a atenção para a falta de um protecionismo no 

Brasil, Gudin acusará os abusos desse protecionismo. 
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Subdesenvolvimento brasileiro: do problema econômico para 

o político 
Rafael Gonçalves Gumiero1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A crise de 1929 e as guerras mundiais (Primeira e Segunda Guerra Mundial) 

sacudiram os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos os 

efeitos das crises debelaram a sua fragilidade econômica. Estas revelaram dois 

importantes aspectos para as economias subdesenvolvidas: o primeiro, são economias 

com modelo mercantil exportador cujas características concilia economia reflexa, 

monocultura, escravocrata e inexistência de cultura modernalizadora; segundo, “as 

vantagens comparativas” não beneficiava as economias subdesenvolvidas, tendo em 

vista que a cada momento as desigualdades entre países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos aumenta.  

A partir da década de 1940 o tema do subdesenvolvimento passa a ser 

incorporado à agenda de debates dos centros acadêmicos, no plano institucional, e passa 

a ser difundido através da “circulação das idéias”.  

Reportando ao caso brasileiro, a questão do subdesenvolvimento, que tem o 

seu lócus nas principais arenas de debates, é tomado como norte orientador pela 

intelligentsia brasileira e se torna o epicentro das políticas econômicas formuladas pelas 

agências de desenvolvimento2. Nesse sentido, o objetivo do artigo é analisar o 

subdesenvolvimento brasileiro no período áureo do nacional-desenvolvimentismo 

(1950-1964), tendo como base as seguintes hipóteses: 1) o subdesenvolvimento não é 

unilateral, isto é, obedece a dinâmica de cada país, de acordo com as suas próprias 

                                                            
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, PPGPOL – UFSCar. Desenvolve 
atualmente a seguinte pesquisa: “Diálogo das Teses de Rostow, Nurkse e Myrdal com a Teoria do 
Desenvolvimento de Celso Furtado, financiada pelo Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para 
o Desenvolvimento. Integrante do Grupo de Pesquisa Linhagens do pensamento político e social 
brasileiro e membro do GEDEM-UFSCar (Grupo de Estudos sobre Democracia e Modernização) em São 
Carlos-SP. Contato: gumierocs@yahoo.com.br. 
2 Podemos verificar apoio do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE), da Comissão 
Econômica para a América Latina (CEPAL) em formular políticas para a industrialização brasileira. 
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peculiaridades; 2) o subdesenvolvimento no Brasil não está ligado 

apenas ao problema de envergadura econômica, mas ao problema de cunho político e 

social.  

Para alcançar o objetivo delineado no artigo, trafegaremos pelo pensamento 

de Celso Furtado. Seguindo o raciocínio de Vera Cepêda, é utilizada a primeira fase do 

pensamento de Celso Furtado. Parafraseando com Cepêda3 (2001) a primeira fase do 

pensamento de Furtado vai do começo da sua carreira até o Golpe de 1964, sua principal 

marca é o otimismo e a esperança em reconhecer a herança deixada pela colonização 

para implementar o desenvolvimento nacional, acreditando na possibilidade de reverter 

as raízes desta herança através do salto para modernização, ao longo das décadas de 

1950 e 1960. Na primeira fase do pensamento de Celso Furtado consta a sua produção 

bibliográfica produzida entre 1954 a 19644.  

Assim sendo, por que é importante utilizar Celso Furtado como a matriz 

interpretativa do subdesenvolvimento brasileiro? Porque Celso Furtado tem uma Teoria 

autêntica e elaborou a sua Teoria do Desenvolvimento de acordo com as peculiaridades 

brasileiras.  

Nesse sentido, o artigo está dividido da seguinte maneira. No primeiro 

tópico será dada ênfase à queda da teoria liberal, sendo substituída pela Teoria do 

Subdesenvolvimento. Mas do que isso, nesse tópico é ilustrado como a questão do 

subdesenvolvimento se tornou central nos debates da intelligentsia brasileira. No 

segundo tópico, utilizando como cabedal teórico Celso Furtado, são enunciadas as 

principais características do subdesenvolvimento e de que forma se originou na 

economia brasileira. Finalmente, no terceiro tópico é exposto como o problema do 

subdesenvolvimento, identificado inicialmente como um problema que atinge a esfera 

econômica, passa a enveredar-se pela esfera política e das estruturas sociais. Neste 

                                                            
3 A fim de esclarecer as outras duas fases do pensamento de Celso Furtado, Cepêda (2001) identifica a 
segunda fase de Furtado pela profunda angústia, tem seu início após o Golpe Militar quando é exilado. 
Neste momento é observado que a pior das alternativas proposta havia logrado sucesso, constituindo um 
regime política fechado, sem o direito à participação política dos indivíduos, e a constatação de que os 
regimes fechados levariam ao estrangulamento político. A década de 80 marca a sua terceira fase, retoma 
os principais temas das décadas de 1950 e 1960, e os adéqua aos novos desafios impostos pelo 
capitalismo globalizado. 
4 A produção bibliográfica de Celso Furtado abrange o período de 1954 a 1964 são: A Economia 
Brasileira, de 1954; Perspectivas da Economia Brasileira, de 1958; Formação Econômica do Brasil, de 
1959, Operação Nordeste, de 1959; Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, de 1961; A Pré Revolução 
Brasileira, de 1962; A Dialética do Desenvolvimento, de 1964.  
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último tópico é apresentado o problema do Nordeste, como um dos 

principais agravantes do subdesenvolvimento brasileiro e objeto de extensa preocupação 

e esforço de Celso Furtado. 

 

A IMPORTÂNCIA DA TEORIA DO SUBDESENVOLVIMENTO NO 
PENSAMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO 

 

A decadência do setor cafeeiro impõe uma nova dinâmica para o processo 

de transformação estrutural da sociedade brasileira. A experiência do processo de 

industrialização promovido pelo Brasil, desde os surtos industriais à adesão do projeto 

de planejamento, pelo Plano de METAS (1955), esteve ancorada pela luta no plano das 

idéias, entre os adeptos da vocação agrária e os partidários da industrialização.  

A adoção das políticas keynesianas tomadas durante a Grande Depressão de 

1930 representou à quebra com a teoria liberal e o estabelecimento de novos 

paradigmas. No plano das idéias, pela primeira vez houve forte tomada de consciência 

em prol da industrialização, uma vez que, com base nas experiências dos países 

desenvolvidos que efetuaram a Primeira e a Segunda Revolução Industrial, o “salto para 

frente” somente poderia ser dado a partir da implantação da indústria.  

Dessa forma, Brandão (2007) traz à baila as “inovações” que o pensamento 

social dos anos 1930 se debruçou. Esse período é marcado pela construção do Estado, a 

emergência da sociedade e a sua transformação. Nesse sentido, essa argumentação vai 

de encontro com textos que discutem o atraso, situando a necessidade da modernização 

do Estado. Nesse ínterim, resulta na idéia motriz que ampara o círculo intelectual, o 

desenvolvimento e a questão da democracia. Independente dos projetos dos principais 

círculos de intelectuais, a questão da “superação do atraso” ilumina os esforços de 

novos sujeitos sociais políticos, bem como de novos e velhos atores. 

No plano das idéias houve a transição do tema Colônia – Nação para a 

discussão em torno da questão do atraso econômico, ponto central da condição de 

subdesenvolvimento no Brasil.  

 
A partir dos anos 30 teríamos então um grupo de pensadores que utilizam para a 
análise o viés sociológico ou antropológico; um outro grupo cuja análise recorre à 
abordagem institucional: e um grupo que privilegia o método da análise econômica. 
Nota-se aqui uma curiosa coincidência - essas abordagens expressam os três grandes 
problemas do pensamento social brasileiro do período: a formação de uma 
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identidade nacional (social, cultural e histórica), a 
transformação econômica e a reforma do Estado. É um 
retorno à citação inicial de José Honório Rodrigues, na qual se afirma que os 
processos intelectuais recuperam os problemas reais do momento em que são 
gestados. Esse vínculo cria um território comum que vai permitir, preservadas as 
divergências, um diálogo constante, mas muitas vezes invisível, entre os vários 
autores de cada corrente5.  

 

É frisada por Cepêda (1998) que a interpretação econômica da realidade 

teve a sua gestação ancorada na análise pioneira de Simonsen e Caio Prado Junior. 

Acrescenta ainda que a transição da economia colonial para a fase inicial da 

industrialização é analisada pela busca da identidade da nação brasileira, em meio ao 

turbilhão das transformações propaladas pela modernização. 

De acordo com Cepêda (1998), os obstáculos impostos ao processo de 

formação do Brasil, enquanto Nação-Estado foram perseguidos e debatidos 

pioneiramente pela geração de intelectuais brasileiros composto por Alberto Torres, 

Eduardo Prado, Gilberto Amado, Oliveira Vianna, Francisco Campos, Azevedo Amaral, 

Fernando de Azevedo, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Roberto 

Simonsen.  

A constante volatibilidade das idéias, impulsionadas pelas grandes 

transformações no contexto mundial, pelas guerras mundiais e pela Depressão de 1930, 

resultou em grandes controvérsias doutrinárias, digladiada entre grupos sociais e 

políticos. A passagem da década de 1920 para 1930 trouxe à sociedade brasileira novas 

indagações e dilemas. As discussões teóricas e a produção bibliográfica dos grandes 

intelectuais formaram amálgamas em torno de um tema em comum, passa a 

resplandecer sob o pensamento destes, de que forma o Brasil conduziria o seu processo 

de modernização.  

Por outro lado, no decorrer do processo de industrialização no Brasil, Draibe 

(1985) salienta que divergiam diferentes interesses entre as classes sociais, coibindo em 

uma heterogeneidade de interesses. Essa situação suscitou em um equilíbrio por parte 

do Estado e os interesses dos setores agrários e urbano-industrial, através de alianças 

políticas dos grupos sociais no intento de alcançar seus objetivos. 

                                                            
5 CÊPEDA, Vera Alves. Raízes do pensamento político de Celso Furtado: desenvolvimento, 
nacionalidade e Estado democrático. (Dissertação de Mestrado em Ciência Política). FFLCH/ USP. 1998, 
página 43.  
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Consoante à ruína da economia mercatil-exportadora, 

que veio ter a sua fase terminal com a crise de 1929, abriram-se várias alternativas para 

o desenvolvimento capitalista no Brasil. Naturalmente que a escolha de uma política 

econômica que fosse conduzir o Estado, bem como a sua própria transformação estava 

ligada ao um grupo de interesse social (DRAIBE, 1985). 

Nesse ínterim, centros de pesquisas no governo introduziram discussões 

acerca do processo de industrialização, travado entre a intelligentsia brasileira. É 

apresentada por Bielschowsky (2004) a tipologia formada pelas quatro matrizes do 

pensamento econômico: a corrente neoliberal, três correntes desenvolvimentistas 

(nacionalista, setor privado, setor público), a corrente socialista e o pensamento 

independente de Ignácio Rangel. 

De acordo com Bielschowsky (2004), a ideologia desenvolvimentista 

amparou-se pelo argumento em defesa da industrialização planejada e dos interesses do 

capital industrial privado nacional. Após a Revolução de 1930 e à crise econômica que 

se acentuou na economia brasileira, um grupo de empresários industriais ganhou um 

lócus de discussão fortificado pelo Centro das indústrias do Estado de São Paulo, pela 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pela Confederação Nacional 

da Indústria (CNI), liderados por Roberto Simonsen, Euvaldi Lodi, Jorge Street e 

Morvan Figueiredo. O ideário destas personalidades estava em levar adiante o 

desenvolvimento econômico brasileiro através de uma estrutura industrial moderna, 

similar às das economias capitalistas maduras. 

Por outro lado, segundo Bielschowsky (2004), os principais expoentes da 

corrente neoliberal foram Eugênio Gudin e Daniel de Carvalho, severos opositores do 

protecionismo, como também Octávio Gouveia de Bulhões, Dênio Nogueira e 

Alexandre Kafta. Parafraseando com Bielschowsky, os aspectos fundamentais que 

enveredaram a corrente neoliberal no Brasil foram: não apoiavam a atuação do Estado 

na economia brasileira; foram a favor das políticas de equilíbrio monetário e financeiro; 

e eram adeptos da vocação agrária, contrários às medidas de suporte ao projeto de 

industrialização. 
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A década de 1940 ficou marcada principalmente pelo 

acalorado debate entre Simonsen de um lado, e Gudin do outro6. Em meio aos debates 

públicos, a via do nacional-desenvolvimentismo foi à vitoriosa, e foi por esta via 

ideológica que o projeto de industrialização foi posto em prática. O planejamento 

econômico tornou-se, a partir de 1940, o vetor que representou o processo da 

industrialização brasileira7.  

Dito isto, a noção de planejamento econômico deve em grande medida as 

influências recepcionadas pela intelligentsia brasileira, representada pelos principais 

expoentes da corrente desenvolvimentista.  

A obra seminal de List, Sistema Nacional de Economia Política, produzida 

em 1846, aflora a questão da proteção do Estado para a indústria nascente. Somente no 

período que compreende o interregno da Grande Depressão e da Segunda Guerra 

Mundial, teóricos debruçaram-se sob a tarefa de identificar as principais razões para as 

desigualdades entre as os países centrais e os países periféricos, em específico, sobre a 

questão do subdesenvolvimento. Essa foi a viga mestra que conduziu a produção 

bibliográfica produzida por Rostow, Nurkse e Myrdal.  

 O mérito desses autores está em construir em um mesmo período, teses 

que propuseram investigar as causas do aprofundamento das desigualdades entre países 

centrais e periféricos. O conceito do subdesenvolvimento somente se propagou para a 

periferia do sistema capitalista graças à “circulação das idéias”. Um postulado não 

ganha hegemonia se não tiver base no campo material e no campo ideológico. 

Nesse sentido, graças à circulação das idéias foi possível que intelectuais da 

periferia tomassem contato com a produção teórica produzida no centro. Considerando 

esse mesmo período, em 1948, surgiu a Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL). Sob a tutela de Raúl Prebish a CEPAL foi referência de excelência como 

                                                            
6 Conforme expõe Carlos Von Doellinger (1978), em 1944, foi proposto pelo Conselho Nacional de 
Política Industrial e Comercial, subordinado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, um 
relatório que examinasse as bases de uma política industrial e comercial para o país. Coube a Roberto 
Simonsen, relator do Conselho, preparar esse relatório com avaliações referentes à renda nacional. O 
relatório final propunha a quadruplicação da Renda Nacional, pautada pelo esforço do planejamento e 
pela ação protecionista do Governo. 
7 As principais experiências de planejamento até o Golpe de 1964 foram: a Missão Cooke, em 1942; o 
Plano SALTE, no governo Dutra (1946-51); as Comissões Mistas Brasil-Estados Unidos (CMBEU) e 
BNDE-CEPAL, no período abrange o segundo governo Vargas (1951-56); o Plano de Metas, aplicada no 
governo Juscelino Kubstischek (1955-60) e a experiência pioneira de desenvolvimento regional SUDENE 
(1959); e, o Plano Trienal (1962) elaborado no governo João Goulart. 
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centro de pesquisa sobre o subdesenvolvimento, reunindo as maiores 

mentes da América Latina no seu conjunto de membros. As mutações conceituais 

segundo Mallorquin (2004) devem muito aos discursos contestatórios da CEPAL. 

Mas seria pelas mãos de Celso Furtado que o diálogo do 

subdesenvolvimento seria aprofundado. Bielschowsky (2004) elege três conteúdos que 

classificam Celso Furtado como adepto do pensamento econômico dos 

desenvolvimentistas nacionalistas: liderança do Estado na promoção do 

desenvolvimento; defesa da submissão da política monetária e cambial à política de 

desenvolvimento, em oposição aos programas de estabilidade preconizados pelo FMI, e 

compromisso com reformas de cunho social como o projeto da desconcentração de 

renda da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

Celso Furtado protagonizaria, ao longo das décadas de 1950 e 1960, forte 

papel público nos órgãos governamentais e da Organização das Nações Unidas (ONU), 

bem como produziu as suas primeiras obras. A experiência de Furtado nos órgãos de 

desenvolvimento econômico em que esteve vinculado possibilitou reunir importantes 

estatísticas econômicas8, apesar muito precárias e de difícil acesso, como também 

esteve em contínuo contato com teóricos que se propuseram a produzir obras e 

relatórios concentrados em discutir a questão de subdesenvolvimento na América 

Latina. 

 

SUBDESENVOLVIMENTO BRASILEIRO: DO PROBLEMA DE CUNHO 
ECONÔMICO PARA O POLÍTICO 

 

Celso Furtado é destacado como um dos principais teóricos que esteve em 

ação durante a primeira fase da industrialização brasileira. Segundo Francisco de 

Oliveira, Celso Furtado é um dos demiurgos do Brasil, ao lado de Gilberto Freire, Casa 

Grande e Senzala; Caio Prado Junior, Formação do Brasil Contemporâneo e Sergio 

Buarque de Holanda, Raízes do Brasil.  

A primeira fase do pensamento de Celso Furtado se destacou exercendo a 

função de grande programador do desenvolvimento, além de uma vasta produção 

bibliográfica.  Em 1948, foi integrado à CEPAL e preconizou em conjunto com Raúl 

                                                            
8 Considerando as atividades econômicas cíclicas, da cana-de-açúcar, da mineração, do café e as 
primeiras experiências industriais. 
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Prebish os diagnósticos que impediam o desenvolvimento da 

América Latina. Em 1953, Furtado presidiu a Comissão Mista BNDE-CEPAL. Naquela 

ocasião, Furtado trouxe para o Brasil as “técnicas de planificação” elaboradas na 

CEPAL, aplicando à economia brasileira em conjunto com o diagnóstico elaborado pelo 

BNDE. Posteriormente, durante o governo de Juscelino Kubitscheck, Furtado integrou o 

corpo de membros do BNDE, em 1959, estruturou e dirigiu a SUDENE. No governo de 

João Goulart, Furtado foi Ministro do Planejamento e formulou o plano Trienal.  

O enfoque furtadiano deu uma nova visão sobre as interpretações de Brasil, 

principalmente ao utilizar a metodologia “histórico-estrutural”, metodologia utilizada 

em sua celebre obra, Formação Econômica do Brasil, de 1959. 

A publicação da Formação Econômica do Brasil é bombástica, em termos 

da literatura antes publicada a respeito da compreensão da formação do Brasil. Através 

da metodologia histórico-estrutural aliada à contribuição keynesiana, permitiu Furtado ir 

à fundo em sua sistemática avaliação das atividades econômicas cíclicas produzidas no 

Brasil (cana-de-açúcar, mineração, café).  

Em Formação Econômica do Brasil, Furtado explica que o Estado 

inconscientemente aplicou políticas keynesiana, como medida de proteção à queda dos 

preços do café no mercado externo. A adoção de medidas anticíclicas foi aplicada 

visando dois problemas estruturais na economia brasileira: a manutenção dos níveis de 

renda internos; e a crise de divisas. Essa ação do governo impediu o movimento “quase 

mecânico” de importar produtos não produzidos no Brasil.  

Segundo Furtado (2003), graças à estrutura incipiente criada pela produção 

de café foi possível aproveitá-la para amparar a indústria nacional. A intervenção do 

Estado na economia, em paralelo com a Depressão de 1930, paralisou as importações 

brasileiras, abriu “uma brecha histórica” para o alvorecer da indústria nacional, 

iniciando o processo que mais tarde seria o chavão da implantação da industrialização, 

as políticas de “substituição de importações”.  

A história demonstrou que os sucessivos declínios das atividades 

econômicas brasileira estiveram associados aos ciclos econômicos (intercalando fases 

de ascensão e declínio da atividade econômica). A alternativa proposta pela teoria 

keynesiana é o combate aos ciclos econômicos, calcada pelas políticas anticíclicas e 

pela intervenção do Estado na economia. Por conta disso, pregada à análise keynesiana, 
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Furtado tem consciência que o “círculo vicioso da pobreza” somente 

pode ser superado instaurando o processo de industrialização. 

A estrutura subdesenvolvida da economia brasileira, segundo Furtado 

(1963), teve a sua gênese a partir do deslocamento da moderna estrutura capitalista em 

direção às regiões com economias pré-capitalistas. Esta estrutura oriunda da Europa 

sobrepôs-se à estrutura pré-capitalista no Brasil, formando estruturas híbridas – misto de 

estruturas dinâmicas do capitalismo e estruturas pré-capitalistas. 
 

O subdesenvolvimento é, portanto, um processo histórico autônomo, e não uma 
etapa pela qual tenham, necessàriamente, passado as economias que já alcançaram 
grau superior de desenvolvimento. Para captar a essência do problema das atuais 
economias subdesenvolvidas necessário se torna levar em conta essa peculiaridade9.  

 
 

Conduzindo pela análise de Furtado em Formação Econômica do Brasil é 

possível identificar que a base da metodologia estruturalista está pautada pela 

necessidade de intervir nas estruturas de base agrária colonial, que configuravam a 

condição de subdesenvolvimento brasileiro. Dentro desta ótica, a estrutura econômica 

brasileira é marcada pelo hibridismo, conseqüência do reflexo das exportações 

brasileiras terem sido pautadas na monocultura, definindo a estrutura da economia como 

dual estrutural, associando o setor dinâmico (moderno), preso a um setor atrasado. O 

fenômeno dual-estrutural é típico em países com capitalismo tardio. 

Furtado delineia quatro pecados originais do subdesenvolvimento. O 

primeiro pecado original é o problema da balança de pagamentos, determinado pelo 

déficit. De acordo com o pensamento furtadiano (1963), o déficit na balança de 

pagamentos em países subdesenvolvidos é determinado pela pauta de importação, cuja 

maior porcentagem corresponde em bens de capital. 

O segundo pecado original do subdesenvolvimento considerado por Furtado 

(1963) é a ausência de uma classe empresarial empreendedora. A ausência da classe 

empresarial obriga o Estado a suprir essa lacuna, atuando na formulação de estratégias 

para a industrialização. O terceiro pecado corresponde à necessidade do investimento a 

longo prazo angariado pelos empréstimos internacionais ou pelo recurso público de 

financiamento, proporcionado pelas agências de fomento ao desenvolvimento 

                                                            
9  FURTADO, Celso. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. 2. Ed. Rio de Janeiro: Ed. Fundo de 
Cultura. 1963, página 181. 
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econômico. Finalmente, o quarto pecado original salientado por 

Furtado é a inflação. Ela está atrelada aos desajustes externos que acompanham o 

processo de crescimento, principalmente pelos desequilíbrios na balança de 

pagamentos. 

Nas economias subdesenvolvidas, dado o baixo crescimento na taxa de 

importação, é necessário que seja invertido os capitais para o setor de substituição de 

importações, de modo que cresça com maior intensidade que os setores que já existem 

no mercado interno. Entretanto, na maioria das vezes, a situação preponderante é do 

excesso de capacidade produtiva em determinados setores e insuficiência em outros, 

particularmente os que estão condicionados a efetuarem a substituição de importações. 

A inadequação para inverter os lucros em uma nova capacidade produtiva cria a 

capacidade ociosa. Forma-se um desequilíbrio interno decorrente da insuficiência da 

oferta, o qual traduz na pressão no balanço de pagamentos. 

Segundo Furtado (1963), o desenvolvimento industrial brasileiro estava 

sendo conduzido sem nenhuma política específica, acarretando problemas nos setores 

estratégicos da economia. O resultado desse desajuste veio através das pressões 

inflacionárias.  

O subdesenvolvimento originário no Brasil toma proporções mais 

complexas. Em 1958, Celso Furtado em sua obra Perspectivas da Economia Brasileira 

elabora um balanço do estágio em que se encontra a industrialização brasileira. Nessa 

obra, Furtado entende que os benefícios da industrialização brasileira foram para 

poucos, ou seja, o crescimento econômico não foi feito de modo igualitário. Além disso, 

quanto mais crescimento gerava a industrialização maior eram as desigualdades entre a 

região Nordeste e a Centro-Sul.  

 

A QUESTÃO NORDESTE: APROFUNDAMENTO DO 
SUBDESENVOLVIMENTO BRASILEIRO  

 

Um dos pontos em que Furtado deu maior prioridade em sua análise sobre o 

subdesenvolvimento foi acerca das desigualdades entre as regiões Nordeste e a Centro-

Sul. Ao longo da década de 1950 e 1960, o debate em torno da estagnação econômica 

da região Nordeste foi considerado como um dos temas angulares da Teoria do 

Desenvolvimento de Celso Furtado, manifestado em suas publicações Perspectivas da 
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Economia Brasileira, Formação Econômica Brasileira, Operação 

Nordeste, A Pré Revolução Brasileira, Dialética do Desenvolvimento. 

 Assim, a questão do Nordeste toma tal envergadura que passam a ser 

criadas agências de desenvolvimento local para a região, o Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) e a SUDENE.   

Anterior ao surgimento dessas instituições de desenvolvimento, o 

diagnóstico dado ao problema do subdesenvolvimento no Nordeste pelo Departamento 

Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS) era em virtude das secas e do terreno 

improdutível, propondo como prognóstico “a solução hidráulica”.  

Entretanto, Furtado contrariou esse diagnóstico ao duvidar que o problema 

para o subdesenvolvimento no Nordeste estivesse estritamente relacionado as condições 

geográficas e climáticas da região. Furtado analisa o problema do Nordeste sob outra 

ótica, a de que é preciso intervir nessa região por meio de um órgão de desenvolvimento 

governamental, seja pautado pelo anseio de desenvolvimento local por meio da 

instalação do processo de industrialização. 

O documento formulado pelo GTDN, em 1959, sob a tutela de Celso 

Furtado Uma política de desenvolvimento para o Nordeste, propunha que a análise 

operacional do problema que representa o Nordeste fosse investigado dentro do quadro 

do desenvolvimento econômico nacional. Segundo Furtado o problema do Nordeste 

estava relacionado pelas desigualdades regionais entre a região Nordeste e a região 

Centro-Sul.  

A ferramenta metodológica utilizado por Furtado (1978) para fazer essa 

proposição era a desigualdade da renda per capita entre os indivíduos dessas regiões e a 

produtividade de cada uma das regiões.  

 O governo federal interviu na região Nordeste por meio da ajuda 

financeira no período de seca, consistindo em um caráter de simples assistência social, e 

pela aplicação e inversão de capital nesta região, criando oportunidades de emprego 

para a população. (FURTADO, 1978) 

 O diagnóstico de Furtado (1978) a respeito dos problemas que atingem e 

se multiplicam na região Nordeste são: 1) a economia está pautada em um sistema de 

produção agrícola, em simbiose com a pecuária (setor de subsistência); 2) a economia 
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nordestina é frágil, qualquer impacto oriundo da economia 

internacional ou nacional produz efeitos negativos; 3) a economia convive com o 

problema da seca.  

 A estratégia sugerida por Furtado contra o subdesenvolvimento na região 

Nordeste foi implantar uma política de industrialização.  

 
A política de industrialização visa o tríplice objetivo de dar emprego a essa massa 
populacional flutuante, criar uma classe dirigente nova, imbuída do espírito do 
desenvolvimento, e fixar na região os capitais formados em outras atividades 
econômicas, que atualmente tendem a emigrar10.  

 

Através da exposição do plano dado por Furtado (1978), o cerne do seu alvo 

é a substituição da classe dirigente, na região do Nordeste, retém para si própria os 

lucros auferidos pelas exportações de produtos primários, coibindo na concentração de 

renda e impossibilitando o desenvolvimento integral.  

Além disso, para Furtado (1978) é preciso intervir na eliminação das 

instalações das empresas estrangeiras na região Nordeste, cuja intenção é usufruir da 

terra, mão-de-obra (salários a nível de subsistência), sem dar nenhuma contribuição ao 

desenvolvimento desta região. Nesse sentido, Furtado foca na necessidade de incentivar 

e providenciar por parte de políticas governamentais indústrias nacionais, cujo caráter 

seja intervir na região Nordeste propiciando emprego e renda para a população. 

 
O Plano de Ação apresentado neste documento está estruturado em torno de quatro 
diretrizes básicas: a) intensificação dos investimentos industriais, visando criar no 
Nordeste um centro autônomo de expansão manufatureira; b) transformação da 
economia agrícola da faixa úmida, com vistas a proporcionar uma oferta adequada 
de alimentos nos centros urbanos, cuja industrialização deverá ser intensificada; c) 
transformação progressiva da economia das zonas semi-áridas no sentido de elevar 
sua produtividade e torná-la mais resistente ao impacto das secas; e d) deslocamento 
da fronteira agrícola do Nordeste, visando incorporar à economia da região as terras 
úmidas do hinterland maranhense, que estão em condições de receber os excedentes 
populacionais criados pela reorganização da economia da faixa semi-árida11.  

 

O sistema econômico brasileiro, segundo Furtado (1978) somente alcançará 

um sistema econômico integrado, quando a disparidade regional, configurado pelo 
                                                            
10 Grupo de trabalho para o desenvolvimento do Nordeste. Uma Política de Desenvolvimento Econômica 
para o Nordeste. IN: VERSIANI, Flávio Rabelo e BARROS, José Roberto Mendonça. Formação 
econômica do Brasil: a experiência da industrialização. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 1978, página 296. 
11 Idem, página 297. 
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crescimento desigual entre a região Nordeste e a Centro-Sul forem 

dissolvidos. Furtado projetou a longo prazo uma tendência que poderá vir a se 

concretizar caso o problema se perpetue e sinaliza que na região Centro-Sul, devido ao 

seu atual estágio de industrialização, em poucos anos conseguirá ser autônoma. Por 

outro lado, a região Nordeste obedece à tendência do crescimento nas taxas de 

natalidade, repercutindo na diminuição de terra por habitante, configurando-se como a 

região mais populosa e subdesenvolvida do continente americano. 

A balança comercial das regiões Nordeste e Centro-Sul, segundo Furtado 

(1978), deixa claro a dependência do Nordeste em relação à região Centro-Sul. A região 

Nordeste fornece divisas para a região Centro-Sul na compra de produtos 

manufaturados, incentivando a oferta de produtos produzidos nessa região. Em 

contrapartida, a região Nordeste exporta produtos primários pressionando para baixo a 

sua balança comercial, comprando mais do que vendendo. Acrescenta nas projeções, o 

intercâmbio em termos da massa de empregos criada nas duas regiões e sucinta o 

deslocamento da mão-de-obra do Nordeste para o Centro-Sul em busca de melhores 

condições de emprego e renda. 

A principal deficiência na instalação das indústrias no Nordeste, de acordo 

com Furtado (1978), se atém a escassez de produção alimentícia no Nordeste, uma vez 

que, a produção alimentícia é o suporte que ampara o crescimento dos centros urbanos.  

Na Operação Nordeste, publicada em 1959, Celso Furtado reforçou a 

proposição que conforme o crescimento econômico aumenta, maiores são desigualdades 

regionais entre a região Nordeste e a região Centro-Sul. Furtado salienta que as 

desigualdades regionais são marcadas principalmente pela estagnação da região 

Nordeste e a concentração industrial na região Centro-Sul do Brasil. Assim, a condição 

de subdesenvolvimento no Brasil intercala crescimento econômico na região Centro-Sul 

(graças ao café e a aceleração do processo industrial), em contraste com a região 

Nordeste que tem a sua economia representada pela débil pecuária, ao lado da 

agricultura sustentada pelo cultivo de cana-de-açúcar em franco declínio.  

De acordo com Furtado (1959), o abrupto crescimento econômico gerado 

pela industrialização tinha uma grande falha. Segundo o autor, o crescimento 

econômico foi gerado pela concentração de renda, restringindo a renda nas mãos dos 
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latifundiários, empresários, pelas remessas dos excedentes para o 

exterior, pelos investimentos estatais/privados concentrados nas mãos dos latifundiários.  

A reflexão de Furtado em torno do processo de industrialização identifica o 

caos econômico como conseqüência da rígida estrutural social brasileira, sendo 

propostas reformas básicas, pois, a rápida industrialização brasileira havia 

proporcionado desajuntes estruturais econômicos e desajustes no plano político. Furtado 

(1962), considera que a raiz desse entrave acentua-se na não adaptação dos demais 

setores ao crescimento iniciado pela industrialização no Brasil. As reformas da base 

devem ser entendidas como tentativa para eliminar as barreiras que vêm dificultando 

essa adaptação.  

É desejável por Furtado (1962) programar as reformas de base, porém, para 

tanto é necessário atender a dois requisitos imprescindíveis. O primeiro é em relação à 

agricultura: é preciso providenciar uma capacidade maior de produtividade para atender 

a crescente demanda por produtos primários, absorvendo técnica e capitais, evitando 

que os lucros fiquem restritos nas mãos dos latifundiários. O segundo, dotar o governo 

de um instrumento fiscal que o possibilite financiar seus investimentos. 

As tensões estruturais são mais evidentes no campo. É explicitado por 

Furtado (1962), que a agricultura brasileira não comporta rápidas transformações. 

Diante disso, a agricultura não incorpora a sua produção à mecanização, depreendendo 

conseqüências consideradas como pontos ganglionares da economia: os produtos 

agrícolas têm gerado oferta insuficiente para a demanda da área urbana, gerando 

conseqüentemente concentração de renda; o aumento dos preços relativos tem se 

traduzido sob a supervalorização das terras, criando dificuldades para a reorganização 

da economia agrária pautada em bases racionais. 

 A inflação estrutural deve ser combatida sem que com isso tenha 

repercussões negativas nas taxas de crescimento. Entretanto, a inflação adveio da 

inadequação crescente do setor fiscal para financiar os gastos públicos decorrente da 

eliminação do setor cambial como instrumento de arrecadação de recursos para o 

governo. Para eliminar a inflação o governo deve agir fazendo uma reforma fiscal-

administrativa.  

Nesse escopo, é observado que o processo de industrialização no Nordeste 

se processa sem diretrizes políticas econômicas, visivelmente identificadas pelos 
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desequilíbrios regionais, pela falta de investimentos, complementada 

pela falta da capacidade ociosa de inúmeras indústrias de baixa capacidade, no atraso da 

indústria de base e na ampliação do desequilíbrio externo. 

Para Furtado (1962) a intervenção no Nordeste deve vir precedido pelo 

planejamento de uma política econômica autêntica, que saiba fazer uma intervenção 

cirúrgica minuciosa no Nordeste. 

Nesta perspectiva, para Furtado (1962), é necessário que seja implantado no 

Nordeste um sistema econômico dinâmico, com forte força endógena. Para tanto, o 

teórico salienta a importância do planejamento em torno da implementação da 

industrialização, para capacitar o Nordeste para atrair os capitais sob a forma de 

investimentos. A industrialização por si só, não é suficiente para impulsionar o 

desenvolvimento, é condição sino quo non o reforço da agropecuária.  

Segundo Furtado, uma política de desenvolvimento para a região Nordeste 

necessita de um sistema econômico dinâmico com capacidade de autopropulsão. 

Significa para Furtado que o objetivo da região Nordeste é desvencilhar-se dos laços da 

dependência da relação comercial Nordeste-Centro-Sul. A industrialização na região 

Nordeste é uma condição imprescindível para contrabalancear a atração de novo capital 

dirigida à região Centro-Sul.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em linhas gerais, cabem algumas considerações sobre o 

subdesenvolvimento brasileiro. Conforme dialogado no artigo, Celso Furtado identifica 

o problema do subdesenvolvimento, primordialmente, restrito à esfera econômica, 

receitando a implantação da industrialização como alternativa para sanar o 

subdesenvolvimento. Porém, após uma década (de 1950 a 1960) de crescimento 

econômico brasileiro, Furtado realiza um balanço do crescimento no Brasil. O 

diagnóstico de Furtado não é dos mais otimistas, tendo em vista que o crescimento 

econômico gerou benefícios para uma pequena parcela da população brasileira, 

enquanto a maior porcentagem da população estava sob condições precárias. 

 Por conta disso, Furtado entende que para tirar o Brasil do “atoleiro” do 

atraso econômico é preciso mais do que industrializar. O diagnóstico do 
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subdesenvolvimento brasileiro não segue pela via das teses de 

Rostow, Nurkse e Myrdal. Para estes teóricos, o subdesenvolvimento é encarado como 

uma etapa a ser passada para alçar o desenvolvimento. Ademais, esses autores salientam 

que no subdesenvolvimento não há diferenças marcantes de um país em relação ao 

outro.  

Celso Furtado quebra com esse paradigma ao pronunciar o 

subdesenvolvimento como autônomo e não como uma etapa do desenvolvimento 

econômico. O fenômeno do subdesenvolvimento segue as peculiaridades da economia 

brasileira, distinguindo-se dos demais países da América Latina.  

Neste sentido, o subdesenvolvimento no Brasil não atinge apenas à esfera 

econômica, mas sim alastra-se pelas estruturas sociais. O balanço realizado por Furtado 

sobre a economia brasileira, no final da década de 1950, revela o profundo crescimento 

desequilibrado, resultando em uma estrutura heterogênea reforçada pela especialização 

da produção de matérias-primas (inviabilizando o dinamismo na economia brasileira). 

É considerado por Furtado, que o crescimento desigual do Centro-Sul em 

relação ao Nordeste retrata a falta de dinamismo na economia brasileira. O problema do 

subdesenvolvimento, na região Nordeste, nutriu-se da rigidez na estrutura social. Toda 

intervenção do governo na economia nordestina (aplicando investimentos) ficam 

restritos nas mãos da elite local, impedindo a distribuição de renda. 

Diante disso, para Celso Furtado o problema somente poderá ter um 

caminho alternativo ao subdesenvolvimento, através de reformas políticas. O 

prognóstico dado por Furtado na obra, A Pré Revolução Brasileira, deixa claro que 

somente por meio das reformas políticas o crescimento desequilibrado dará lugar para o 

desenvolvimento pleno no Brasil.   

 Por si só, a industrialização na região Nordeste não é o bastante para 

suscitar o desenvolvimento econômico, é preciso intervir na região quebrando as 

estruturas sociais que predominam. Somente com uma política de desenvolvimento 

regional, produzida e aplicada por um órgão governamental, alheio à dominação dos 

interesses locais dos latifundiários, poderá realmente introjetar políticas de 

desenvolvimento econômico no Nordeste. A importância da SUDENE, nesse sentido, 

foi fundamental para amenizar as desigualdades econômicas e sociais no Nordeste. 
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 A Colonização promovida por empresas e famílias do Centro-
Sul no estado do Mato Grosso 1958 – 2008 

Autor: Alexandro Rodrigues Ribeiro1 
 

A necessidade de ocupar o vasto território mato-grossense coincide com o 

programa do governo federal para a ocupação do centro oeste brasileiro e Amazônia. No 

final da década de 1960 o governo JK possibilitou essa ocupação com aberturas de 

estradas ligando o nordeste, sul e sudeste ao centro oeste e Amazônia. No estado de 

Mato Grosso, na década de 1940, mudanças na lei buscavam a legalidade para o 

processo de colonização privada que começara no final da década de 1950.  

O presente artigo é parte de tese de doutorado em andamento e aborda o 

processo de ocupação através da colonização privada decorrente da abertura das 

rodovias Cuiabá – Santarém - BR-163 e  BR – 158 que possibilitou a entrada na região 

amazônica por via terrestre no antigo sentido Roncador – Xingu, também conhecida 

como expedição Brasil Central, posteriormente desmembrada pela Superintendência de 

Desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO2. Essas duas rodovias proporcionaram, 

ao longo do tempo, diferentes formas de apropriação das terras, dentre elas, será 

analisado especificamente nesse artigo a da colonização privada. Iniciativa de 

colonização diferente das praticadas, esse modelo foi responsável pela migração de 

trabalhadores rurais de diversas regiões do país, considerando o “novo espaço ocupado” 

como primordial para a estabilização econômica e de enraizamento em terras 

definitivas.  

Em linhas gerais, analisaremos a colonização privada com um viés para 

duas regiões distintas: o vale do Rio Arinos e a região nordeste matogrossense. Na 

região do rio Arinos, localizada a aproximadamente 90 Km da margem esquerda  da 

BR-163, no sentido Cuiabá-Santarém, situam-se os projetos da Gleba Massapé, hoje 

município de São José do Rio Claro e da Gleba Continental, hoje Nova Maringá, ambos 

os municípios colonizados por empresários do Norte do Paraná, cuja característica da 

                                                 
1 Doutorando do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos – NAEA / UFPA. 
2 A expedição Brasil Central foi responsável pela fundação de diversas cidades no centro-oeste e motivadora para a 
mudança da Capital Federal do Rio de Janeiro para o interior, no caso, Brasília.  
 



colonização seguiu o modelo paranaense embasado na economia familiar camponesa. Já 

a colonização da região nordeste matogrossense, além da colonização focada na venda 

de terras para pequenos agricultores do sul, predominou também a apropriação das 

terras públicas estaduais por grandes empreendimentos do centro-sul brasileiro, que 

constituíram grandes latifúndios, onde a terra foi utilizada principalmente como 

especulação no mercado fundiário.  

Nessa última região, analisaremos a colonização de Canarana, onde o 

modelo de colonização por cooperativas trouxe agricultores do Rio Grande do Sul que 

não tinham acesso a terra naquele estado. Ainda na região nordeste, será visto o 

processo de compras de terras por empresários do sul e sudeste num local onde já havia 

posseiros e indígenas. Trata-se da fazenda Suiá-Missú, localizada na região de São Félix 

do Araguaia.  Nesse aspecto, os contrastes políticos e ideológicos foram constantes nos 

entraves entre pessoas que já habitavam a região e a chegada de novas “bandeiras”, 

agora com capital financeiro e o apoio político do Estado.   

 

Aspectos institucionais   

A investida para os sertões brasileiros do Brasil Central foi uma estratégia 

governamental com o objetivo de “ocupar vazios demográficos” e expandir a fronteira 

econômica e agrícola para o Centro Oeste e Amazônia,  incorporando essa região à 

economia de mercado brasileira. Mato Grosso, por conseqüência, é absorvido nesse 

processo, através do avanço da ocupação rumo ao norte do estado. As tentativas da 

colonização “espontânea” e dirigida foram fortalecidas com a “ótica do capital”, o 

surgimento de órgãos como a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – 

SUDAM e o Banco da Amazônia – BASA, e Superintendência de Desenvolvimento do 

Centro Oeste – SUDECO, órgãos financiadores e de estímulos fiscais para latifundiários 

e empresas se instalarem na região Amazônica.  
...O governo colocou à disposição de latifundiários e fazendeiros (através da 
SUDAM, BASA E SUDECO) estímulos e favores fiscais e creditícios, políticos e 
econômicos, para a formação e o crescimento de latifúndios, fazendas e empresas 
agropecuárias, de extrativismo e mineração. Deste modo, desde 1966, identifica-se a 
colonização espontânea na região. 3 

  

O fluxo migratório demandante de terras não foi absolvido pela colonização 

oficial do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. “Os projetos 

                                                 
3 FERREIRA, Eudson de Castro. Posse e Propriedade territorial : a luta pela terra em Mato Grosso / Eudson de 
Castro Ferreira – Campinas : Editora da UNICAMP, 1986. Pg. 65 



oficiais não atenderam nem mesmo às exigências mínimas relativas à infra-estrutura” 4. 

A partir de então o Estado aparece como fomentador da desapropriação e venda de 

terras para o capital que surge das regiões centro-sul do país. 

O plano de desenvolvimento da política privada da colonização na gestão do 

Estado Novo fazia parte da iniciativa de estratégia de ocupação do Oeste brasileiro, 

considerando a instância nacional, e a nível local a ocupação do Norte do Estado de 

Mato Grosso. Para os governos da época o Estado limitava o empreendedorismo 

particular capaz de promover sua ocupação, não atendendo o desejo de colonização 

empresarial. Nesse sentido, surgiram os grandes latifúndios formados por particulares 

com a intenção de promover a colonização e o desenvolvimento das atividades 

agropecuárias, pelo lado do Estado tinha a intenção de aumento de rendas com o 

processo de negociações de terras, fato que não ocorreu com os projetos oficiais. 

Com a deposição de Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo em 1945, a 

promulgação da Constituição de 1946 restabelece as liberdades democráticas que 

caracterizaram as constituições republicanas anteriores a 19375. Em Mato Grosso os 

governos constitucionais que assumem o Estado dão um caráter continuista às 

alienações indiscriminadas de terras objetivando a política de colonização. Esse modelo 

começa com a iniciativa de contratar serviços de terceiros para implantar projetos de 

colonização. Com o fim do Estado Novo e a Nova constituição de 1946 os estados 

passaram a ter autonomia na concepção da política agrária que era centralizada antes 

pelo governo federal.  

Em Mato Grosso essa atividade iniciou-se no Governo de Arnaldo Esteves 

de Figueiredo nos anos de 1947 a 1950, quando deu inicio a formulação da política de 

colonização estadual. A substituição da Diretoria de Terras e Obras Públicas pelo 

Departamento de Terras e Colonização (D.T.C.) e a criação da Comissão de 

Planejamento da Produção (C.P.P.), em 1947, foi o inicio de mudanças na intenção de 

começar a colonização do Estado6.  

Essa nova estrutura criou o órgão setorial de apoio à “divisão de 

Colonização, Delegacias, Comissões e Agências de Terras e Colonização e a Divisão de 

Advernantes que viam na descentralização uma solução eficiente para os vários 

                                                 
4 (Ferreira, op. cit., pg. 65) 
5 MORENO, Geslaene. Terra e Poder em Mato Grosso: política e mecanismo de Burla : 1892-1992 / Cuiabá, MT 
: Entrelinhas : EdUFMT, 2007.  
6 MORENO, op. cit.; e SOARES, Luiz Antonio Barbosa. TRILHAS E CAMINHOS: Povoamento não-indigena 
no Vale do Araguaia-MT, na primeira metade do séc. XX. UFMT Dissertação 2004. 



problemas do órgão”7 revelando que o Código estadual de Terras (Lei 336 de 1949) 

assegurava ao Estado a implantação de projetos para colonização. Essa lei não agradava 

aos setores políticos nem econômicos e o Governo de Fernando Corrêa da Costa, 

quando assumiu o Estado, em 1951, introduziu o dispositivo (Lei 461/51) no código de 

terras assegurando o direito de contratar os serviços de terceiros para a colonização das 

áreas, ou parte delas, reservados para esse fim. Segundo o Governador, o estado não 

estava habilitado “nem técnica, nem financeiramente”, para propiciar os benefícios ao 

seu povoamento.  Soares ainda cita que foram emitidos:   
...em 1958, 552 títulos provisórios com área aproximadamente de 1.800.000 
hectares, enquanto 491 títulos definitivos foram lavrados, abrangendo uma área de 
2.637.142 hectares... e o registro da entrada de 3.229 requerimento de compra de 
terras devolutas. O município que mais vendas registrou foi de Barras do Garças, 
onde expediram 134 títulos definitivos com 701.000 hectares... seguido de 
Diamantino  e  Chapada dos Guimarães.8 

 
No entanto, o órgão responsável pelo planejamento e vendas de terras na 

época era objeto de críticas pelo próprio governo, “... a febre na aquisição de terras 

neste Estado é tão grande que mesmo os seringais já estão sendo invadidos pelos 

requerimentos e se tornando em propriedades particulares.” 9 

O órgão federal responsável pela fiscalização das empresas colonizadoras 

foi o INCRA, cabia-lhe o papel de aprovar os projetos que as empresas apresentavam, 

bem como o acompanhamento da execução física dos mesmos.10 

Esses projetos e suas aprovações cumpriam critérios estabelecidos em lei e 

em outras instruções básicas e também geravam obrigações para as empresas privadas, 

conforme Art. 61 e respectivos parágrafos, seção II, Lei n. 4.504 de 1964.11 Algumas 

das obrigações eram: 

 a) a abertura de estradas de acesso à área a ser colonizada; b) demarcação 

do perímetro da área e dos lotes individuais; c) construção de armazéns, escolas e postos 

de saúde; d) delimitação do perímetro urbano, com arruamento, demarcação dos lotes e 

quadras; e) assistência técnica e creditícia; f) manutenção de reservas florestais nos 

vértices de espigões e nas nascentes.   

Após as avaliações nos locais da colonização, verificavam-se os aspectos 

físicos, sociais, econômicos e jurídicos, o processo era finalmente avaliado no INCRA 

                                                 
7 (Moreno, op. cit.). Soares (2004)   
8 (SOARES 2004, pg. 85 e 86) 
9 (SOARES, op. cit.)   
10 (MORENO, op. cit. pg. 173). 
11 Lei n. 4.504 de 1964. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L4504.htm  acesso em 02.06.2010.  
 



em Brasília.  Entre as décadas de 1980 e 1990, 33 empresas privadas foram registradas 

no INCRA de Mato Grosso, responsáveis por 88 projetos de colonização.12 

 

Rumos da colonização Privada 

Na atual mesorregião norte de Mato Grosso, mais especificamente no 

município de Diamantino, a ocupação aconteceu por determinados ciclos econômicos 

distintos, entre eles o ouro, borracha, diamante, pecuária e atualmente a agricultura.  

Diamantino está cravado no divisor hidrográfico das bacias da Platina e Amazônica, 

cujas nascentes eram tomadas por grandes seringais.  

Através das legendárias penetrações bandeirantes do Rio Cuiabá, em 1728, 

foi anunciada a descoberta de ouro fácil nas nascentes do rio Paraguai e a região ficou 

conhecida como Paraguai – Diamantino e posteriormente somente Diamantino. O 

primeiro arraial ganhou vida pelos resultados abundantes da mineração. No final do 

século XIX houve a decadência da mineração do ouro e do diamante, a economia de 

Diamantino passou a depender da extração do látex da seringueira.13 Diamantino foi 

elevado à categoria de Vila, Comarca, Câmara e município várias vezes, mas só em 

1958 conseguiu sua estabilidade, pela Lei n. 370, que demarcou definitivamente sua 

área.  

A partir de então, através do processo de colonização privada, o Governo do 

estado de Mato Grosso inicia o desmembramento do antigo município de Diamantino. 
Território de várias nações indígenas, o antigo município de Diamantino estendia-se 
até a confluência dos rios Juruena e Teles Pires, abrangendo um extenso território. 
(...) À medida que crescia a migração, criavam-se núcleos de colonização... Com 
exceção dos municípios de Alto Paraguai, que nasceu do garimpo de diamante, e 
Campo Novo do Parecis, que surgiu em torno de grande fazendas de soja, todos os 
outros municípios desmembrados de Diamantino nasceram de núcleos de 
colonização. 14 

 

Entre os municípios que surgiram estão São José do Rio Claro e Nova 

Maringá, localizados na microrregião do Alto Arinos. Como se deu em todo o estado de 

Mato Grosso, os conflitos também aconteceram nessa região, principalmente com 

                                                 
12 (MORENO, op. cit.) 
13 ESTADO DE MATO GROSSO. Assessoria de Informações Técnicas – AIT. 1984; ROCHA, Gisélia Silva. O 
seringal e o seringueiro. In Diamantino: do extrativismo à agricultura moderna. João Carlos Barrozo. Cuiabá: 
NERU/CNPq/ SEMEC  de Diamantino, 2002. 198.: (Cadernos do NERU, número especial) 
14 NÉSPOLI, Marisol. A questão agrária no município de Diamantino. In Diamantino: do extrativismo à 
agricultura moderna. João Carlos Barrozo. Cuiabá: NERU/CNPq/ SEMEC  de Diamantino, 2002. 198.: (Cadernos do 
NERU, número especial) Pg. 170  
 
 



indígenas e com posseiros nas localidades mais próximas da cidade de Diamantino e 

posteriormente São José do Rio Claro. 

O modelo predominante da colonização privada nesses dois municípios foi 

o da pequena e média propriedade. No entanto, grandes projetos com fundos 

institucionais também se instalaram na região num viés latifundiário agroindustrial. 

Esses aspectos proporcionaram uma dualidade produtiva na região, um setor agrícola 

familiar, que ficou ausente da presença institucional e do financiamento, e por outro 

lado o setor latifundiário, recebedor de diferentes meios de financiamentos oficiais. O 

contraste ficou marcado ao longo do processo de desenvolvimento da região. Os 

latifúndios com financiamento oficial “abriam” suas terras com recursos para 

contratação da mão-de-obra e para a aquisição de gado. Já o pequeno proprietário de 

terras adquiridas da colonizadora particular, por não ter financiamento, utilizava-se de 

práticas agrícolas trazidas de outras regiões do país, no caso de São José do Rio Claro e 

Nova Maringá, trazidos do norte do estado do Paraná. 

 

Colonos do Paraná 

A colonização privada de São José do Rio Claro e Nova Maringá aconteceu 

através da aquisição de terras por empresários com o objetivo de comercializá-las com 

pequenos agricultores paranaenses, região dos próprios empresários. 

O estado do Paraná, localizado na região sul do Brasil, conhecido como a 

“Terra de Todas as Gentes”, no seu processo de colonização recebeu migrantes que 

vieram não só do Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil, mas também migrantes europeus e 

japoneses.  Esses fixaram juntando-se ao índio, ao português e ao negro, três elementos 

básicos que formaram o povo e a cultura paranaense. 15 

A migração para o Paraná acentua-se mais nas décadas de 1930-1940, 

quando a economia cafeeira atinge o estado e a colonização dirigida e privada planeja a 

expansão das pequenas explorações agrícolas, marcando definitivamente sua estrutura 

agrária.       
 O café aparece timidamente no norte do Paraná por volta de 1860, em algumas 
grandes fazendas e constitui uma primeira frente pioneira que se estende lentamente. 
Este tipo de povoamento é diferente daquele do Sudoeste e do Oeste, estendendo-se 
de maneira regular e uniforme durante as duas primeiras décadas do século XX. A 
proximidade com São Paulo cria condições de mercado propícias a quebrar o 
isolamento, a despeito das dificuldades de transporte; a ação colonizadora do 

                                                 
15 Governo do Paraná, 1995-2009. Disponível em: 
http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=73 acesso em 29 de maio de 2010.  
 



governo do Paraná e sobretudo das companhias privadas cria, entretanto, uma infra-
estrutura favorável à instalação de pequenos e médios proprietários. ...Associando a 
pequena pecuária à agricultura de subsistência, geradora de excedentes que vêm 
reforçar o mercado interno e a atividade econômica regional, a pequena propriedade 
agrícola cria raízes e tradição. O Paraná é um exemplo marcante do quadro que 
acaba de ser descrito: apesar da persistente presença de grandes latifúndios, a 
pequena propriedade familiar se instala perto das cidades e vilarejos desde o final do 
século XIX, a leste do Estado.16 
 

A citação demonstra o viés da colonização que se instalou no norte do 

Paraná e que devido o processo da produção cafeeira nas grandes propriedades 

proporcionar condições de ganho ao trabalhador das grandes fazendas, conhecidos 

como meeiros ou “formadores de café”, esse tipo de trabalho propiciou renda suficiente 

a aquisição de pequenos lotes de terras, variando de pequenas “granjas” de 5 e 10 

hectares nas proximidades urbanas e normalmente inferior a 50 hectares nos locais mais 

afastados. Esse modelo ocorre principalmente no oeste. Esse perfil de pequeno 

agricultor consegue se sustentar através da agricultura familiar de subsistência. No 

inicio da década de 1970 o modelo agroindustrial apoiado pela política governamental, 

substituindo a produção cafeeira pela produção da monocultura, principalmente a soja, 

transforma a economia e as direções dadas pelo governo “vão mudar tal situação para 

“racionalizar” a atividade agrícola. A importância dada à mecanização e às culturas de 

exportação criou condições de concorrência insustentáveis para o pequeno camponês, 

em face das novas empresas agrícolas subvencionadas pelo governo.” 17 O camponês 

pressionado migra para Mato Grosso nas décadas de 1960, 70 e 80. Os motivos são 

vários, mas o principal, a impossibilidade de concorrência com a agricultura 

mecanizada e com subsídios. Assim os pequenos agricultores vendem  suas terras no 

Paraná dando início  a uma nova saga, agora rumo ao Centro-oeste do Brasil. 

 

Colonos do Paraná no Mato Grosso – São José do Rio Claro 

A colonização privada no vale do rio Arinos teve como meta trazer 

pequenos proprietários de terras do norte do estado do Paraná, cujas atribuições técnicas 

se equiparavam ao “modelo” de colonização idealizado pelo empresário proprietário da 

empresa de colonização, no caso a família Briante, proprietários da Imcol – Imóveis e 

colonização Ltda. A colonização em São José do Rio Claro inicia-se no final da década 

de 1960 e os primeiros colonos migrantes eram da região de Marialva-PR. Os objetivos 
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da migração eram vários, mas principalmente o fato que com o dinheiro apurado pela 

venda da terra no Paraná, os colonos poderiam obter até 3,6 vezes mais extensão de 

terras no Mato Grosso.  

A produção agropecuária nos lotes comercializados pelos colonizadores, 

cujo lote padrão, semelhante ao da colonização do Norte do Paraná, tinham medidas 

com objetivos específicos: entre 10 a 24,2 hectares era para a produção de leite e carnes. 

Já os lotes de 24,2 a 40 hectares eram conhecidas como parcela agrícola simples, 

idealizados para o plantio de culturas agrícolas anuais. Nos lotes maiores que 40 

hectares, as parcelas agrícolas eram chamadas de funcionais, cujo objetivo era para 

desenvolvimento de futuros projetos, como por exemplo, da heveicultura. 18  

As áreas menores de 25 hectares não eram consideradas pelo Instituto de 

Desenvolvimento Agrário, como lotes rurais. No entanto na Gleba Massapé I, primeira 

gleba do projeto de colonização privada, já haviam sido vendidos lotes abaixo de 25 

hectares, fato que dificultou a liberação da documentação desses pequenos lotes junto 

ao INCRA. O Estatuto da Terra, Lei no. 4.505, de 30 de novembro de 1964, limita a 

posse da terra pelo pequeno proprietário:  
A conjuntura histórica em que a referida lei foi gerada e passou a vigorar ajuda a 
compreender as limitações do estatuto proposto que dificilmente atenderia às 
reivindicações dos pequenos lavradores pois, se colocado em prática, ele iria 
contrariar os interesses dos grupos econômicos que estimularam e aderiram ao golpe 
militar com a esperança de beneficiarem-se dele. 19 

 
A justificativa da colonizadora mostra que as pequenas áreas, denominadas 

de “granjas,” seriam para atender a demanda de comerciantes e outros profissionais do 

centro urbano que precisassem de pequenas áreas para produção hortifrutigranjeira. De 

qualquer forma, nota-se que a cultura da pequena propriedade foi inserida pela 

colonizadora.  

Nessa época os títulos das terras não eram liberados pela FUNAI, pois 

haviam muitos remanescentes indígenas na região. As escrituras começaram a ser 

expedidos após a “expulsão” definitiva dos mesmos em 1972. A região tinha grande 

procura por terras, um dos motivos era o fato de, após 1972, já ser possível emitir 

escrituras de posse. O que não acontecia nas regiões fora da Gleba, que antes do 

governo conceder títulos definitivos, passavam títulos provisórios sem exigência legal, 
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perdendo seu valor com o tempo. Por esse motivo, a ótica da colonizadora com o 

projeto de colonização privada começa a ser atendido.  

As terras da região eram consideradas pelo INCRA para múltiplas 

utilizações como lavouras perenes: café, seringueira e pimenta do reino. No entanto com 

a baixa fertilidade da terra, “seriam necessárias práticas agronômicas apropriadas e o 

emprego de insumos”. 20 Segundo o autor, com dados da Emater- MT, o teor de fósforo 

era muito baixo, potássio baixo, alumínio “média toxidez”, cálcio magnésio “muito 

baixo”, matéria orgânica “nulos” e também uma região “muito arenosa”. Esse fato foi 

comprovado posteriormente onde vários produtores desistiram da produção da 

cafeicultura devido a falta de capital para investimento e de assistência técnica. Fato que 

na região paranaense não era necessário, devido a boa qualidade da terra.  

As primeiras propriedades de terras foram adquiridas por pequenos 

agricultores familiares que passavam as maiores dificuldades no Paraná, pequenos 

sitiantes ou percenteiros que também foram, na maioria, os primeiros a desistirem do 

novo empreendimento, as dificuldades em lidar com a terra “fraca”, doenças e falta de 

assistências, faziam com que muitos voltassem a seu local de origem e outros 

simplesmente se estabelecendo na área urbana. Entre os compradores de terras também 

existiam os “investidores”, profissionais liberais e comerciantes, que consideravam a 

terra como “poupança”, ou seja, compravam e aguardavam valorização para futura 

venda. As formas de aquisição se davam com diversos meios de pagamento: com a 

venda da madeira; realização de trabalho para a colonizadora – construção civil, 

aberturas de estradas, construções de pontes etç.; aquisição de loteamentos de grandes 

áreas para desmembramento e posteriormente revendas. 21 

Contudo, a garantia da obtenção do título da terra em si, não assegurava a 

fixação do trabalhador no campo, pois as dificuldades para produção e a ausência de 

mercados para comercialização criaram certo “vazio” e incerteza, até que os primeiros 

projetos com ajuda financeira para produção da seringueira trouxeram um novo perfil 

para a região: a de produtora da heveicultura. Nessa época, meados da década de 1970, 

São José do Rio Claro recebeu o nome de “capital da borracha”, fato que deu um 

impulso ao município que se emancipou em 1981. A presença institucional estava 

presente na região, dessa vez, inserida também para o pequeno produtor. A 

Superintendência Nacional da Borracha - SUDHEVEA, instituiu o Pró-Hevea, 
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antecipando o ideal do Programa de Incentivo à Produção de Borracha Natural - 

PROBOR. O lançamento do Probor em 1972 foi em três edições, e visava à auto-

suficiência nacional do suprimento de borracha natural.  

Movido a subsídios e incentivos, e longe de atingir seus objetivos, o 

PROBOR sobreviveu até 1985, não conseguindo aprovar novos projetos a partir desta 

data. Com o fracasso do PROBOR e da política de crédito subsidiado, o Conselho 

Nacional da Borracha - CNB e a SUDHEVEA são extintos em 1988 e suas atribuições 

são absolvidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e pelo IBAMA, 

respectivamente. 22 

No final da década de 1980 a exploração madeireira sem manejo florestal 

praticamente eliminou a floresta, e assim retirou do município mais de 40 unidades 

industriais que ali se instalaram com a colonização. Essas indústrias migraram para a 

nova fronteira agrícola mais ao norte. Com o fim do Probor, poucos foram os pequenos 

produtores que continuaram cultivando a Hevea, pois as dificuldades com o preço e a 

falta de assistência técnica inviabilizavam economicamente sua produção. Das grandes 

propriedades que receberam os maiores recursos do Probor, a maioria foram vendidas a 

novos especuladores que não menos infelizes transformaram os vastos seringais em 

áreas de pastagens e na sequência a transformação dessas pastagens em áreas para 

cultivo mecanizado da soja. Como na região sul, a ausência de políticas públicas para o 

pequeno produtor atrai o poder do capital e o processo da monocultura agroindustrial.  

As pequenas propriedades e sítios agrícolas ocupados pelo campesinato, que 

ali chegou ao final da década de 1960 e inicio da década de 1970, se juntam, no final do 

século XX e na primeira década do século XXI, aos muitos assentamentos agrícolas do 

município. Entre eles, estão alguns dos primeiros colonos que venderam suas terras nos 

piores momentos e para voltar a agricultura receberam novas terras do governo.   

  

Desenvolvimento Endógeno 

A ausência de Políticas Públicas despertou iniciativas endógenas. O 

conhecimento tácito dos produtores da Hevea na região do Arinos estabeleceu uma 

correlação econômica, social e cultural. A ausência institucional, pois a assistência 

técnica se ausentou juntamente com o órgão financiador após o “encerramento” do 
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programa, e também a questão econômica, devido não haver política de controle de 

preços capazes de competir com o subsídio recebido pelo produto originário da Ásia. 

A subsistência e insistência dos produtores locais continuaram através de 

atividades individuais dos produtores da Hevea, que buscaram novos clones mais 

resistentes e parcerias técnicas da Secretaria de Agricultura. Essa parceria propiciou a 

criação de alternativas e possibilitou expectativas locais para produzir derivados da 

borracha, conhecidos como couro vegetal, utilização de tinturas em borracha não 

coagulada, derivados leves de borracha etc..  

Considera-se esse aspecto como aprendizagem e inovação, onde os atores 

locais tomam decisões adequadas em investimentos e tecnologias que culminam num 

entorno inovador.23 Essa característica está representada dentro dos aspectos da cultura 

e da sociedade, onde a questão familiar é marcante e possível através do processo de 

colonização anterior que privilegiou a apropriação familiar em pequenas propriedades, 

daí proporcionando os recursos humanos para parte das atividades endógenas. 

Liderados pelos produtores pioneiros, os remanescentes da Hevea despertaram para uma 

nova bandeira, dessa vez a ecológica e de sustentabilidade, a base é a defesa da 

natureza: 
Ao contrário, a preocupação com a defesa da natureza torna-se uma atitude 
prudentemente racional. A ciência da ecologia diz-nos, com efeito, que, além de um 
certo limite, a degradação da natureza é também a degradação da vida humana; 
mostra-nos que o aniquilamento da natureza leva ao aniquilamento, ao auto-
aniquilamento da humanidade. 24 

 
Nesse sentido, defendendo a permanência dos antigos seringais, o uso de 

novos clones mais adaptados à região, e o uso do látex para confecção de produtos 

considerados “verdes”, os seringalistas conseguiram parcerias para a inserção de novos 

plantios, sendo para eles próprios e também em assentamentos rurais. 

 
Colonos do Paraná no Mato Grosso  - Nova Maringá 

Foi em 1969 que teve inicio o processo de colonização privada em Nova 

Maringá. Vindo da cidade de Maringá-PR, o português de nascimento, Sr. Antônio José 

da Silva, juntamente com técnicos agrimensores, inicia as atividades de demarcação das 

terras na então denominada Fazenda Continental, que passa a ser denominada de Gleba 
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Continental. No ano de 1971 foi construída uma estrada que ligava a Gleba Continental 

até a cidade de São José do Rio Claro - centro político e econômico regional.  

Conforme o relato dos primeiros agricultores que chegaram ao hoje 

município, os lotes eram disponibilizados para compra conforme o poder aquisitivo do 

comprador, sendo “cortados” a partir de 10 a 25 hectares, chegando a ter lotes próximos 

de 3.000 hectares nas proximidades do centro urbano. Registram nesses anos iniciais as 

dificuldades de acesso a região, fato que manteve a região pouco explorada nos 

primeiros anos, sendo que o aumento mais expressivo da população teve inicio a partir 

de 1978. 25  

No modelo de colonização, o colonizador impusera o que seria por ele ideal, 

considerando que o adquirente das terras era de Maringá-PR, fato que favoreceu a 

migração do pequeno agricultor daquela região, com característica de agricultor 

familiar. No entanto, o migrante que se dirigiu para Nova Maringá já tinha um novo 

perfil, diferentemente dos primeiros colonos que migraram para São José do Rio Claro 

no final da década de 1960, esse buscava maior segurança produtiva, devido o fracasso 

da agricultura mecanizada na pequena propriedade no sul que não atendia mais suas 

necessidades econômicas e sociais. 
A soja foi a cultura ideal de substituição do café; planta fácil de se cultivar, 
inteiramente mecanizável, dotada de vantagens fiscais e do apoio do governo. Sua 
cultura se estendeu como um rastilho de pólvora. As verbas do governo destinadas à 
produção da soja passaram de 3% em 1969 a 17% em 1975. A superfície do cultivo 
de soja no Paraná passa de 5.643 ha em 1960 para 3.007.841 ha em 1980. Este 
desenvolvimento produz uma inversão na relação culturas permanentes/culturas 
temporárias. (Em 1960: 48% e 52% respectivamente, e em 1970: 28% e 72% das 
superfícies cultivadas.) Em 1980 esta diferença ainda se acentua: as culturas 
temporárias ocupam então 76% da superfície valorizada, sendo uma grande parte 
desta porcentagem representada pela soja. 26 

 
Entre os motivos de adquirir maior volume de terra, também estavam as 

tentativas de fugir das geadas que assolaram a agricultura paranaense nos meados da 

década de 1970, principalmente as plantações de café e  trigo.  

O projeto Probor que estava vigente na época, era um dos fatores 

diferenciais pretendidos pelos agricultores, pois “... depois de 06 anos de mecanização 

no Paraná, não se trabalhava mais para o lucro, só para pagar divida com o banco, a 

terra era pouca, tinha a geada. Então... Nova Maringá dava esperança de poder plantar 

café, borracha...” 27 
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No entanto, devido à fragilidade da terra para a plantação do café e o 

fracasso do Probor, como no caso de São José do Rio Claro, muitos pequenos 

proprietários não conseguiram nem abrir suas propriedades, pois doenças e dificuldades 

produtivas fizeram com que voltassem para seu Estado de origem ou se alocasse em 

áreas urbanas mais próximas, abandonando de vez a propriedade.  

Por duas décadas a extração madeireira e a agropecuária foram os aspectos 

econômicos de maior destaque. Registra-se por volta do final dos anos de 1990, o inicio 

da plantação de soja no município, principalmente nas maiores fazendas que iniciaram 

com a agropecuária e posteriormente migrando para a modalidade agrícola mecanizada. 

Um aspecto diferencial na economia local foi a operação Curupira – ação da policia 

Federal em 2005 que fechou diversas madeireiras irregulares no Estado do Mato Grosso 

– esse fato repercutiu negativamente na economia local, pois dependia diretamente 

desse setor para a geração de emprego e renda. Por outro lado, a iniciativa sustentável 

da exploração madeireira ganhou um novo impulso e persistem através do manejo 

florestal suas atividades de exploração e sustentabilidade.   A chamada indústria 

sustentável ainda é a pouca chance de ver a floresta em pé, pois a “força” da 

monocultura industrial está fortemente presente no município atualmente.  

 Com informações recentes da Secretaria de Agricultura do município, 

quanto aos primeiros colonos proprietários das pequenas propriedades, esses buscam 

alternativas individuais, através de contatos e buscas por experiências de outros 

municípios, estão desenvolvendo iniciativas como a chamada “indústria agrícola”, 

através da aquisição de máquinas para industrialização de salame, queijos, doces e 

recentemente conseguiram licença para instalação de um abatedouro bovino municipal, 

fato que retornará a comercialização de carne de produção local. Antes porem, a região 

era abastecida por grandes frigoríficos de municípios mais abastados. 

 Quanto a heveicultura, a gestão atual da Secretaria de Agricultura, 

desenvolveu individualmente um projeto para plantio nos assentamentos rurais e 

replantio para os primeiros colonos que participaram do Probor, no entanto, devido à 

falta de Licença Ambiental Única - LAU e Geoprocessamento das áreas, esse projeto foi 

proibido pelos órgãos ambientais. Hoje a secretaria possui mais de 120 mil mudas 

prontas para o plantio que não podem ser realizadas. Retrata-se que os pequenos 

produtores pioneiros fazem parte dos projetos e insistem com as iniciativas endógenas. 

 
 



A colonização na mesorregião nordeste do Mato Grosso 

A antiga grande Barra do Garças, constituída pelos municípios de Luciara, 

São Félix do Araguaia, Xavantina, Água Boa e Canarana, localizada no Leste mato-

grossense, foi a região mais antiga utilizada pela política de ocupação da Amazônia, 

conhecida no Governo pós- 64 de “novo eldorado” e “porta da Amazônia”. Ressalta-se 

que naquela época a Amazônia era vista como um espaço a mais a ser “ocupado”, o que 

proliferou uma ocupação sem considerar a cultura local e os povos tradicionais ali 

existentes.  Portanto o fato de usar um nome generalista sobre a Amazônia, por si só 

acaba por encobrir uma diversidade de agentes sociais da região.28  A implantação de 

projetos agropecuários em forma de grandes latifúndios nessa região e os incentivos 

fiscais do governo através da SUDAM, geraram conflitos históricos, “pois já havia 

população ali”, como indígenas, posseiros, pequenos e grandes proprietários. 29 

Ressalta-se que, com a chegada do capital e a aquisição de terras, muitos 

conflitos eclodiram devido a chegada de empresários das regiões Sul e Sudeste para a 

“ocupação das áreas já ocupadas”: 

... o governo vendeu terras sobre seu domínio incluindo aldeias indígenas, 
desrespeitando a própria lei que proíbe vendas dessas áreas, vendeu terra em Luciara 
com posseiros residentes há mais de dez anos, como no povoado de Santa Terezinha, 
fundada em 1910 e localizada no município de Luciara... o Estado vendeu inclusive 
as terras em que se situava o próprio povoado. 30 

 
Além dos conflitos entre os novos e antigos ocupantes, a superposição de títulos gerou 

conflitos entre os próprios fazendeiros. Dessa forma, o investimento agropecuário para 

promover o desenvolvimento da Amazônia no Estado de Mato Grosso, teve a 

participação governamental tanto pela venda das terras, bem como o financiamento da 

SUDAM, setor governamental responsável para o financiamento dos empreendimentos.  

Conforme, os primeiros projetos aprovados pela SUDAM no Mato Grosso 

datam do ano de 1966, sendo que o destaque foi a Agropecuária Suiá-Missú S/A, 

localizada no município de São Félix do Araguaia, hoje na microrregião do norte do 

Araguaia, que recebeu incentivos fiscais na ordem de Cr$ 7.878.000 para investimento 

nos 695.843 hectares da empresa. Ainda, 66 empresas entre elas internacionais, haviam 
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obtido aprovação do governo federal em 1970 para atuar na região, ocupando uma área 

superior a dois milhões de hectares. 31 

Para outro autor a Suiá-Missú possuía 500.000 hectares de acordo com a 

Sudam, e 670.000 hectares segundo Ianni (1979ª: 124).32 A divergência sobre a 

quantidade de terras é grande, pois outra informação mostra que o empresário Ariosto 

da Riva adquiriu a fazenda e se associou ao Grupo Hometto do empresário paulista 

Hermínio Ometto atingindo uma área de aproximadadmente 800.000 hectares, passando 

a denominar-se Agropecuária Suiá-Missú S.A., “ficando conhecida na década de 70 

como o maior latifúndio brasileiro, senão da América Latina”.33 A agropecuária Suiá-

Missú é alvo de disputas judiciais ao longo do tempo e na década de 1960 ainda era 

conhecida como terra Marãiwatsédé. 
Marãiwatsédé ainda hoje é terra nossa do povo xavante desde que fomos tirados da 
sede antiga fazenda Saiuá-Missú e fomos encaminhados a ir longe, mais ou menos 
umas duas léguas, onde não tinha água suficiente no tempo da seca e no tempo da 
chuva era só lama. O primeiro invasor, Ariosto da Riva, chegou no ano de 1960. 
Agora, naquele tempo não se sabe como ele chegou para invadir e abrir terra que já 
era ocupada pelos Xavante. Será que o governo do estado naquele ano 60 não 
pensou nos índios morando naquela região? Os dois estados de Mato Grosso eram 
unidos, eram um só. Nós fomos coitados pensando hoje assim. Porque Ariosto da 
Riva, mesmo com presença de Xavante era dono da terra com 800.000 (oitocentos 
mil) hectares. Imagina, quem é que deu tanta terra assim? E índios que moravam 
naquela terra foram jogados onde? Fazer assim com pessoa digna é uma loucura. 
Depois chegaram outros como o Sr. Orlando Ometto, Dr. Hermínio Ometto. Então 
vieram diversos tipos de doenças, que os Xavante não conheciam. E morreram 
muitos. Então isso era que uma grande desculpa e golpes de manobra pelos 
invasores para que os Xavante fossem tirados para a Missão de São Marcos no ano 
1966. A denominação da fazenda Suiá-Missú foi dada erradamente pelos invasores 
daquela terra fazenda. Aquela terra sempre era ocupada pelos Xavante A’uwé 
upitab, que quer dizer “povo autêntico” desde 1900 (Mil e novecentos) que os 
primeiros invasores nem conheciam a denominação da gente. 34 

 
         A disputa da terra entre fazendeiros e indígenas acarretou na transferência 

dos indígenas para outras áreas conhecidas como terras indígenas, pois utilizados como 

mão-de-obra para a abertura da fazenda, os mesmos não se adaptavam, então foram 

reconduzidos para juntos de outros povos indígenas. Data-se na década de 1990 um 

levantamento feito por organizações italianas de cooperação sobre investimentos 

italianos na Amazônia a identificação da fazenda Suiá-Missú em nome de uma 
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graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dissertação de 
Mestrado. Rio de Janeiro, 1981. 
33 REDE BRASILEIRA DE JUSTIÇA AMBIENTAL. 2004. Suiá-Missú, Mato Grosso: sob ameaças, os akwe-
xavante retornam ao seu território. Disponível em http://www.justicaambiental.org.br acesso em 03 de fevereiro de 
2010. 
34Tsi´rui´a T. Aquilino. Sobre a Terra Marãiwatsédé. 04/04/2007. Disponível em 
http://www.cimi.org.br/?system=news&action=read&id=2446&eid=142 acessado em 19 de fevereiro de 2010. 
 



multinacional daquele país. A intenção de devolução das terras aos indígenas gerou 

ainda mais especulação sobre a posse da terra, como segue:  
 

Em abril de 1990, a "Campagna Nord-Sud, Biofera, Soppravivvenza dei Popoli, 
Debito" - formada por organizações italianas de cooperação, ambientalistas, 
sindicatos e parlamentares - apresentou o "Dossier Brasile: responsabilità italiane in 
Amazonia" como resultado de uma pesquisa realizada em 1989 sobre os 
investimentos italianos na Amazônia. O dossiê examinava alguns latifúndios de 
propriedade de empresas italianas e as conseqüências desses empreendimentos no 
ambiente amazônico. Foi reconstruída assim a história da "Agropecuária Suiá-Missu 
S.A." e identificada a antiga reivindicação dos Akwe-Xavante orientais de voltar 
para as suas terras tradicionais, de onde foram forçosamente removidos em 1966 
para que a fazenda 'Suiá-Missu' se instalasse, no município de São Félix do 
Araguaia, estado de Mato Grosso. Desde fins de 1991, seguiram-se inúmeras 
reuniões entre os representantes dos Akwe-Xavante da aldeia Água Branca, seus 
assessores (antropólogos e advogados), representantes da FUNAI, do Ministério 
Público Federal e da Agip do Brasil (empresa então proprietária das terras no Brasil, 
subsidiária da Agip Petroli). Através dos contatos com a presidência da empresa 
italiana, foi proposta a reconversão social e ecológica da "fazenda" Suiá-Missu, com 
a sua restituição efetiva aos Xavante orientais. Em 1992, a FUNAI constituiu um 
grupo técnico para realizar a identificação e a delimitação da Terra Indígena 
Marãiwatsede, delimitando uma superfície de 200.000 hectares, sendo 168.000 
hectares incidentes na fazenda Suiá-Missu e 32.000 hectares fora dela. No entanto, a 
ocupação por não-índios da porção da fazenda Suiá-Missu identificada como terra 
indígena ocorreu logo após a divulgação pela imprensa, na ocasião da UNCED-
1992, no Rio de Janeiro, de declarações de representantes da empresa LIQUIFARM 
AGROPECUÁRIA SUIÁ-MISSÚ S.A., de propriedade da Agip do Brasil, relativas 
ao reconhecimento dos direitos dos Xavante, tendo manifestado publicamente o 
interesse em "devolver as terras aos índios". Apesar das pressões dos grupos de 
apoio e do sucessivo envolvimento dos ministérios italianos do Exterior, do Tesouro 
e do Ambiente, às declarações da Agip na mídia não se seguiram atos concretos. Ao 
contrário, a área foi invadida por centenas de "posseiros" sob a égide de políticos 
locais contrários ao retorno dos Xavantes. 35 

 

Quanto a Ometto, após a aparência do nome da multinacional italiana como 

proprietária da Suiá-Missú, desprende-se sua ligação com o caso. Então, em seu nome 

aparece a colonização do município de Matupá, na região norte de Mato Grosso, onde 

também houve a colonização do município de Alta Floresta por Ariosto da Riva, isso 

nos anos de 1970.  

Os aspectos culturais e ambientais nessas disputas ficam limitados ao poder 

econômico. O modelo de ocupação através do desmate e criação de gado é o fator 

preponderante, o acesso a terra ainda persiste ao longo dos quase cinqüenta anos de 

lutas e disputas, o direito de posse fixa ainda é analisado e disputado judicialmente. 

O sistema cooperativo na colonização privada – Canarana – MT  

Localizada na mesorregião Nordeste de Mato Grosso, na microrregião de 

Canarana, o município foi objeto de colonização privada, organizada como cooperativa. 

                                                 
35 (REDE BRASILEIRA DE JUSTIÇA AMBIENTAL op. cit.) 



O local onde houve a colonização fazia parte do grande município de Barra do Garças, 

antes do seu desmembramento em outros municípios.  

Conforme Oliveira (1981), os primeiros migrantes para a região onde hoje 

se situa o município de Canarana foram goianos e maranhenses desapropriados em seus 

estados e assentados em 1940 pela Fundação Brasil Central. A colonização privada no 

município de Canarana deu-se pela Cooperativa 31 de Março - Coopercol – que 

implantou os projetos Canarana I, II, III. Na época procurou assentar colonos vindos de 

Tenente Portela, Rio Grande do Sul. Registra-se no ano de 1966 o inicio dos 

investimentos fiscais da Sudam na região do alto Xingu, nessa mesma época o projeto 

de colonização privada da Coopercol, objetivava ocupar as terras no mesmo local dos 

grandes projetos incentivados. 

A cooperativa 31 de março, presidida pelo pastor Luterano Norberto 

Schwantes, teve como objetivo conseguir terras para pequenos proprietários do Sul do 

país que possuíam áreas menores que 15 hectares e caracterizavam minifúndios. No 

entanto a reprodução social desses pequenos proprietários levava-os a demandar mais 

terras, que naquela época já estavam escassas.  A idéia de Schwantes era migrar e 

adquirir terras com maiores extensões para que os pequenos colonos pudessem criar 

seus filhos e conseguir aumento de rendimento nas suas unidades agrícolas. A área de 

cada lote somava 400 hectares, quantidade superior a terra possuída no Sul. O projeto 

Canarana seguiu à época as exigências dos técnicos do INCRA de acordo com o padrão 

previsto no Estatuto da Terra – Lei 4.504 de 1964.36 O conhecimento dos técnicos era 

repassado a uma equipe burocrática da Coopercol. Os grandes projetos da Sudam 

cobriam a área em que o projeto Canarana estava assentando. Ainda conforme o autor, 

esses grandes projetos eram compostos por várias agropecuárias financiadas pela 

Sudam, que de uma forma geral objetivou uma dupla função colonizadora: 
...um era atrair para as regiões grandes empresários rurais, multinacionais, através de 
grandes projetos agropecuários da Sudam; outra era atrair pequenos e médios 
empresários rurais e produtores da unidade familiar, através da colonização 
particular na mesma região. 37 

Após o trabalho da Coopercol, de 1972 a 1975, surgiu a Empresa de 

Colonização Consultoria Agrária – Conagro S.C. Ltda, que estabeleceu colonização 

com aspecto privado. 
A ocupação da região das nascentes do Rio Xingu - e do norte do Mato Grosso – não 
se restringe, no entanto, aos grandes empreendimentos agropecuários. O outro eixo 
da estratégia de ocupação e desenvolvimento da região foi a política de colonização, 
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que era dirigida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e 
contava com incentivos fiscais da Sudam para projetos privados de colonização. 
Essas iniciativas foram implementadas nas décadas de 1970 e 1980, destinadas ao 
assentamento de pequenos produtores do sul, à produção de lavouras alimentares 
(arroz, milho e mandioca) e ao desenvolvimento da pecuária bovina. Os projetos de 
colonização, principalmente os de caráter privado, tornaram-se marcos importantes 
na formação de cidades.38 
  

Embora o processo de migração estivesse concretizado, houve intervenção 

direta do INCRA para impedir o fracasso dessa colonização. A região era local de 

conflitos entre posseiros e grandes proprietários, também enfrentou problemas de 

produtividade com a cultura do arroz que foi introduzida na região pelos colonos do sul. 

Esses fracassos, fez com que os primeiros colonos vendessem suas terras para colonos 

com mais capitais, esses novos colonos possuíam novas tecnificações que ajudaram na 

produtividade, registra-se com isso mudança no uso da terra e uma diferenciação 

social.39 As terras adquiridas passaram a medir mais de mil hectares por propriedade, 

tinha no principio um viés para a pecuária, e o plantio de soja milho e arroz.  
Esses modelos de projeto estavam associados à colonização oficial. Contudo, logo 
após a implementação de Canarana, o governo fez concessões em grandes extensões 
de terra, na forma de glebas, para projetos de empresas privadas de colonização, que 
vendiam lotes de vários tamanhos. Isso acobou estimulando a concentração de 
terras, já que, muitas vezes, os pequenos produtores não conseguiam alavancar sua 
produção e acabavam vendendo seus lotes para os grandes proprietários, conforme 
explicou o professor Ariovaldo Umbelino da USP. 40 

  
O latifúndio e o modelo agroindustrial que se instalou na região desde a 

década de 1970 traziam consigo a técnica e experiência dos primeiros colonos que 

chegaram em Canarana, no entanto, embora já possuíssem máquinas e equipamentos 

agrícolas, a produção era equiparada à do sul, produção de arroz, milho e gado.41, 

mostra que entre os primeiros colonos que insistiram com a cultura tradicional trazida 

do Sul,  a estratégia de produção desses produtos permaneceu por aproximadamente 

duas décadas, até que a presença da monocultura da soja desviou a forma produtiva da 

maioria.  

Os relatos mostram que a inserção da soja na produção, distorceu uma 

cultura que já estava presente nos pioneiros, ou seja, a produção do milho, arroz, 

embora com rendimento menor, o investimento do lucro era na criação de gado e 
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manutenção da produtividade com recurso próprio. A soja, ao contrário, demandou 

substituir áreas de pastagens para aumento de produção, também, a oscilação do preço 

desse produto, trouxe uma nova realidade para os produtores, assumir maiores 

compromissos financeiros, o que não era comum entre os colonos, que no modelo 

tradicional contraiam pequenos empréstimos para a produção tradicional. Seguem 

alguns relatos de filhos e netos dos produtores pioneiros: 
...a produção do milho e arroz era pouca, mas não precisávamos de empréstimos. As 
máquinas agrícolas trazidas do Sul davam conta da produção. Para a soja o 
investimento é maior, as máquinas são modernas e caras, se vem a crise, ficamos 
endividados.42 

  
Também, foi possível verificar as questões ambientais e as mudanças 

culturais nos relatos, considerando a mudança da cultura tradicional para a soja: 
Nas primeiras fazendas abertas, os proprietários respeitavam as medidas da proteção 
ambiental, tinha reserva [ambiental] e protegia as áreas mais próximas das 
nascentes. Envolta das casas tinham árvores nativas, era mais fresco, agora 
desmatamos até o quintal e temos que usar ar condicionado na casa da fazenda, 
exageramos... não produzimos mais porcos e frangos caipira, esses são encontrados 
somente nos assentamentos do INCRA, a aproximadamente 40 quilômetros daqui.43 

 
A mudança na produtividade demandou pouca mão de obra, então a 

intenção de obter terras para poder “atender” o futuro dos filhos, também não se 

concretizou, conforme o relato de um filho de produtor rural: 
Na produção tradicional [arroz, milho], tinha mais trabalho para nós, com a 
modernidade técnica, não da mais para ficar na fazenda, temos que arrumar trabalho 
na cidade, na fazenda só tem trabalho na plantação e na colheita...44 

 
 A colonização privada de Canarana mostra que foi possível a aquisição de 

maior quantidade de terras pelos colonos, no entanto, com o passar do tempo é possível 

notar uma tendência da tecnificação e da mudança dos filhos dos produtores pioneiros 

para o centro urbano em busca de emprego. Ao longo do tempo, a tendência do modelo 

agroexportador tem se apoderado do conhecimento técnico e da cultura dos migrantes 

do Sul.  

Considerações finais 

As vias terrestres que possibilitaram a migração de colonizadores e colonos 

para o Médio Norte e Nordeste mato-grossense geraram inúmeros modelos de 

apropriação de terras. Entre as diversas formas, a colonização privada retrata aspectos 

políticos, econômicos, sociais e ambientais.  
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Esses aspectos configuram dois pontos distintos. Por um lado, as Leis 

estabelecidas pelo poder público, o qual possibilitou um viés latifundiário e 

concentrador com o financiamento pelas suas instituições, contraria a tentativa da 

colonização privada para pequenas propriedades. O campesino migrante sobrevive ao 

longo do tempo com a ausência da técnica da produção e do financiamento institucional. 

A chegada do capital do centro-sul do país, representados por empresas, empresários 

colonizadores e a institucionalização federal, possibilitou o acesso a terra, no entanto 

com políticas direcionadas.  

A região do vale do Rio Arinos, tentando buscar iniciativa nas raízes 

culturais dos colonos paranaenses, representa uma resistência da pequena propriedade 

envolta à expansão latifundiária que aporta a região atualmente, refletindo o passado 

paranaense que evidenciou a migração para o Estado de Mato Grosso.  

Na região nordeste do estado, Canarana colonizou-se com áreas de terras 

consideradas por seu idealizador suficientes para atender as demandas das famílias 

camponesas quanto a produção, manutenção e continuidade agrícola para seus 

dependentes. No entanto, o aumento das áreas de terras e a tecnificação minimiza a 

possibilidade da permanência do colono no campo. São Félix do Araguaia se torna na 

atualidade um mix para a visualização de uma política de ocupação que demonstra a 

presença do capital, da institucionalização federal e ao mesmo tempo a ausência da 

celeridade para resolução dos problemas gerados na sua colonização.   

Nesse sentido, o processo de colonização privada no estado sobrepõe 

direitos e conquistas de povos que habitavam a centenas de anos o Estado, alimentando 

o discurso da necessidade de ocupar o “grande vazio demográfico” existente na região 

Amazônica Brasileira. 

 Por outro lado, o latifúndio na região segue o trivial na região amazônica do 

Mato Grosso, após a pastagem, o modelo agroindustrial se aproxima e fixa, como se de 

fato esse espaço estivesse na espera do modelo agroexportador, que se impõem dando 

uma característica a essa região como se fosse do Sul do país, “desertos verdes” nos 

períodos de plantações e cinza tórrida no período de colheita e estiagem, finalizando um 

aspecto desértico, ausente da pequena propriedade, da falta de emprego e propenso a 

geração da renda concentradora. 
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1. Introdução 

 

A erva-mate (classificada pelo botânico francês Auguste de Saint-Hilaire 

como Ilex paraguariensis) é um vegetal que convive na floresta araucária no Brasil 

meridional. Com mais intensidade, havia a presença da erva-mate no noroeste do Rio 

Grande do Sul, no planalto de Santa Catarina, no segundo e no terceiro planaltos do 

Paraná e no sul do Mato Grosso. Sua presença no território catarinense no século XVIII 

era de conhecimento dos bandeirantes e dos tropeiros que passavam pelo planalto 

serrano e pelo norte, aprisionando índios, procurando pedras preciosas ou transportando 

gados muares. Somente após o início da exploração da erva-mate no Paraná, então 

pertencente à Província de São Paulo, a partir do segundo quartel do século XIX, a 

existência desse produto passou a despertar algum interesse em Santa Catarina. 

O início das atividades ervateiras no planalto norte catarinense está 

associado a dois grandes movimentos: a expansão da exploração no Paraná, em direção 

ao Rio Negro e ao Iguaçu, e a colonização do norte catarinense a partir de Joinville, com 

a fundação de São Bento, Rio Negrinho e Campo Alegre. A partir do último quartel do 

século XIX, foi constituído no Paraná um grande complexo ervateiro, composto pelas 

seguintes unidades: a) extração e beneficiamento da erva-mate, mais abundante no 

segundo planalto; b) comercialização, tendo como centros Curitiba e Morretes; e c) 
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transportes, conjugando a utilização da navegação fluvial, os caminhos em direção ao 

litoral e as ferrovias. 

A consolidação e a expansão do complexo ervateiro no Paraná criaram 

condições para o crescimento das atividades de extração, beneficiamento, 

comercialização e transporte no planalto norte catarinense e na região próxima aos rios 

Iguaçu e Negro. Após a fundação de Joinville, em 1851, e a expansão da colonização 

para os Campos de São Miguel, pós-1873, a presença da erva-mate possibilitou a 

fixação dos colonos em São Bento, Rio Negrinho e Campo Alegre, e criou as bases para 

a formação do complexo ervateiro em Santa Catarina. Em 1880, já havia, na colônia de 

São Bento, dois engenhos de erva-mate, sendo um movido a vapor e outro, a água, e, 

em Joinville, cinco, sendo três movidos a vapor e dois, a água. No ano de 1884, os 

mesmos sete engenhos produziram 40.000 barricas de erva-mate, que era o produto 

mais exportado da cidade de Joinville (FICKER, 1965:1973). Segundo Almeida (1979), 

entre 1880 e 1895, foram registradas na cidade quatorze firmas exportadoras de erva-

mate, com destaque para a Companhia Industrial Catarinense, que, no seu breve período 

de existência (1891 a 1906), se tornou a maior exportadora do produto em Santa 

Catarina, com filiais no Paraná e nas várias cidades do planalto norte catarinense. Em 

São Bento, entre 1899 e 1904, havia dez exportadoras de erva-mate, incluindo uma filial 

da Companhia Industrial Catarinense. 

Mafra, em Santa Catarina, e Rio Negro, no Paraná, ambas fundadas por 

tropeiros que cruzavam o Caminho da Mata, também se transformaram num centro de 

beneficiamento e exportação da erva-mate, que era recebida, por via fluvial, de São 

Matheus, Porto Amazonas, União da Vitória, Porto União e Canoinhas (ARBIGAUS, 

1929). Em Canoinhas e Porto União, havia a presença de grandes ervais, onde era 

colhida e sapecada1 a erva-mate, para depois ser transportada e comercializada em 

Mafra. 

                                                 
1 Feita de forma manual ou em cilindros, o sapecamento era uma das primeiras etapas do processo de beneficiamento do vegetal, do 
qual ainda faziam parte a quebra ou dessecação — eram desmembrados os galhos mais grossos dos mais finos e enfeixados 
separadamente; a secagem — feita pelo método “barbaquá”, em que a erva era posta em um cilindro ligado a um sistema de 
aquecimento; o “cancheamento” — processo rústico que consistia em picar e peneirar (canchear) a erva; a moagem — a erva era 
moída e, posteriormente, separada de acordo com a granulometria e a classificação comercial (em grossa, fina e extrafina); e a 
embalagem — a erva era embalada em sacos de algodão, barricas de pinho, pacotes de papel ou latões (SILVA, 1900). 
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Sua produção criou e ampliou o mercado regional com a presença de 

engenhos, oficinas, fábricas de barricas, carroções, ferrarias, casas comerciais, 

companhias de navegação e outros. Muitos comerciantes que atuavam na compra e 

venda de mercadorias em geral passaram a se dedicar também ao comércio da erva-

mate. A presença de engenhos e casas comerciais em toda a região criou elos de 

integração produtiva e comercial, ampliando as relações mercantis e possibilitando a 

diversificação do capital. O complexo ervateiro mercantilizou a região, comandou o 

processo de acumulação e contribuiu para a fixação dos colonos no norte e no planalto 

norte catarinense. 

O objetivo deste artigo é descrever e analisar a formação e a construção dos 

caminhos da erva-mate em Santa Catarina, de Porto União a São Francisco do Sul. 

Destacaremos, de forma separada: a formação das companhias de navegação fluvial na 

divisa com o Paraná, envolvendo as cidades de Porto União, Canoinhas, Três Barras e 

Mafra; a construção da Estrada Dona Francisca, que partia de Joinville até Mafra, 

passando por Campos Alegre, São Bento do Sul e Rio Negrinho; a construção da Linha 

São Francisco, um ramal ferroviário da Estrada de Ferro São Paulo–Rio Grande, 

ligando o Porto de São Francisco do Sul ao Porto União, ou seja, cobrindo todo o trecho 

da Estrada Dona Francisca até Mafra, e da navegação fluvial até Porto União; além das 

tentativas para construir o novo Porto em São Francisco do Sul. Este sistema de 

transporte fazia parte do complexo ervateiro em Santa Catarina, uma extensão do 

complexo paranaense. 

Entendemos complexo ervateiro como um conjunto integrado de atividades 

que atuam direta e indiretamente na produção, no beneficiamento, no transporte e na 

comercialização da erva-mate. No seio do complexo ervateiro catarinense, desenvolveu-

se um sistema de transportes, formado por navegação fluvial, estradas de rodagem e 

ferrovias, que integrava as unidades produtoras aos entrepostos comerciais e seguia em 

direção aos portos. 

 

2. Navegação fluvial 
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Apesar de haver no Brasil uma ampla bacia hidrográfica com longos trechos 

trafegáveis, a navegação fluvial a vapor pouco se desenvolveu, principalmente se a 

comparamos com a dos Estados Unidos. Até o final do Império, não havia um sistema 

de transportes no interior que fosse integrado, combinando as diversas vias de 

comunicação. No interior, ainda persistiam os velhos caminhos, moldados pelos 

bandeirantes e pelos tropeiros nas suas longas marchas. As estradas de ferro, 

construídas durante o Segundo Reinado e a Primeira República, funcionavam de forma 

desarticulada, sem uma lógica integradora, voltadas principalmente para os portos do 

litoral. 

No Paraná, os rios são mais favoráveis à geração de energia elétrica do que 

à navegação. O maior rio navegável é o Paraná que tem, desde a sua nascente, no Rio 

Paranaíba, até a sua foz (no Rio da Prata) 4.965 km, sendo 3.367 km navegáveis. Os 

outros rios navegáveis são o Tibají, com uma extensão transitável de apenas 78 km, e o 

Ivaí, com 140 km. O Rio Iguaçu, com 1.320 km, tem uma extensão navegável de 360 

km ao longo do segundo planalto paranaense, desde a cidade de Porto Amazonas até 

Porto União (SC) e União da Vitória (PR). Os afluentes navegáveis mais importantes 

são o Rio Negro (165 km), desde as cidades de Rio Negro (PR) e Mafra (SC), e os rios 

Potinga (110 km) Timbó (50 km) e Canoinhas (20 km) (CORDEIRO e OLIVEIRA, 

2008). 

A navegação no Rio Iguaçu já era praticada desde o período colonial, mas 

efetivamente a navegação a vapor se iniciou em 1882. O Decreto Imperial n. 7.248, de 

19 de abril de 1879, concedeu ao Coronel Amazonas de Araújo Marcondes o privilégio 

de estabelecer uma linha a vapor no Rio Iguaçu, desde a localidade de Caya–Canga até 

Porto União (BRASIL, 1880). O primeiro vapor a trafegar no Iguaçu foi o Cruzeiro, no 

dia 27 de dezembro de 1882, numa viagem entre Porto Amazonas e Porto União. Media 

cerca de 16 metros (80 palmos) de comprimento e 5,2 metros (26 palmos) de largura e 

tinha 18 cavalos de força, com duas rodas nas laterais. O segundo vapor do Coronel 

Amazonas foi o Visconde de Guarapuava. Em seguida, foi fundada a segunda 

companhia, pertencente a Arthur de Paula e Souza que tinha adquirido um barco 

utilizado no Rio Tibagi, o vapor Fontana. Anos mais tarde, o Coronel Amazonas 
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vendeu seus dois navios para a companhia de navegação de Arthur de Paula e Souza 

(MANSUR, 1932). 

Após essas duas iniciativas, começaram a surgir outras companhias de 

navegação fluvial, algumas possuindo apenas um barco e outras, com pequenas frotas 

de lanchas, como a Beurmester Thom & Cia., de 1883, proprietária apenas do vapor 

Curitiba, que fazia a travessia nas águas rasas do Rio Negro ao Rio Iguaçu. Em 1899, já 

trafegavam no Rio Negro os vapores Brasil, Iguaçu e Rio Negro. Alguns barcos eram 

fabricados em União da Vitória, na firma de João Ihlenfeld, outros, comprados em Santa 

Catarina e outros mais, até mesmo importados (BELLEGARD, 1935). 

Pelo Rio Iguaçu, os navios a vapor saíam de Porto Amazonas, passavam por 

São Mateus e Rio Claro e chegavam à União da Vitória, todos no Paraná, e pelo Porto 

União, em Santa Catarina. Pelo Rio Negro, os barcos saíam das cidades de Rio Negro e 

Mafra, passando por Três Barras e Canoinhas (MARTINS, 1932). Em boa medida, a 

navegação possibilitou o aumento do fluxo mercantil na região, dinamizando a pequena 

produção comercial, e também contribuiu para lá fixar os novos imigrantes que 

chegaram. Os barcos maiores levavam até 800 sacos de erva-mate, e cada lancha, até 

300 sacos. Já para as tábuas de madeira, a capacidade de carga era de 400 dúzias, sendo 

200 transportadas de barco e 100, em cada lancha rebocada (REISEMBERG, 1984). 

O fluxo de embarcações nos rios era mais intenso durante o período de 

colheita da erva-mate, reduzindo-se de forma considerável na entressafra. Além disso, 

durante o período da seca, a navegação ficava comprometida, sendo muitas vezes 

interrompida em determinados trechos dos rios. Durante a entressafra e as secas, para 

evitar a queda no rendimento, as companhias de navegação atendiam ao comércio local, 

transportando mercadorias, principalmente a madeira, para os pequenos portos fluviais 

(BACH, 2006, & ANSBACH, 2008). 

Em 1915, as várias empresas de navegação que atuavam na região e 

recebiam subvenções do governo paranaense, com um total de 10 vapores, foram 

encampadas pelo governo estadual, que formou a Lloyd Paranaense (PARANÁ, 1918; 

1920). Mesmo assim, novas companhias privadas continuaram a ser formadas, como a 

Empresa de Navegação Portes & Cia. e a Leão Júnior & Cia. Ao todo, nos anos de 
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1920, trafegavam pelo Rio Iguaçu 28 navios de 12 companhias de navegação 

(REISEMBERG, 1984) 

Em Canoinhas, a navegação era feita do Rio Canoinhas até o Rio Negro. 

Boa parte do fluxo mercantil para cidades mais ao norte era feito pela navegação fluvial, 

que, junto com a erva-mate e a madeira, se tornou um dos pilares da economia local. 

Atraídos pela erva-mate e pela madeira, os primeiros colonizadores 
serviram-se do rio como via de comunicação natural. Foi justamente no 
ponto onde atracaram as primeiras embarcações e que passou a ser 
denominado de ‘porto’, que se ergueram as casas que assinalaram o início da 
cidade de Canoinhas (SILVA, 1940). 

Em Mafra, às margens do Rio Negro, também havia pequenos portos 

fluviais, frequentados por várias embarcações de companhias locais. 

O LLoyd Paranaense era a principal companhia que operava no Rio Negro. 
Ambas as margens do rio, acima e bem próximo à ponte metálica, eram 
servidas de portos de embarque e ancoradouros das lanchas e vapores. 
Vapores e lanchas sulcavam o Rio Negro transportando, com seus traços 
pitorescos, o fruto do comércio com os povoados desde a beira rio de Mafra 
a Porto União (PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA, 1967). 

No início do século XX, reacendeu-se uma velha disputa territorial entre 

Santa Catarina e Paraná, conhecida como o “Acordo de Limites”, em que o governo 

paranaense reivindicava todo o território do planalto norte e oeste catarinense, alegando 

que essas terras já faziam parte da base geográfica do Estado, quando a província tinha 

sido desmembrada de São Paulo (HEINSFELD, 1996). Durante a disputa, o governo do 

Estado do Paraná reforçava o desenvolvimento da navegação e defendia a construção do 

ramal ferroviário até São Francisco do Sul, com o objetivo de garantir os territórios por 

ele pretendidos. 

Por conta dessa disputa, já em 1893, o governo do Paraná chegou a proibir a 

navegação no Rio Negro por catarinenses, julgando-o de sua propriedade exclusiva.  

Para o governo catarinense foi uma afronta, pois o direito de navegar era garantido pela 

Constituição. 

Funda-se aquele governador, para justificar o seu ato arbitrário, no 
pretendido uti possidetis, que indebitamente exerce o Paraná na zona 
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contestada a Santa Catarina, e da qual é divisa o Rio negro. Esquece, porém, 
o ilustre e distinto administrador que, perante os princípios de direitos, esse 
uti possidetis, entre Estados, não se pode estender a um rio navegável, como 
é o Rio Negro, e muito menos para fazer de sua navegação um monopólio ou 
privilégio exclusivo de uma empresa (SANTA CATARINA, 1893:15). 

O “Acordo de Limites” foi assinado somente em 1916, com ganho de causa 

para Santa Catarina, que continuou com os territórios contestados. A construção da 

Linha São Francisco, estendendo-se até Porto União, aparou as arestas entre os dois 

Estados. 

Após a erva-mate descer a serra do mar pela Estrada Dona Francisca, 

chegando a Joinville, o transporte até o Porto de São Francisco era feito novamente pela 

navegação fluvial ao longo do Rio Cachoeira, numa pequena extensão de 10 km. 

 

 

3. Estrada Dona Francisca 

 

A construção da Estrada Dona Francisca (EDF), ligando Joinville a Mafra, 

fazia parte de um movimento maior, cujo objetivo era consolidar a colonização do 

Brasil em direção ao interior. Juntamente com a Estrada União Indústria, ligando o Rio 

de Janeiro a Juiz de Fora, a EDF inaugurou um novo regime de construção de estradas 

no Segundo Império. A abertura de caminhos e picadas com base no trabalho 

rudimentar e aventureiro passou a ser administrada e financiada pelo Estado, por meio 

da contratação de companhias capitalistas que empregavam mão de obra assalariada e 

escrava. As estradas passaram a ser projetadas por engenheiros, utilizando o sistema de 

macadame, que consistia em chão batido com camadas de pedra, pontes de concreto, 

meio-fio, canaletas para vazão da água e recortes, além da manutenção constante. 

No planalto norte catarinense, passando por Mafra e Porto União, havia o 

caminho das tropas, que partia de Viamão e seguia para Ponta Grossa, terminando em 

Sorocaba. Ligando o planalto norte ao litoral, havia apenas uma picada, que era pouco 

utilizada, dadas a precariedade e as dificuldades da descida na Serra do Mar. 

Inicialmente aberta como picada, no ano de 1854, sob a coordenação da Sociedade 

Colonizadora de 1849, em Hamburgo, as obras da Estrada da Serra, como era conhecida 
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a EDF, seguiram, ora num ritmo mais lento, ora mais acelerado. A Estrada era 

considerada fundamental para a consolidação da colonização do norte catarinense, uma 

vez que colocava o litoral em contato com o planalto, o que possibilitaria escoar a 

produção da erva-mate pelo Porto de São Francisco do Sul. Além disto, permitiria 

fundar novos núcleos coloniais serra acima, como foi o caso de São Bento do Sul, Rio 

Negrinho e Campo Alegre, nos Campos de São Miguel. 

Tendo como data oficial do início das obras da Estrada da Serra  29 de 

março de 1858, a primeira frente de trabalho era formada por 40 operários, que, logo em 

seguida, passou a ter o apoio financeiro do Império. A estrada teria 6 metros (30 

palmos) e valetas abertas em ambos os lados (FICKER, 1965). Mais do que o início das 

obras, a possibilidade de estabelecer contatos comerciais com o planalto norte gerou 

expectativas favoráveis para a colônia e para a Sociedade Colonizadora (SOCIEDADE 

COLONIZADORA DE 1849, HAMBURGO, 1860). 

Nos anos imediatos ao início das obras, os repasses orçamentários do 

governo imperial atrasavam, levando à lentidão e à paralisação das obras. Todavia a 

Sociedade Colonizadora tinha pressa, pois almejava tomar posse dos terrenos ao longo 

da estrada e começar a construção de ramais em direção ao Vale do Itapocu e à Colônia 

de Blumenau.  

De acordo com o contrato assinado, em 1º de maio de 1865, com o Governo 

Imperial, a Sociedade Colonizadora se comprometeu a assumir as obras da EDF de 

acordo com o projeto governamental, que, por sua vez, se obrigou a aumentar os 

repasses mensais. Em abril de 1867, foi realizado um novo contrato com prazo 

prorrogado para mais cinco anos, garantindo 247 km² de terras devolutas ao longo da 

Estrada para a Sociedade Colonizadora. Durante a Guerra do Paraguai (1864-1870), as 

obras da EDF seguiram num ritmo muito lento, sendo suspensas nos dois últimos anos 

do conflito (AGAPITO, 1989). 

Após o fim da guerra, o governo imperial retomou as obras num ritmo mais 

acelerado. Mesmo com o esforço hercúleo para a sua construção, no ano de 1873 

estavam prontos apenas 33 km, chegando até o cimo da serra. As obras foram divididas 

em cinco distritos. No Relatório de 1874, temos um quadro geral das obras da Estrada: 

1º distrito – 24,5km, de Joinville à subida da serra, 
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2º distrito – 8,2 km, na Serra do Rio Seco, 

3º distrito – 20 km, da serra até a Encruzilhada, 

4º distrito – 43,4 km, da Encruzilhada ao Ribeirão da Serra, 

5º distrito – 47,3 km, da Encruzilhada até a vila de Rio Negro no Paraná 

(BRASIL, 1875). 

Entre 1870 e 1875, as obras tiveram um avanço considerável, o traçado 

estava definido, as picadas foram abertas e desmatadas, faltando apenas fazer a abertura 

da estrada com o sistema de macadamização. Em 1876, restavam ser concluídos 

somente 46 quilômetros macadamizados, e os núcleos de Campo Alegre, São Bento e 

Rio Negrinho já estavam servidos pela EDF, podendo ser transitados por carroças e 

carroções (BRASIL, 1877). Com o avanço das obras, o governo imperial cumpria a sua 

promessa de integrar a Colônia Dona Francisca ao planalto norte catarinense, mas a 

Sociedade Colonizadora tinha dificuldades para acelerar o processo de colonização nas 

margens da EDF, dada a baixa entrada de imigrantes. 

No ano de 1878, as obras em direção ao Rio Negro foram paralisadas no 

quilômetro 95, continuando apenas os serviços de manutenção e empedramento e a 

construção de bueiros, pontes e pontilhões. Até o ano de 1885, os trabalhos alcançaram 

o quilômetro 112, com movimento de terra e em condições precárias de tráfego. Mais 

adiante, entre o quilômetro 130 e as margens do Rio Negro, o caminho era cargueiro 

feito apenas por tropas. 

No ano de 1892, as verbas foram aumentadas, garantindo a conclusão das 

obras até Mafra. Nesse ano, a construção avançou com o empedramento, chegando ao 

quilômetro 112 e a macadamização, ao 94, faltando apenas mais 34km para alcançar o 

seu destino final (BRASIL, 1892). No ano seguinte, dado o aumento dos valores 

repassados, as obras de empedramento chegaram ao quilômetro 143, restando somente 

mais três por concluir (BRASIL, 1894). Por fim, no dia 31 de julho de 1895, as obras 

foram dadas por terminadas pelo governo federal, que repassou a responsabilidade da 

estrada para o governo estadual (BRASIL, 1896). 

A Estrada Dona Francisca tornou-se a principal artéria de escoamento da 

erva-mate do planalto norte catarinense para a cidade de Joinville, o maior centro 

comercial da região. De Mafra desciam os carroções Sãobentowagen, carregados de 
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barricas de erva-mate, alcançando Joinville, de onde partiam pelo porto fluvial, 

seguindo pelo Rio Cachoeira e chegando ao Porto de São Francisco do Sul. Com a 

entrada em operação da Linha São Francisco, ligando São Francisco do Sul a Mafra, 

passando por Joinville, São Bento do Sul e Rio Negrinho, em 1913, a EDF tornou-se 

uma via secundária na região, tanto para o transporte de pessoas quanto de mercadorias. 

 

4. Ferrovia - Linha São Francisco 

 

A tentativa de ligar o litoral sul brasileiro à fronteira do Paraguai remonta ao 

Tratado de Aliança Defensiva, assinado em Assunção, no dia 25 de dezembro de 1850, 

quando ficou acordado (no Artigo XIII) que seria feita a abertura de estradas rápidas e 

seguras para estabelecer comunicações regulares entre as duas nações (REPARTIÇÃO 

DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, 1852). Com o advento da Guerra do Paraguai 

(1864-1870), os propósitos assinados no Tratado foram abandonados e a integração com 

o Paraguai deixou de ser uma prioridade para o governo brasileiro. 

Dentro do movimento de ocupação das fronteiras, de transformação das 

economias naturais em mercantis e de busca da valorização do capital, explorando 

atividades agrárias voltadas para o mercado externo, o Decreto n. 10.432, de 9 de 

novembro de 1889, concedeu a João Teixeira Soares o privilégio de construir uma 

ferrovia, partindo das margens do Rio Itararé, na Província de São Paulo, onde 

terminava a Sorocabana, para chegar a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com dois 

ramais, um na província do Paraná, seguindo até os rios Piquiri e Paraná, e outro 

acompanhando o Rio Iguaçu. Como as obras não começaram e o governo brasileiro 

tinha pressa, em 1892, o privilégio foi repassado para a Companhia Estrada de Ferro 

São Paulo–Rio Grande (EFSPRG), que deveria construir a ferrovia e explorar as terras 

devolutas às suas margens. 

A extensão do tronco principal e dos ramais somava, ao todo, 1.952 km, 

sendo o trecho Itararé (SP) – Rio Uruguai (SC/RS) o mais importante, dividido em duas 

seções: Itararé–Porto União e Porto União–Rio Uruguai, com 941 km (MINISTÉRIO 

DA INDÚSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 1898). Os trabalhos de construção 

da estrada efetivamente foram iniciados no dia 15 de novembro de 1895, a partir da 
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cidade de Ponta Grossa, no Paraná, que seria utilizada como base para atacar as duas 

linhas: norte, em direção a Itararé, e sul, em direção ao Rio Uruguai (MINISTÉRIO DA 

INDÚSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 1899). O primeiro trecho foi 

inaugurado em 16 de dezembro de 1899, com uma extensão de 228 km. 

Com a conclusão do primeiro trecho da EFSPRG, vindo de São Paulo até as 

margens do Rio Iguaçu, na divisa com Santa Catarina, em 1904, foi baixado um 

decreto2 que aprovou os estudos definitivos e o respectivo orçamento do primeiro 

segmento da linha ferroviária, ligando o Porto de São Francisco do Sul à vila de São 

Bento, passando pelas cidades de Joinville e Jaraguá, conhecida como Linha São 

Francisco (MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 1905). 

Em outubro de 1910, dentro do prazo fixado pelo governo federal, o trecho 

catarinense entre Porto União–Rio Uruguai foi entregue ao tráfego. Com o fim das 

obras, a linha Itararé– Rio Uruguai alcançou a marca de 883 km. Durante a execução da 

obra do trecho catarinense da EFSPRG, começou a construção da Linha São Francisco. 

O projeto inicial foi revisto, ficando apenas com 96 km, ligando São Francisco a Hansa 

(atual Corupá), passando por Joinville e Jaraguá. No dia 29 de julho de 1906, foi 

inaugurado em Joinville o primeiro trecho dessa linha 

Em 1911, após a inauguração do trecho do Rio Iguaçu ao Rio Uruguai, 

cortando todo o meio oeste catarinense, seguindo o Rio do Peixe, foram iniciados os 

trabalhos de conclusão da linha São Francisco, partindo de Corupá e Porto União. O 

segmento entre Corupá e Três Barras, passando por Mafra, com 219 km, foi aberto ao 

tráfego no dia 1 de abril de 1913, e o entre Três Barras e Canoinhas, com 11 km, foi 

entregue no dia 1 de outubro do mesmo ano (MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, 

VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 1915). Os prazos para entrega do trecho entre 

Canoinhas e Porto União foram prorrogados, uma vez que, por decreto3, se definiu que 

as obras deveriam ser concluídas em 1910. A linha já começou operando com déficit, 

mas a esperança era que, com a extensão da linha em tráfego, a situação seria revertida 

(SANTA CATARINA, 1911). 

                                                 
2 Decreto n. 5.280, de  9 de agosto de 1904. 
3 Decreto n. 6.533, de 20 de junho de 1907. 
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No relatório da Secretaria de Negócios do Estado de 1915, apresentado ao 

governador, o secretário Fulvio Aducci argumentava que, das quatro ferrovias existentes 

em Santa Catarina, apenas a Linha São Francisco era a mais importante. Afirmava que a 

Estrada de Ferro Santa Catarina, no Vale do Itajaí, era tão somente uma ferrovia 

municipal, a Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, na região carbonífera, ficara 

reduzida a uma linha secundária e quase inútil, e a EFSPRG cortava uma região que 

estava sob a jurisdição do Paraná. Já a Linha São Francisco: 

É a mais importante e a que melhor corresponde às necessidades da nossa 
produção e exportação. Partindo do Porto de São Francisco (...) e estendendo 
seus trilhos por uma zona riquíssima de erva e madeira e que se presta para a 
cultura de quaisquer cereais e para a criação em larga escala, essa linha será, 
dentro em pouco tempo, um dos maiores elementos do nosso progresso 
(SECRETARIA GERAL DOS NEGÓCIOS DO ESTADO, 1915:190). 

Pretendia-se que, num futuro próximo, a Linha São Francisco fizesse a 

integração com o Mato Grosso, o Paraguai e a Bolívia, tornando-se um “grande 

caminho” por onde passariam os produtos destinados aos mercados norte-americano e 

europeu. 

Mesmo numa situação de insolvência, a EFSPRG prosseguiu com a 

construção de alguns ramais previstos nos contratos. Uns nunca foram executados, 

como a ligação com a capital do Paraguai. Como a Linha São Francisco estava quase 

pronta, não compensava mais parar. Ligar a EFSPRG ao Porto de São Francisco do Sul, 

para escoar a madeira da Southern Brazil Lumber e a erva-mate, talvez fosse uma saída 

para melhorar o estado de inadimplência da companhia. 

No dia 20 de agosto de 1917, foi inaugurado o tráfego provisório entre 

Canoinhas e Porto União, elevando para 463 km a extensão total da linha. Nesse mesmo 

ano, a EFSPRG entrou em concordata e o projeto para chegar à fronteira com o 

Paraguai foi abandonado (KONDER, 1921). 

A construção da Linha São Francisco substituiu a Estrada Dona Francisca, e 

os trens tomariam o lugar dos os carroções. Portanto, deve ser entendida a construção da 

linha entre Porto União e Porto de São Francisco do Sul dentro da expansão das vias de 

comunicação do complexo ervateiro, tal como foi a expansão das ferrovias paulistas no 

complexo cafeeiro. 
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5. Porto de São Francisco do Sul 

 

São Francisco do Sul, que fica às margens da Baía da Babitonga, foi 

fundada em 1658. Como Desterro e Laguna, São Francisco também era mais uma das 

vilas estabelecidas no litoral meridional da colônia, como estratégia para definir, ocupar 

e manter posições militares. O mar era a única via de comunicação da vila com o resto 

da colônia. O porto e a vila nasceram juntos. No começo, era um ancoradouro natural, 

depois transformou-se em trapiches e num porto organizado. 

O de São Francisco do Sul sempre foi considerado o melhor porto natural do 

Sul do Brasil, pelos naturalistas, pelos viajantes e pelos engenheiros que visitavam a 

região. No início do século XX, foram feitos vários estudos, contratados pelo governo 

catarinense ou pela União, para realizar obras de construção e melhoramentos. 

O primeiro estudo para a construção do novo porto, mais afastado do centro 

da cidade, foi realizado no século XX, em 1908, pelos engenheiros da EFSPRG, a 

mesma companhia que construiu a Linha São Francisco. Nesse estudo, foi feita uma 

sondagem em toda a região marítima que dá acesso à barra do norte até o interior da 

Baía da Babitonga, ficando definidas a máxima e a mínima profundidades das marés e a 

liberação para o tráfego de embarcações de até 27 pés de calado (THIAGO, 1941).                                    

Em 1912, foi concedida à Companhia EFSPRG autorização para construir e 

explorar uma estação marítima no Porto de São Francisco do Sul, sem ônus para a 

União. A Companhia deveria tanto desobstruir o ancoradouro e dragar o canal através 

da lagoa Saguaçu, quanto o rio Cachoeiras, para a navegação de embarcações de até 

dois metros de calado, entre São Francisco do Sul e Joinville 4, porém as obras não 

foram iniciadas conforme os planos da Companhia. 

No final da década de 1910, o governo do Estado de Santa Catarina 

começou a exigir da Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais (IFPRC) providências 

para melhoria do Porto de São Francisco do Sul, para que pudesse atender às demandas 

das atividades ervateiras e madeireiras. Em 1919, com base nas concessões feitas aos 
                                                 

4 Decreto n. 9.967, de 26 de dezembro de 1912. 
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estados do Paraná, do Maranhão e de Pernambuco, o mesmo governo encaminhou um 

pedido à Inspetoria para que fosse feita a concessão das obras de melhoramento e 

exploração para o governo estadual. Para tanto, a União fixou as despesas e definiu que 

a Inspetoria deveria mandar fazer os estudos para a construção do novo porto5. 

O Relatório dos Serviços Executados pela Comissão do Porto de São 

Francisco do Sul, apresentado à Inspetoria, reafirmava suas exuberantes qualidades, 

afirmando que, do sul do Brasil, era o “melhor, mais amplo, mais abrigado e mais 

profundo do Estado, sendo por isso considerado como magnífico porto militar” 

(INSPETORIA FEDERAL DE PORTOS, RIOS E CANAIS, 1922: 5). Esses 

argumentos reforçaram a ideia da necessidade de dar mais atenção ao porto catarinense, 

tendo-se iniciado, em setembro de 1921, os estudos de levantamento hidrográfico do 

porto e da barra (BRASIL, 1922). 

Por decreto6, em 1921, foi autorizada a celebração do contrato de construção 

das obras de melhoramento da barra e do novo porto por um prazo de setenta anos, sem 

que, no entanto, fosse determinada a data para o seu início, o que seria estipulado só em 

1925, também por decreto7. Ficou definido que as obras deveriam começar, no máximo, 

dois anos após a aprovação do contrato pelo Tribunal de Contas, e o prazo de entrega 

deveria ser de três anos após o seu início. 

Com relação aos vários trapiches, em 1927, o engenheiro Hidelbrando de 

Araújo Góes, da Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais, fez o seguinte relato: 

No porto, existem vários trapiches, pertencendo os mais bem situados à 
firma Hoepcke Co. e à E. F. São Paulo-Rio Grande. Os demais trapiches, à 
montante do da Alfândega, foram construídos em uma praia de declive 
muito suave, de modo que alcançam as profundidades convenientes com 
grande extensão. Resulta desta circunstância o encarecimento da carga e 
descarga de mercadorias e do custeio dos trapiches, cuja estrutura de 
madeira é muito atacada pelo “teredo navalis”. O Lloyd Brasileiro, a 
despeito de possuir um desses trapiches, prefere recorrer à firma Hoepcke 
Co. para os serviços dos seus navios (MINSTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS 
PÚBLICAS, 1928, p. 100).  

                                                 
5 Lei n. 4.242, de 5 de fevereiro de 1921. 
6 Decreto n. 15.203, de 28 de dezembro de 1921. 
7 Decreto n. 16.896, de 5 de maio de 1925. 
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Além dessas firmas, também havia os trapiches do Santista e do Mercado 

Público, que, juntos (cinco trapiches), poderiam comportar de oito a dez navios 

simultaneamente. E pelo fato de já existir em São Francisco do Sul um trapiche da firma 

Carl Hoepcke desde 1903, o projeto de construção do porto despertou o interesse de 

Carlos Hoepcke Júnior e Henrique Schloemam, que apresentaram ao governador 

Adolpho Konder, em março de 1927, um estudo para iniciar as obras. Finalmente, em 

20 de junho de 1927, numa solenidade oficial, foi assentada a pedra fundamental da 

obra do porto (A RAZÃO, 1927). Para a execução das obras, foi formada, no dia 10 de 

março de 1928, na cidade de Florianópolis, a Companhia Porto de São Francisco, cujo 

principal objetivo era a sua construção (A RAZÃO, 1928). 

Em 1930, as obras da construção do novo Porto de São Francisco do Sul 

foram paralisadas, sendo retomadas somente em 1941, ocorrendo sua inauguração em 

1955. Entre 1908 e 1941, o porto passou por um compasso de espera. Entre concessões 

e tentativas frustradas de construção, o porto ervateiro, ou melhor, os trapiches seguiam 

uma trajetória de crescimento no movimento exportador. Um porto da colonização do 

norte catarinense transformou-se em ervateiro. Quando da sua inauguração, em 1955, o 

complexo ervateiro catarinense já não era mais expressivo, e o porto passou por um 

forte ajuste estrutural até se consolidar como graneleiro. 

 

6. Conclusão 

 

Todo o planalto norte catarinense, até o início do último quartel do século 

XIX, era esparsamente povoado com a presença de pequenas vilas, formadas pela 

passagem dos tropeiros, como Mafra e Porto União, além de alguns aventureiros que 

exploravam a erva- mate na região, ou seja, havia uma economia natural e um território 

de passagem. A situação começou a reverter-se com a política de imigração 

impulsionada pelo Estado, que visava demarcar território e defender suas fronteiras. 

Estas tarefas foram entregues a companhias capitalistas colonizadoras e, mais adiante, a 

associações de trustes ferroviários. O crescimento virtuoso de Joinville, a abertura da 

Estrada Dona Francisca, a fundação de novos núcleos populacionais, a navegação dos 

rios Iguaçu e Negro, integrando Porto União, Canoinhas e Mafra, o início da exploração 
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racional da erva-mate em território catarinense e a construção de estradas de ferro 

ocorrem num curto período de 25 anos, o que transformou a região de economia natural 

em mercantil. Foram criadas as condições materiais para a reprodução ampliada do 

capital, tendo como móvel da acumulação as atividades ervateiras. 

A expansão do complexo ervateiro impôs ritmos acelerados à formação e à 

construção de um sistema de transportes baseado na navegação fluvial, em estradas de 

rodagem, ferrovias e portos. Essas modalidades de transporte ora se combinavam, ora 

uma passava a subordinar-se à outra. No transporte da erva-mate para o Porto de São 

Francisco do Sul, a navegação fluvial atuou com a Estrada Dona Francisca, de 1882 a 

1913. Com a chegada da ferrovia a Mafra, a navegação passou a somar-se à Linha São 

Francisco, em detrimento daquela estrada. Em 1917, com a conclusão das obras 

ferroviárias até Porto União, a ferrovia passou a subordinar-se também à navegação. As 

estruturas modernas, mais velozes e eficientes, cristalizadas na ferrovia, possibilitaram 

um fluxo mais intenso no transporte de erva-mate, exigindo novos investimentos no 

Porto de São Francisco do Sul. 

 

Figura 1: Caminhos da erva-mate em Santa Catarina 
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A produção subordina-se ao transporte, mas o transporte amplia a 

capacidade de sua produção e atinge mercados mais longínquos. A produção também 

impulsiona os transportes, que, por sua vez, possibilitam ampliá-la por meio da 

aproximação do espaço e da redução do tempo para sua realização. Os meios de 

transporte não se destinam a produzir, especificamente, uma mercadoria, mas surgem 

como uma extensão do processo produtivo. Se, inicialmente, é a produção que se 

subordina aos transportes, portanto, só é possível desenvolvê-los onde ela cria 

condições para a sua circulação. 

Nesse pequeno universo do complexo ervateiro em Santa Catarina, 

encontramos elementos da síntese, da dinâmica e da história dos transportes no Brasil. 
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A pecuária leiteira em Resende, um estudo sobre as transformações sociais e agrícolas (1888-
1940).  
 
Resumo 
 

A pesquisa pretende analisar a formação da pecuária leiteira no município de Resende, Vale do 

Paraíba fluminense, no período de pós-abolição no Brasil. Buscando compreender a natureza do 

problema por meio da análise da oscilação do número de trabalhadores na região, como também 

pela dificuldade dos produtores rurais em manter as propriedades cafeicultoras no período. Para 

tanto, serão observados os elementos que favoreceram a implantação da pecuária no município, 

como um possível incentivo governamental e a migração de parte da população de Minas Gerais, a 

qual já tinha um contato com a prática da pecuária. 

Logo, apontamos que a perspectiva da pesquisa é buscar a compreensão da formação da pecuária 

leiteira no município de Resende após o declínio da cafeicultura. Ou seja, tentar construir uma 

história social, trabalhando com as transformações sócio-econômicas, a fim de perceber como tais 

transformações refletiram numa nova organização das estruturas agrárias e sociais do município. 

Para tanto, voltaremos um olhar em especial para aqueles que participaram dessa empreitada, ou 

seja, os produtores. Serão observados elementos como a formação de uma pequena elite que se 

originava juntamente com a inserção de uma nova economia no município, as relações entre as 

culturas agrícolas (café-leite), a chegada de alguns mineiros com todo o seu conhecimento na área 

da pecuária, além de um possível incentivo e apoio governamental. 

  

 O trabalho tem por objetivo a análise da pecuária leiteira fundada no estado do Rio de 

Janeiro, especificamente no município de Resende. Este está localizado ao sul do estado, às 

margens do rio Paraíba do Sul e na divisa dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Tentaremos 

responder algumas questões sobre o nascimento desta cultura na região e as especificidades do 

município nos momentos iniciais da consolidação da pecuária leiteira, o período imediato à abolição 

da escravidão e o início da chamada Primeira República. 

 O relevo do município de Resende é característico de regiões de vale. Localizado em uma  

grande planície às margens do rio Paraíba do Sul, possui uma grande extensão de terras incluindo 

planalto e colinas levemente achatadas. Seus limites são o maciço do Itatiaia, o qual compreende 
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uma boa região da Serra da Mantiqueira, com o pico das Agulhas Negras ao fundo e no outro 

extremo do município, junto à divisa de terras paulistas, encontramos o início da formação da Serra 

do Mar.  

 Este corte geográfico de Resende possibilitou ao município durante algum período o 

desenvolvimento de uma cafeicultura extensiva nas regiões chamadas mares de morro, 

característicos do Vale do Paraíba. A cafeicultura fora realizada através de um sistema agrário tendo 

como eixo principal de produtividade a sua expansão em terras virgens. Após este período, na 

chamada crise do sistema agroexportador, podemos encontrar na região de Resende uma incipiente 

pecuária leiteira, a qual com o tempo se fortaleceu. Esta pecuária se deu principalmente nos vales 

do município, se estendendo, aos poucos, para as regiões de colinas, obedecendo, no entanto, às 

necessidades que esta cultura impunha. 

 Este município foi marcado ao longo de sua história por uma forte presença agrária, iniciada 

com a cafeicultura, e posterior a esta, observamos a introdução da pecuária leiteira. Por volta de 

1801, em Resende já se formavam as primeiras plantações de café, ainda em pequena quantidade. 

Além disso, juntamente com Rio de Janeiro e São João Marcos, tal cidade era tida como um dos 

centros experimentais da produção cafeeira, os quais, com o tempo, passaram a difundir esta cultura 

para outras localidades ao redor. Entre elas algumas paulistas, como Bananal e Areias. O auge da 

cultura cafeeira no município se deu na virada da década de 1840 para 1850, passando a exportar 

mais de 800 mil arrobas de café1. A produção era organizada por meio da exploração da escravidão.  

 O pioneirismo da cafeicultura atribuído a Resende contribui para a compreensão da história 

do município, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Esse momento foi 

marcado pelo declínio da cafeicultura e a consequente instabilidade econômica dos proprietários de 

terras, no período em que muitos fatores comprometiam a estrutura da escravidão. 

 O declínio da produção de café atingiu a economia no estado do Rio de Janeiro no final da 

década de 1900, "a maioria das fazendas de café do Estado do Rio estavam hipotecadas ou 

controladas pelas seções de hipotecas de bancos hipotecários [...]" 2 A crise cafeeira causou o 

desespero de muitos cafeicultores, os quais viam que os anos de trabalho dedicados ao cultivo da 

terra estavam perdidos, pois os cafezais não mais produziam como antes, uma vez que o solo estava 

esgotado pela monocultura e não era mais possível a expansão para terras virgens, praticamente 

esgotadas.  

 Stein aponta que setores da economia brasileira receberam de diferentes maneiras a abolição 
                                                 
1 WHATELY, Maria Celina. Resende, a cultura pioneira do café no Vale Paraíba. Niterói: Ed. Gráfica La Salle, 

2003. 
2 STEIN, Stanley. Vassouras, um município brasileiro do café, 1850-1900. Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 1990. p.  

332. 
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da escravidão e o advento da República. "[eles] apressaram o ritmo do desenvolvimento nas regiões 

em expansão do cultivo de café em São Paulo criando oportunidades para trabalhadores 

imigrantes europeus, [...]" Enquanto que para os fazendeiros do Vale do Paraíba tais eventos 

contribuíram para "a instabilidade de sua economia e a inevitabilidade de seu declínio." Nesse 

processo de decadência econômica, Stein aponta a introdução da criação do gado em Vassouras. 

"Mas a queda dos preços do café na segunda metade da década introduziu rapidamente a transição 

para a nova economia de Vassouras - criação de gado - e proporcionou à região uma completa 

associação na comunidade de 'cidades mortas' 3 do desgastado e desvastado Vale do Paraíba.” 4 

 Stein faz menção a obra de Monteiro Lobato a  “Cidades Mortas”. Através de Monteiro 

Lobato, podemos conhecer uma interpretação fatalística para a região, a qual não encontrava 

nenhuma possibilidade de crescimento, ou mesmo de mudança do estado inerte, conforme a 

interpretação do autor, aqueles indivíduos se colocaram.   

 
“Em São Paulo temos o perfeito exemplo disso na depressão profunda que entorpece boa 
parte do chamado Norte. [...] Umas tantas cidades moribundas arrastam um viver 
decrepito, gasto em chorar na mesquinhez de hoje as saudosas grandezas de dantes. [...] 
No campo não é menor a desolação. Leguas a fio se sucedem de morraria aspera, onde 
reinam soberanos a sauva e seus aliados, o sapé e a samambaia. Por ela passou o Café, 
como um Atila. Toda a seiva foi bebida e, sob forma de grão, ensacada e mandada para 
fóra. Mas do ouro que veiu em troca nem uma onça permaneceu ali, empregada em 
restaurar o torrão. Transfiltrou-se para o Oeste, na avidez de novos assaltos á virgindade 
da terra nova; ou se transfez nos palacetes em ruina; ou reentrou na circulação europeia 
por mão de herdeiros dissipados. [...]"5 
 

 Após a abolição da escravidão em 1888, a situação econômica nos campos fluminenses foi 

agravada não só pelo dever dos proprietários de terras de arcar com os salários dos trabalhadores 

agora livres, mas também com as dívidas pendentes, como os financiamentos e as hipotecas. Muitos 

fazendeiros não encontraram outra opção senão a venda de suas propriedades. Nesse momento de 

crise, a negociação das propriedades não oferecia muita vantagem ao vendedor; assim, o 

comprador, na maioria das vezes, utilizava o momento de desespero econômico para conseguir 

baixar os preços das terras. 

 Logo, surgiu um tipo de comprador peculiar: as uniões de fazendeiros em companhias 

agrícolas. Estas compravam propriedades "insolventes ou hipotecadas", conseguiam pagar um 

melhor salário para os seus funcionários, além de se favorecerem com empréstimos com taxas fixas 

                                                 
3 Stein faz referência à obra de Monteiro Lobato, a qual ressalta a decadência das outrora opulentas cidades cafeeiras 

do Vale do Paraíba. "Lá tudo era, nada é. Mesmo os verbos não são conjugados no presente. Tudo é passado". 
4 STEIN, Stanley. Op.Cit. p. 323 
5 LOBATO, Monteiro. Cidades Mortas. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1955. 
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e juros baixos, provenientes do governo, ou de bancos particulares. 6 

 Em Resende, a cooperação de alguns fazendeiros também possibilitou o nascimento da 

Companhia Centros Pastoris do Brasil em 1890, uma sociedade  entre Rocha Leão e Rocha 

Miranda, na fazenda Itatiaia, para a exportação do leite pasteurizado para o Rio de Janeiro. Em 

1905, a fazenda Itatiaia exportava para o Rio de Janeiro 10 mil litros de leite por mês7, contando 

com aparelhos para esterilização deste. Em seu perímetro territorial viviam e trabalhavam 200 

homens, colhendo aproximadamente sete mil arrobas de café, milho e outros cereais.8  

 Estes são algumas aspectos que se relacionam a duas questões econômicas e agrárias do 

município. A crise da cafeicultura e todo seu arranjo, que prejudicou em muitos alguns fazendeiros, 

mas que por outro lado, deu condições para o nascimento da pecuária leiteira. O desespero de 

alguns não impediu, porém, o desenvolvimento de projetos para aquela região, que se apresentava 

aos olhos de muitos, como uma região falida e sem futuro. Os elementos que propriciaram o seu 

surgimento, a maneira que se estabeleceu, e se consolidou serão observados durante a pesquisa. 

 A atividade, no momento, despertou a atenção de importantes figuras do cenário resendense, 

interessadas em investir numa nova atividade econômica: a pecuária leiteira. Dentre eles podemos 

citar Tito Lívio Martins, filho de Maria Benedita, a chamada rainha do café resendense; Antônio da 

Rocha Fernandes, um dos incorporadores da Companhia Pastoris; Henrique Irineu de Souza, filho 

do Visconde de Mauá, o qual passa a investir na região por meio de núcleos coloniais; e Eduardo 

Cotrim, um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Agricultura e autor do livro "A fazenda 

moderna: guia do criador de gado bovino no Brasil" em 1913. 

 Nesta conjuntura de crise cafeeira, de formação de cooperativas agrícolas e de mercado de 

terras baratas, o município de Resende também pôde observar uma entrada significativa de mineiros 

em suas terras, os quais ultrapassaram novamente a serra da Mantiqueira. Esta seria a segunda 

invasão de povoadores: a primeira chegada foi durante o declínio da produção do ouro em Minas 

Gerais. "Dessa vez, trouxeram gado, cuja carne e leite podiam abastecer a crescente população da 

capital da República."9 "Tais mineiros adquiriram fazendas a baixo custo, onde os cafezais mais 

envelhecidos se transformariam em pasto para o gado." 10   

 Logo, o abastecimento das matrizes de gado leiteiro, necessário para a introdução e 

consolidação da produção, vinha de Minas Gerais. Esta província mantinha a tradição pecuarista 

                                                 
6 Idem, p. 326-327. 
7 Temos informações que no ano de 1939, os cinco maiores produtores de leite do município produziam juntos 3.340 

litros de leite por dia. 
8 http://academiaitatiaiensedehistoria.blogspot.com/2008/10/indstria-agropecuria-alda-bernardes-de.html Acessado 

em: 08/09/2009 às 20:00. 
9 STEIN, Stanley. Op.cit. p. 333. 
10 BOPP, Itamar. Apaud. WHATELY, Maria Celina. Op. cit. p.131. 
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antes mesmo da introdução e disseminação da cultura do café.  

 
"Há indícios de que os capitais ligados à pecuária, formados no sul de Minas (vale dos 
rios Verde e Grande) e no Sul, pelo movimento das tropas, mantiveram certo viço 
econômico e brio social em nossa região, tendo sido quiçá, os primeiros financiadores da 
cafeicultura de grande escala no Campo Alegre [distrito de Resende]. "11  

 
 Stein tembém aponta a presença de mineiros em Vassouras, assim como em outros 

municípios do Vale do Paraíba: "os novos povoadores encontrarm pasto mais barato do que em 

regiões do sul de Minas. Podiam deixar o gado solto para se alimentar dos capins: capim-de-

angola, capim-mambeca e capim-gordura ocupando rapidamente os cafezais abandonados."12  

 Há algumas outras discussões a respeito da introdução e do desenvolvimento da pecuária no 

Vale do Paraíba, entre elas podemos citar a empreendida por Warren Dean: "Quando um cafezal se 

tornava tão decadente que não mais valia a pena ser colhido, era eventualmente podado, o que em 

geral dava apenas magros resultados. Na maioria das vezes [...] o mato então invadia, seguido pelo 

gado, muitas vezes sob uma nova administração."13  

 Fragoso nos apresenta o grau de importância das terras virgens para a cafeicultura como 

também para a agricultura no período. Estas considerações são fundamentais como mais um fator 

para o entendimento da crise da cafeicultura, o fator relacionado à exaustão da terra e, em seguida, 

nos apresenta a formação dos novos investimentos rurais, como a implantação da pecuária - parte 

do foco do nosso estudo. 

 
"Não nos parece que estes 'homens' ao atravessarem o Atlântico tenham sido acometidos 
de uma amnésia permanente. O fato dos 'primeiros habitantes do Brasil' assim como seus 
atuais descendentes, não sentirem a necessidade de conservar a sua terra', através da 
aplicação de adubos, deve-se à própria disponibilidade de terras, à possibilidade de 
através de uma pequena inversão de trabalho, naquele tipo de agricultura, conseguirem 
altas colheitas."14 
 

 Pode-se observar a pecuária como uma atividade econômica resultante do desastre ambiental 

causado pelo café, a qual dava continuidade aos mecanismos predatórios utilizados pela antiga 

atividade econômica, como a utilização da queimada dos pastos para a sua "renovação". Por 

conseguinte, com o pisoteio do gado e a exploração de novas áreas a procura de alimento, a 
                                                 
11 BARCELLOS, Marcos C. "A pecuária no desenvolvimento do Campo Alegre." In: Crônica dos duzentos de anos 

de Resende. 1801-2001. Org. WHATELY, Maria Celina; GODOY, Maria Cristina F.M. Niterói: Ed. Gráfica La 
Salle, 2001. 

12 STEIN,  Stanley. Op.cit. p. 333 
13 DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1996. 
14 Idem, p. 25. O autor considera que os mecanismos de reprodução do sistema agrícola adotado na região, 

relacionavam-se com a racionalidade peculiar aqueles inseridos no sistema agrário. 
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pecuária causou a destruição de parte da flora e da fauna, gerando num segundo momento a erosão, 

que também era conhecida na prática da cafeicultura.  

 O gado vacum presente nas fazendas de café relacionava-se a duas necessidades destas 

propriedades. A primeira cumpria o papel do transporte de materiais, como as sacas de café, 

principalmente nos momentos posteriores à introdução das estradas de ferro, quando não era mais 

necessário as tropas de muares, as quais transportavam toda a produção cafeeira até os portos e os 

armazéns das regiões portuárias. A segunda relaciona-se diretamente com o complemento da dieta 

alimentar, como as vacas com crias e os novilhos. Como podemos observar, embora o gado tivesse 

algumas funções a cumprir no interior das fazendas de café, a sua quantidade era apenas a 

necessária para o desempenho daquelas. Fragoso chama a atenção ainda para a ausência do 

emprego do gado na fertilização do solo.  

 

"o gado como um 'instrumento' a ser utilizado na lavoura, seja como força de tração nos 
trabalhos culturais (não há a presença de arados entre os instrumentos de trabalho) ou 
como fornecedor de adubo. No nosso caso o papel do gado é substituído pelas matas, sua 
disponibilidade, substitui os métodos de refertilização da terra." "15 

 

 O aparecimento da pecuária relaciona-se com a modificação das paisagens, a qual se deu 

com a diminuição do espaço destinado a uma forma de agricultura extensiva. No entanto, não 

ocorreu na imediata transformação das paisagens, no surgimento dos pastos, tampouco iniciou-se 

como uma pecuária intensiva, contando com as modernas técnicas de seleção de raças dos animais.  

Funcionando, portanto, com o mesmo esquema da agricultura extensiva, em boa parte das regiões 

do Vale do Paraíba. Desse modo, o gado alimentava-se com as pastagens que se formaram, por 

meio das transformações das capoeiras e dos antigos cafezais.  

 As mudanças nas paisagens agrárias se deram lentamente, pois alguns produtores tentaram 

de certa forma, fornecer uma sobrevida a cafeicultura, com a introdução de equipamentos de 

beneficiamento do café, a fim de destinar mais braços à lavoura. No entanto, este fato pouco 

interferiu na decadência da cafeicultura em muitas regiões do Vale. Como propõe Fragoso: "Afinal 

de que servem os meios de produção de beneficiamento de café sem o café?” 16  

 No entanto, quando a criação de gado, deixa de ser uma simples atividade acessória à 

agricultura, para se tornar cada vez mais uma atividade fundamental da unidade de produção,  nota-

se a mudança da composição do gado. O animal não aparece mais como em tempos anteriores, em 
                                                 
15 FRAGOSO, João L.R. Sistemas Agrários em Paraíba do Sul: um estudo de relações não-capitalistas de produção, 

1850-1920. Dissertação de mestrado, UFRJ, 1983. p. 22 
16 FRAGOSO, João L.R. p. 131 
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pequenas quantidades, fortes e robustos, adequados para cumprir a função de transporte, os 

chamados “bois de carro”17. Neste momento, torna-se adequado a necessidade do mercado, como 

produtor de carne, e ou, com as características de um gado fornecedor de leite. 

 Portanto, estes são os fatores que inicialmente apontam para a introdução da pecuária em 

algumas regiões do Vale do Paraíba.  Tais apontamentos nos auxiliam na compreensão da pecuária 

na região pretendida, Resende, em especial a formação de uma pecuária leiteira. No entanto, alguns 

elementos devem ser aprofundados para a melhor compreensão do objeto e a fim de comprovarmos 

nossas hipóteses, como, por exemplo, a necessidade do abastecimento da capital com os produtos 

derivados dessa atividade econômica, ou ainda, o interesse da classe produtiva por novos 

investimentos, como a pecuária, a cana de açúcar e o fumo, os quais sempre estiveram em segundo 

plano diante da produção cafeeira.   

 Esta pesquisa tem caminhado na direção da história agrária, ao privilegiar muitos elementos 

do mundo rural. Segundo Maria Yedda Linhares a história agrária "nasceu de um encontro feliz com 

a geografia humana, tendo de um lado, o historiador - preocupado em explicar as mudanças 

operadas pela ação do homem (os grupos sociais) através dos tempos - e de outro geógrafo - 

dedicado ao estudo da relação do homem com o seu meio físico." 18 No Brasil, a história agrária 

consolidou-se a partir dos estudos da própria Maria Yedda Linhares, Ciro Cardoso e de Francisco 

Carlos Teixeira da Silva19, ao longo das décadas de 1980 e 1990. Tais historiadores empreitaram 

novas indagações e investigações sobre o passado agrário do Brasil, principalmente sobre a 

escravidão. Na França encontramos trabalhos que apontam para uma história rural francesa, como 

os de Marc Bloch, Gaston Roupnel e outros no interior da Escola dos Annales. 

 Ciro Cardoso realizou algumas importantes discussões em seu trabalho de 1979, 

Agricultura, escravidão e capitalismo, no qual apresentou os três diferentes enfoques da história 

                                                 
17 Nesta discussão sobre a composição do gado no interior das fazendas e a transformação da sua qualidade e 

características nos remete a discussão de Gilberto Freyre para o gado presente nos engenhos de açúcar do Nordeste 
brasileiro. O sociólogo relata as funções destes animais, como também,  vê o boi como um elemento presente nas 
manifestações culturais da região, citando alguns autores que realizam uma associação do sofrimento humano no 
trabalho nos engenhos e as características do animal: forte; robusto e extremamente manso ao desempenhar as suas 
tarefas. “O aliado fiel do escravo africano no trabalho agrícola, na rotina da lavoura da cana, na própria indústria 
do açúcar, foi o boi; e esses dois – o negro e o boi – é que formaram o alicerce vivo da civilização do açúcar.” 
FREYRE: Gilberto. Nordeste. Aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem no Nordeste do Brasil. Rio 
de Janeiro: José Olympio Editora, 1985. pp 73 – 80. 

18 LINHARES, Maria Yedda. "História Agrária" In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo Org. Domínios 
da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997.  

19 CARDOSO, Ciro Flamarion Santana de. Agricultura, escravidão e capitalismo. Petrópolis: Vozes, 1979.   
LINHARES, Maria Yedda. "História Agrária" In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo Org. Domínios 
da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997.  

 SILVA, Fracisco Carlos Teixeira da.  História da agricultura brasileira: debates e controvérsias. São Paulo: 
Brasiliense, 1981.  
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agrária. O primeiro seria um dos aspectos da história das ciências e das técnicas da agricultura como 

método, instrumento e organização, incluindo a relação entre meio ambiente e tecnologias 

agrícolas. O segundo versa sobre a história agrária propriamente dita: formas de apropriação, uso 

dos solos e condições dos trabalhadores. O terceiro e último aspecto possível apontado por Cardoso 

diz a respeito a uma história econômica do mundo rural, relacionando sinteticamente os dois 

primeiros enfoques. 

 Ainda no debate sobre história agrária, Márica Motta afirma que recentemente a este campo 

de estudos, têm-se incorporado as contribuições da ''ecologia, termo utilizado pela primeira vez 

pelo zoólogo alemão Wernet Haeckel em 1869 para designar o estudo das relações entre plantas e 

animais com o meio ambiente [...]." 20 tal assunto, no entanto, como apresenta a historiadora, já era 

preocupação de longa data de Febre e Bloch nos trabalhos de história agrária. 

 Observamos a imensa gama de possibilidades para abordar o tema da história agrária. No 

entanto, partiremos inicialmente de uma das opções apresentadas por Cardoso, a qual relaciona-se à 

uma história econômica do mundo rural (da produção e da comercialização do setor agrícola). 

Ainda observaremos outros elementos relacionados com a atividade econômica, tais como: os 

sistemas de uso e posse da terra e sua evolução no tempo; a apreensão das hierarquias sociais, 

estruturas ocupacionais, níveis de renda e fortuna; os movimentos demográficos; os cultivos, os 

solos, e as ações dos homens na transformação da paisagem; os processos de adaptação e as formas 

de organização social daí resultantes.21  

 Conforme podemos observar, uma das principais características atribuídas à cultura do leite 

na região foi a chegada de algumas famílias vindas de antigas regiões de Minas Gerais trazendo 

consigo a  tradição pecuarista. Tal apontamento será ainda comprovado nos próximos capítulos, 

quando examinaremos os documentos relativos às propriedades, como os inventários post-mortein. 

Documentos que podem nos oferecer algumas informações sobre a organização das fazendas, tais 

como a extensão; a divisão; a presença de matas virgens; as casas; as benfeitorias e as acomodações 

servis.  

 Já por meio de alguns documentos, como conferências e obras de referência, foi possível 

encontrar os elementos que buscavam favorecer a cultura do leite na região; transmitindo 

informações sobre a prática, focando em diversos elementos, como a higiene, as técnicas de 

beneficiamento e as vantagens do consumo do leite para a saúde do consumidor. Em nossas 

pesquisas relativas à produção do leite em Resende, conseguimos encontrar a iniciativa de um 

                                                 
20 MOTTA, Márcia. Dicionário da terra. Org. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 242. 
21 Possibilidades apresentadas por LINHARES, Maria Yedda. Op. cit, 1997. p. 173. 
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produtor e estudioso da pecuária mundial: Eduardo Cotrim. Observamos que este produtor 

pesquisou informações em muitas regiões do mundo, estudou sobre todas as etapas de produção, 

distribuição e comercialização do leite, a fim de descobrir as melhores técnicas e quais se 

adequavam a região e poderiam ser empregadas. 

 Eduardo Cotrim, este estudioso, estava ligado a Sociedade Nacional de Agricultura, sobre 

esta, podemos considerar que: “A Sociedade Nacional de Agricultura foi o resultado de inúmeras 

tentativas de organização dos segmentos dominantes agrícolas do Sudeste do país, intimamente 

afetados pelo fim da escravidão.” 22 Ela foi fundada no Rio de Janeiro em 16 de janeiro de 1897. 

Tinha "a finalidade de congregar interessados na prática da agricultura, encorajando-os em suas 

atividades, fomentando estudos e difundindo conhecimentos fundamentais de política, técnicas e 

divulgação.”23  

 Em suas obras, “A fazenda moderna: guia do criador de gado bovino no Brasil” (1913); 

“Indústria pecuária: conferências de Dr. Eduardo Cotrim” (1911); “Indústria pecuária: impressões 

de viagem ao Rio da Prata” (1911) e “Propaganda do Estado do Rio, 4ª, 8ª e 10ª conferências: a 

indústria de laticínios no Estado do Rio de Janeiro pelo Dr. Eduardo Cotrim” (1908), podemos 

encontrar importantes discussões sobre a pecuária de modo geral e também sobre a pecuária leiteira 

no Vale do Paraíba. Estudioso de diversos assuntos ligados ao desenvolvimento agrário, Dr. 

Eduardo Cotrim, como era conhecido, também se mostrava ciente das condições sócio-econômicas 

do Vale do Paraíba, principalmente das condições encontradas pelos antigos cafeicultores.  

 
“O Estado do Rio de Janeiro offerece hoje campo vastissimo á installação de 
estabelecimentos de criação e leiteria. [...] As suas riquezas estão ahi perdidas, porque 
ainda não accordou do profundo lethargo em que cahiu com o desaparecimento do braço 
escravo e consequentemente liquidação da lavoura de café.”24 

  

 Eduardo Cotrim chama a atenção em sua conferência para a ausência do que ele chama de 

argumentos da ciência agronômica. A falta desses conhecimentos é hoje apontada por historiadores 

como a razão para a falência das empresas cafeeiras do Vale do Paraíba. Para tanto, Cotrim cita a 

opinião de Joaquim Carlos Travassos, agrônomo e entendedor das circunstâncias nas quais o Vale se 

                                                 
22 MENDONÇA, Sônia. "Sociedade Nacional de Agricultura" In: Dicionário da terra. Org. MOTTA, Márcia. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.  
 Esta autora aponta que a SNA, desde sua fundação, articulou grandes proprietários de complexos agrários menos 

dinâmicos e o Estado, em contraposição à hegemônica burguesia cafeeira de São Paulo junto à República, recém-
proclamada. 

23 Texto retirado do site http://www.sna.agr.br/sna0.htm, acessado em 19/08/2009 às 11:42  
24 COTRIM, Eduardo. “A indústria de lacticinios no Estado do Rio de Janeiro.” In: Propaganda do Estado do Rio. 

Quarta Conferência. realizada no dia 24/09/1907. Rio de Janeiro: Officinas Graphicas do Jornal do Brasil, 1908. p. 6 
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encontrava, e, discute sobre fertilizantes e sobre as condições das fazendas do Vale.  

 
“A maior parte das grandes fazendas desses grandes latifundiarios do immenso Valle do 
Parayba está agonizando e com ella agonizam os seus proprietários sem saberem como 
sahir dessa cruciante posição em que elles proprios se collocaram. São propriedades 
desvalorisadas porque o lavrador brasileiro entende que só têm valor terras virgens em 
que se póde plantar o cafeeiro ou os capoeirões em que se plantavam alguns cereaes 
deixando o restante entregue aos 'sapezaes' e aos 'gorduras' que servem mais de pasto aos 
fógos do que aos animaes.” [...] “Essas fazendas não envelheceram, não estão condenadas 
tão sómente, porque não se prestam mais á exploração rotineira de outrora; pelo contrário, 
si o lavrador quizer, por um esforço, desvendar-se, se quizer abandonar os velhos habitos 
inveterados de encarar as cousas sempre pelo mesmo prisma dos tempos idos; elle poderá 
ahi descobrir novos horizontes.”25 

 

 Já na apresentação de sua obra, Cotrim já nos informa parcialmente daquilo que ele 

considera ser sua primeira intenção: ser útil ao informar e contribuir para o progresso do país 

 
“Escrevendo o presente livro, eu deixei-me dominar pela vontade de ser util aos criadores 
brasileiros; para elles está escipto o vae dito em suas páginas, sem preocupar-me de 
arredondar as phrases e nem de fazer literatura. A linguagem empregada está ao alcance 
de todos e se uma outra vez foi preciso o emprego de thermos techinos, não tive outro 
intuito senão esclarecer mais o assumpto. Que os conhecimentos que eu supponho ter 
adquirido com a pratica ininterrupta de minha vida de criador, sejam proveitosos aos que, 
como eu, se dedicam a esta nobre industria, que as observações registradas através de 
grandes prejuizos e de não menores dissabores possam ser uteis aos meus patricios, são os 
votos que faço, na certeza que, d'esta forma, presto um serviço ao nosso paiz e concorro, 
ainda que modestamente, para o seu progresso e desenvolvimento.”26   

 

 Portanto, por meio das preocupações apresentadas e das discussões levantadas por Cotrim, 

podemos observar sub-entendido o modo como a pecuária e mesmo a agricultura27 vinham se 

afirmando no país. Assim como o fato de a chamada indústria da pecuária clamar pela 

modernização, pela disseminação do conhecimento, cujo o fim seria prestar o melhor serviço a 

sociedade, facilitar e valorizar o trabalho realizado pelo produtor rural. “Trabalho tem por objectivo 

despertar o methodo e a ordem numa industria rural que até agora não se guiou senão pelas 

sugestões do momento.”28 

 

“Procurando acomodar as nossas condições em relação á industria pecuaria com as 
necessidades do mundo moderno e do commercio exigente, eu tive por único objcetivo 
prestar um serviço indispensável ao meu paiz, em cujo futuro e no qual ninguém pode deixar 
de enxergar o campo vasto para o desenvolvimento da criação do gado, de conformidade com 

                                                 
25 COTRIM, Eduardo. 1908. p. 7 - 8 
26 COTRIM, Eduardo. 1908. p. 9 
27 O autor considerava que a indústria da pecuária e da agricultura apresentavam-se ligadas, numa dependência mútua. 
28 Idem, p. 9 
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a industria moderna.”29 
 

 O conteúdo do livro, a discussão levantada por Cotrim, a sua intenção de auxiliar no avanço 

da pecuária nos remete ao importante manual produzido pelo Barão de Paty do Alferes, Francisco 

Peixoto de Lacerda Werneck: “Memória sobre a fundação de uma fazenda na Província do Rio de 

Janeiro”.30 Trabalho no qual expõe as estratégias de um proprietário para a manutenção de sua 

fazenda, como o dia a dia da escravaria, os cuidados necessários com os escravos, o trabalho no 

campo e as senzalas. A semelhança se dá na finalidade das duas obras, inicialmente a de advertir aos 

fazendeiros sobre os cuidados e as necessidades de uma propriedade agrícola - cada obra 

relacionada com a cultura em vigor no seu tempo. Porém, podemos notar o Vale do Paraíba como 

pano de fundo presente nas duas obras. Escritos por proprietários com renome e uma imensa 

experiência; no caso de Cotrim, temos informações que a sua experiência prática é enriquecida com 

muita dedicação aos estudos sobre o tema. 

 No conjunto da obra de Cotrim, principalmente nas conferências realizadas na Sociedade 

Nacional de Agricultura podemos observar as suas maiores preocupações e reivindicações ao poder 

público sobre a indústria do leite no estado do Rio de Janeiro. Podemos perceber por meio dessas 

fontes a forte necessidade do autor de buscar exemplos da prática leiteira em outras regiões do 

mundo. 

 

“Buenos Aires, com a população de 1.300.000 habitantes consome 600.000 litros de leite 
fresco diariamente, correspondente a 141 litros por habitante annualmente; o Rio de 
Janeiro com 1.000.000 de habitantes consome na média 60.000 litros de leite por dia, 
correspondente a 18,36 litros por habitante por anno! Ora, levando em consideração que o 
leite é alimento indispensavel ás crianças, aos enfermos, aos depauperados pela edade e 
pelas molestias se comprehende o ridiculo da cifra acima citada.” 31 

 

“A classe medica no Rio de Janeiro é a primeira a desaconselhar o uso do leite, que 
considera como substancia nociva, sobretudo ás crianças; ella não deixa de ter sua razão: 
a falta de fiscalização e a liberdade de fraude justificam a barreira imposta pela classe 
medica. Tivesse os nossos clinicos confiança no leite que se apresenta a consumo e elles 
seriam os primeiros a preconisal-o. O consumo augmentaria e a industria leiteira só teria 
a ganhar.”32 

“Hoje, graças ás sabias leis municipaes e aos interesses dos governos, a cidade de Buenos 
Aires póde se orgulhar de possuir um dos melhores serviços de hygienização do leite de 

                                                 
29 COTRIM, Eduardo. A fazenda moderna: Guia de criador de gado bovino no Brasil. Bruxelas: Typografia V. 

Verteneuil & L. Desmet, 1913. 
30 WERNECK, Francisco Peixoto L. Memória sobre a fundação de uma fazenda na Província do Rio de Janeiro. 

Brasília, Senado Federal-Fundação Casa de Rui Barbosa, 1985. (Primeira ed. 1847).  
31 COTRIM, Eduardo. 1912. p.90 
32 Idem, p. 90 - 91 
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consumo que existem.” 33 

“A confiança que despertou no consumidor o artigo preparado sob tão cuidados 
processos, determinou um augmento rapido do consumo [...].34 

 

  

 Os cuidados necessários para a prática do leite, segundo os apontamentos de Cotrim, seriam 

rapidamente conquistados, se houvesse algum interesse por parte dos poderes públicos. A estes 

caberiam a criação de mecanismos que oferecessem a formação escolar necessária aos que estavam 

envolvidos com a prática da pecuária e com a fabricação de gêneros derivados do leite. Por outro 

lado, o autor sugere a organização dos produtores rurais em cooperativas, pois a partir da união 

deles, seria possível a conquista de melhores benefícios para a prática em si, conforme ocorreu na 

Dinamarca, segundo o autor. “Os pequenos produtores, reunindo-se em sociedades cooperativas, 

obtêm um resultado muito maior e uma qualidade superior com as instalações aperfeiçoadas e o 

pessoal competente que as dirige. Não seria pois o caso de intervenção dos poderes estadoaes? 35  

 

“Os poderes publicos têm necessidade de instituir escolas praticas de leiteria, nas quaes o 
operario aprenda, a par de ligeiros rudimentos de sciencia agricola, os processos mais 
aperfeiçoados da fabricação da manteiga, bem como os cuidados necessarios á sua 
conservação.” 36 

 

“Naturalmente essas escolas precisam estar collocadas nos centros productores, onde os 
respectivos alumnos encontrem campo franco no exercicio da pratica industrial.” 37 
 
“Para a organização das cooperativas, seria indispensável, como eu já disse, o 
estabelecimento do ensino agricola mesmo rudimentar. Em geral se acredita que não são 
precisos conhecimentos especiais para emprehender a fabricação do queijo e da manteiga 
e d'ahi os enormes fracassos das emprezas. A industria leiteira tira grande partido das 
descobertas da chimica, da microbiologia e da mecanica, e o industrial que se faz 
especialista n'esse negocio precisa ter noções d'essas sciencias e para poder competir com 
os productores de similares estrangeiros deve fabricar melhor e mais barato.”38 
  

 A preocupação apresentada por Eduardo Cotrim em relação à produção de leite e todas as 

etapas relacionadas, nos apresenta o seu lado ilustrado do assunto, sua experiência adquirida em 

                                                 
33 COTRIM, Eduardo: Indústria pecuária: problemas da industria pecuaria na Republica Argentina e estudo 

comparativo com o Brasil. Rio de Janeiro: Typographia do Serviço de Estatistica, 1912. p. 83 
34 Idem, p. 83 
35  COTRIM, Eduardo.  Indústria pecuária: Conferencias do Dr. Eduardo Cotrim a Sociedade Nacional de 

Agricultura. Terceira Conferência: A industria do leite na Republica Argentina -  Sua posição actual e futura no 
Brasil. 1911p. 78 

36 Idem, p. 74 
37 Idem, p. 79 
38 COTRIM, Eduardo. 19911. p. 79 
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anos de estudos, viagens, participação em congressos e na SNA. E conforme seu depoimento, sua 

experiência relacionava-se com a produção por ele promovida em sua fazenda em Campo Belo, 

Resende. Na qual o autor desempenhou as atividades agropecuárias, a produção de leite e manteiga, 

contando com modernas noções de produção e auxílio de maquinários.  

“Como se vê do quadro, no Estado do Rio de Janeiro é o municipio de Resende aquele 
em que a industria de lacticinio se mostra mais progressiva. De facto, a importancia ou 
valor da exportação naquele municipio, representa uma terça parte da produção e 
exportação total do Estado, que no anno de 1906 atingiu a soma de 1.294:478 $000.”39 

 

Municípios 
Producção em Kilogramas 

Valor 
Leite  Manteiga Queijos 

Rezende 1.280.776 7.651 16.317 423:502$800

Pirahy 846.008 203 486 254:897$400

Cantagallo 658.810 4.438 4.220 215:177$000

Vassouras 377.785 13.402 1.695 155:236$500

Barra Mansa 390.591 4.259 6.125 136:072$300

Petropolis 0 6.984 18.012 37:688$000

Itaguahy 49.066 122 152 15:237$800

Barra do Pirahy 40.193 130 122 12:785$900

Valença 0 672 8.414 10:430$000

Santa Maria Magdalena 25.520 0 246 7:902$000

Santa Thereza 21.260 30 365 6:833$000

Parahyba do Sul 2.529 954 2.045 5:665$700

Campos 0 0 2.586 2:586$000

Friburgo 0 48 260 494$000

Procedencias não 
especificadas 14.502 1.727 433 

9:970$600

Totaes 3.707.760 40.662 61.478 1.294:479$000
  

Quadro: 1 Quantidade de laticínios estado do Rio de Janeiro em 1906. 

• Fonte: COTRIM, Eduardo: Propaganda do Estado do Rio. Décima Conferência. realizada no dia 03/12/1907. Rio 
de Janeiro: Officinas Graphicas do Jornal do Brasil, 1908. p. 64 

 

 A questão da relação indivíduo e o uso da terra é bastante discutida na historiografia. 

Buscamos o entendimento do uso do solo, as explicações para as crises do café em determinadas 

regiões, e as respostas, muitas vezes, relacionavam-se com a racionalidade dos indivíduos 

envolvidos nestes processos e nem tanto nos conhecimentos precários de agronomia. Partindo com 

estas noções, trabalhamos alguns aspectos apontados para o sistema de uso das terras no Vale do 
                                                 
39 COTRIM, Eduardo. 19911. p. 64 
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Paraíba, tal como as obras de Stein, Fragoso e Dean, assim conseguimos alguns apontamentos para 

pensar algumas questões para a nossa região e o problema da pecuária leiteira. 

 Logo, apontamos que para o entendimento de algumas questões, como as abordadas por nós, 

devemos considerar em grande parte a relação homem-natureza, e não apenas limitá-la ao cenário 

das transformações. No nosso caso específico, podemos observar o empenho de adequar os animais 

a regiões que antes eram de cafeicultura; a dificuldade de trabalhar com uma atividade até então não 

praticada em grande escala; oferecer os cuidados necessários aos animais e aos produtos perecíveis 

que seriam exportados para longas distâncias; além de superar as crises econômicas e de braços. 

 No entanto, foi possível observar que em grande parte estas dificuldades foram superadas, 

que algumas estruturas da sociedade agrária foi modificada para atender as necessidades que 

surgiam, a fim de fortalecer esta nova economia.  

 Nossa investigação buscou compreender os fatores iniciais da introdução da pecuária 

leiteira, ao investigar as condições iniciais de instalação, de materiais e até de equipamentos. Nessas 

investigações conseguimos captar os anseios dos produtores, a superação de alguns problemas de 

comercialização; até chegarmos ao dado, o qual apresenta Resende, em 1906, como o maior 

exportador de leite do estado do Rio de Janeiro para a Capital Federal. Esta pesquisa de se deu por 

meio de alguns documentos, como conferências e obras de referência, nos quais foi possível 

encontrar os elementos que buscavam favorecer a cultura do leite na região. Importantes manuais 

que buscavam transmitir as informações sobre a prática, focando os diversos elementos necessários 

a prática.  

 A partir do conhecimento de algumas práticas adotadas, não só na produção leiteira, mas 

também na divulgação e propaganda da pecuária, nas ações dos sujeitos envolvidos, podemos 

continuar a trabalhar com as ferramentas que as ciências sociais e a história nos fornecem.  

 A introdução da pecuária envolveu em sua formação uma série de fatores que a apresenta 

como uma atividade inovadora para seu tempo, principalmente, quando voltarmos um olhar para as 

circunstâncias que a cafeicultura imprimira na região. Podemos observar um grande envolvimento 

dos indivíduos inseridos neste processo; o modo como trabalharam para a implantação de uma nova 

prática agrícola que se adequasse as possibilidades existentes. 

 No nosso recorte temporal, podemos observar muitas medidas políticas na área da 

agricultura no estado do Rio de Janeiro. São as chamadas políticas de diversificação da agricultura 

que tinham como objetivo promover o desenvolvimento da agricultura no interior do estado. “O 
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cerne dessa política estava centrado em dois pontos: a criação do imposto territorial40 e o 

desenvolvimento da diversificação da agricultura.” 41 No primeiro momento, tinha a intenção de 

dar conta de suprir o mercado consumidor; no segundo, impulsionar até mesmo as exportações 

desses gêneros.42 

 Tais medidas surgiram em razão da já conhecida crise do café nos municípios fluminenses, 

em decorrência da ausência de braços e de terras virgens. No entanto, a grave crise econômica que 

abateu o país em razão da desvalorização do café teve muitas razões, dentre elas é fundamental 

citarmos o boom da produção nos anos de 1886-1900, principalmente nas áreas virgens de São 

Paulo, em razão das facilidades como: as ferrovias, os capitais e a mão-de-obra imigrante. O 

mercado externo não reagiu de modo favorável a essa grande produção de café brasileiro, e no ano 

de 1897 temos a queda do preço do café em Nova York; a cotação atingiu valores tão baixos como 

nunca fora visto.  

 Por conseguinte, buscaremos relacionar as medidas de diversificação da agropecuária, com a 

pecuária leiteira nascente em Resende - uma vez que já tivemos contato com os anseios dos 

produtores, representados pela voz de Eduardo Cotrim. Iremos analisar o modo como o poder 

público se colocava, nesse momento, diante das reivindicações dos produtores e diante de uma crise 

econômica; num período de profundas transformações nos campos fluminenses. 

 Assim compreendemos que a diversificação da produção agrícola, a inserção de novas 

culturas nos campos, como também a pecuária, fora a saída encontrada e trabalhada para a 

economia do estado do Rio de Janeiro. Atividades realizadas graças à intervenção direta do Estado. 

“[...] medidas protecionistas, que aceleraram as transformações que naturalmente se operariam na 

economia fluminense, em reflexo da crise do setor cafeeiro.43 

 
“Recolocava-se a dependência dentro de um viés nitidamente agrarista e anti-
industrialista em sua forma, o que conferia limites à atuação transformadora do Estado 
junto à própria agricultura: se a diversificação significava, por um lado, superar os 
constrangimentos impostos por uma balança comercial deficitária, por outro, ela 

                                                 
40 Sobre a implementação do imposto territorial: este deveria auxiliar na resolução dos problemas financeiros, de 

maneira a aumentar a receita e ao estimular a agricultura nas grandes propriedades improdutivas por meio da divisão 
em pequenas propriedades produtivas. No entanto, chegou-se ao fim da Primeira República sem que a cobrança do 
imposto territorial se tivesse tornado realidade significativa no orçamento fluminense ou provocado qualquer 
alteração na estrutura fundiária do vale. Ou seja, sem que este tivesse cumprido sua missão inicial.  

 FERREIRA, Marieta de Moraes. Em busca da idade do ouro: as elites políticas fluminenses na Primeira República 
(1889-1930). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994. p. 68-69 

41 Idem p. 61 
42 Segundo Marieta Moraes Ferreira, os projetos de reforma da agricultura não estavam estreitamente conectados com 

as demandas dos proprietários de terra em geral, e cafeicultores em particular e por isso foram objeto de resistência 
no momento de sua implantação. FERREIRA, Marieta M. 1994, 58 

43 FERREIRA, Marieta M. 1994 p. 120 
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reforçaria igual tendência, ao racionalizar recursos para serem 'despendidos na 
importação de tudo o que não podemos produzir com vantagem'”.44 

 

 No Rio de Janeiro, cenário de grandes transformações econômicas, a figura de Nilo Peçanha 

é fundamental para o entendimento da política de diversificação e valorização da agricultura. Nilo 

Peçanha destacou-se como parlamentar e estadista, exercendo duas vezes a presidência do estado do 

Rio de Janeiro (1904 -1906; 1914-1916). Atuante na política estadual, Nilo Peçanha envolveu-se 

nas disputas inter-oligárquicas que caracterizaram a Primeira República e chegou a alcançar o posto 

de vice-presidente da República, na chapa de Afonso Pena, em 1906. Com a morte de Afonso Pena, 

Nilo Peçanha tornou-se presidente da República, e neste cargo  organizou o Ministério da 

Agricultura Indústria e Comércio – MAIC45, em 1909.46   

 Com a criação do Ministério da Agricultura, a partir de 1910, podemos observar os 

incentivos adotados no país como um todo, semelhantes aos que eram aplicados no estado do Rio, 

tais como: o fornecimento de sementes de cereais e árvores frutíferas aos lavradores; o auxílio à 

importação de animais de raça; a instituição de ensino agronômico e a concessão de verbas a fim de 

premiar a agricultura em geral. 

 Foram muitas as iniciativas realizadas por Peçanha com a intenção de desenvolver a 

agropecuária no estado do Rio de Janeiro, Mendonça aponta as quatro principais tomadas por  este 

governante.   

“Peçanha tentaria reanimar o setor agrícola regional a partir de quatro vertentes: a redução 
dos fretes de transporte da rede ferroviária do estado; a tributação da importação de 
produtos similares aos da produção local; a diminuição dos impostos de produtos 
similares aos da produção local; a diminuição dos impostos sobre as exportações 
agrícolas e, finalmente, a concessão de estímulos - diretos e indiretos – à produção. [...] 
lograria sucesso em diversificar a agricultura regional ou, pelo menos, impedir a 
involução de sua economia.” 47  

 

 Podemos observar algumas peculiaridades da política de Nilo Peçanha, como a defesa do 

protecionismo, da formação de um mercado interno, da autossuficiência na produção de alimentos, 

e de um esboço de política comercial. Atuando na tentativa e na certeza de superar a crise 

econômica fluminense por meio do rompimento com a dependência da monocultura (cafeeira e 

                                                 
44 MENDONÇA, Sonia R. Ruralismo, agricultura, poder e Estado na Primeira República. São Paulo: FFLCH/ 

USP, 1990. Tese de Doutorado. p. 90 
45 É importante destacar que a criação do Ministério da Agricultura sempre fizera parte das propostas e defesa da SNA. 
46 Mais informações sobre Nilo Peçanha ver: CORRÊA, Maria Letícia. As idéias econômicas na Primeira 

República: Serzedelo Corrêa, Vieira Souto e Nilo Peçanha. Niterói: UFF/ IFCH, 1996. Dissertação de mestrado; 
FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.) e outros. A República na Velha Província: Oligarquias e crises no Estado 
do Rio de Janeiro (1889-1930). Rio de Janeiro: Rio Fundo Editora, 1989. 

47 MENDONÇA, Sonia R. 1990. p. 89 
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canavieira).48 “O alargamento das bases nilistas implicava, de um lado, a unificação da política 

fluminense sob sua liderança e, de outro, o desenvolvimento de programas de recuperação 

econômico-financeira para o estado.” 49  

 Nilo Peçanha foi um dos principais representantes da política fluminense na Primeira 

República. Sua intenção de salvar a economia do estado da dependência da economia 

agroexportadora e gerou o efeito esperado50: “a diversificação passou a contribuir de forma 

sintomática para as receitas públicas, claro que não substituindo o café como gerador de rendas, 

mas como uma fonte suplementarmente regular destas” 51. 

 No entanto, em sua segunda gestão como presidência de estado (1914-1916) Peçanha se 

deparou com o problema da expansão desenfreada da pecuária em regiões de cafeicultura.52 

Segundo Corrêa, a expansão das pastagens teria acentuado o despovoamento, sem que tivesse 

logrado substituir o café como gerador de rendas. Como solução a este novo problema, Nilo 

Peçanha, propôs a elevação do imposto territorial sobre as propriedades improdutivas do Rio de 

Janeiro, ou aquelas destinadas exclusivamente à pecuária.53  

 Portanto, podemos observar que no próprio cenário de pós-abolição, de crise da economia 

cafeeira e outros problemas enfrentados nas regiões fluminenses, encontramos ideias de soluções 

para tais questões. Ora como sugestões de indivíduos capazes de vislumbrar na diversificação da 

agricultura a solução, ora naqueles que investiram tudo que possuíam na pecuária. O fato é que 

durante a Primeira República, no estado do Rio de Janeiro, a política estadual visava recuperar o 

mais rápido possível a desvantagem que a monocultura concedeu à economia fluminense. Assim 

encontramos as medidas aplicadas para a valorização da policultura no estado, muitas destas em 

resposta aos anseios daqueles que já vinham ensaiando a substituição dos cafezais. 
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RESUMO: Entre 1930 e 2006 a sociedade brasileira buscou seu desenvolvimento.  No 
plano econômico este desafio possibilitou ao país experimentar uma série de 
alternativas. Da industrialização substitutiva de importações ao nacional-
desenvolvimentismo; e deste ao ancorado nas liberalidades do mercado.  Nesta trajetória 
adotou planos ortodoxos, heterodoxos, híbridos; bem como planos com influência 
parcial ou total do neoliberalismo. No plano político passou por governos oligárquicos, 
ditatoriais e governos de cunho democrático. No entanto, no plano social as 
desigualdades se fizeram sempre presentes e de forma acentuada. Esse artigo tem como 
objetivo mostrar que o Brasil na sua fase republicana passou por diferentes modelos de 
desenvolvimento, por avanços e retrocessos do processo democrático, mas a questão 
racial não esteve presente, pelo menos estruturalmente, em nenhum dos modelos 
econômicos e políticos, daí o "surgimento" de políticas focadas (negros, mulheres, 
indígenas) em fins do século XX e início do século XXI. 
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1. INTRODUÇÃO: AS PRIMEIRAS DÉCADAS DA REPÚBLICA E O      

NACIONAL-DESENVOLVIMENTISMO 

 Com o advento da República (1889) a oligarquia paulista e mineira concentrou o 
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poder político. Essa força política manifestou-se tanto na escolha de presidentes 

(Prudente de Moraes, Campos Sales, ...) como nas definições de política econômica 

(Política do Encilhamento, Convênio de Taubaté, ...). O que, ao longo do tempo, foi 

gerando insatisfações e manifestações por parte daqueles que tinham outros interesses, 

econômicos e políticos, não alinhados com os interesses da oligarquia. Esses 

descontentamentos resultaram na Revolução de 1930, movimento militar 

revolucionário, que conduziu Getúlio Dornelles Vargas ao poder em outubro de 1930. 

Com a Constituição de 1934 em vigor teve início a chamada Era Vargas. No período do 

Governo Provisório (1930 a 1937) Vargas enfrentou e derrotou seus opositores 

políticos, aumentou seguidamente a força do governo federal em detrimento dos 

governos estaduais e deu início à troca do modelo primário exportador, voltado para o 

mercado externo, pelo modelo industrial, via substituição de importações, voltado para 

o mercado interno. 

 Com a Constituição de 1937 Vargas deu início à implantação do Estado Novo, 

com a imposição de novas relações do Estado com a sociedade, que passavam pela 

institucionalização do autoritarismo e por uma maior participação do Estado na 

Economia. Segundo Boris Fausto (2005) a partir do Estado Novo o Brasil deixou de ser 

uma oligarquia. O poder central foi deixando de representar diretamente os interesses de 

grupos específicos da sociedade brasileira. Isso aconteceu porque, por um lado, a 

oligarquia cafeeira ficou desvinculada do poder central e, por outro lado, a burguesia 

industrial embrionária (fase da industrialização espontânea3) não tinha força política 

para mover as ações do poder central na direção dos seus interesses. O tenentismo 

fracassou na tentativa de construção de um movimento político autônomo e a classe 

média não tinha força nem para assumir o poder nem para influenciá-lo.  

 Com o Estado Novo de Vargas o Brasil deixou sua fase de industrialização 

espontânea e entrou na fase do desenvolvimentismo, isso significa dizer que a indústria 

nacional deixava de responder aos estímulos espontâneos do setor privado e passava a 

responder aos estímulos do Estado que se tornava, então, um agente do 

desenvolvimento nacional. Estava instalado o Estado Nacional Desenvolvimentista 

(MANTEGA, 1987). Segundo Bielschowsk (1998) a ideologia desenvolvimentista, 

enquanto uma ideologia de transformação da sociedade brasileira pode ser entendida 

como um projeto econômico de industrialização integral, como uma via de superação da 
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pobreza e do subdesenvolvimento, sob a batuta do Estado, dada a impossibilidade de se 

alcançar uma industrialização eficiente e racional no país por intermédio das forças 

espontâneas do mercado. 

 Para Mantega (1987) o desenvolvimentismo, um herdeiro do pensamento 

keynesiano, que surgiu como uma contraposição ao pensamento liberal se constituiu na 

bandeira de luta de um conjunto heterogêneo de forças sociais favoráveis à 

industrialização e à consolidação do desenvolvimentismo capitalista nos países da 

América Latina e foi à ideologia que mais diretamente influenciou a economia política 

brasileira.  O desenvolvimentismo brasileiro sofreu forte influência da Comissão 

Econômica para a América Latina (CEPAL), criada em 1948, que partindo da 

interpretação das relações entre os países centrais (desenvolvidos, industrializados e 

avançados) com os países periféricos da América Latina (subdesenvolvidos, agrícolas e 

atrasados), diagnosticou que o atraso destes devia-se, por um lado, às peculiaridades das 

suas estruturas sócio-econômicas, e, por outro lado, devia-se às transações comerciais 

entre os países ricos (centrais) e os países pobres (periféricos) do sistema capitalista 

mundial que perpetuavam as disparidades entre eles. 

  

2. ESTADO E ECONOMIA: DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO 

 As primeiras influências do ideário cepalino no desenvolvimentismo brasileiro 

podem ser identificadas no Plano de Reabilitação da Economia Nacional e 

Reaparelhamento Industrial do Segundo Governo Vargas e no Plano de Metas do 

governo Juscelino de Oliveira Kubitschek (JK).  No primeiro caso o plano não chegou a 

apresentar os resultados esperados porque Getúlio Vargas que fora eleito pelo voto 

direto para governar de 1951 a 1956, viveu um período de grande pressão política que 

culminou abreviando o mandato, com seu suicídio em 1954. No segundo caso, o Plano 

de Metas, executado no período de 1957 a 1961, os resultados foram expressivos. 

 Segundo Orenstein e Sochaczewski (1990) o Plano de Metas foi o mais 

completo e coerente conjunto de investimentos até então planejados na economia 

brasileira o que permitiu um crescimento acelerado com razoável estabilidade de preços, 

combinados com um ambiente político aberto e democrático. Para alcançar esses 

resultados, segundo esses autores, o plano foi elaborado e executado com total 

comprometimento do setor público que definiu as áreas de atuação pública e privada 

para garantir que sua participação, particularmente com investimentos em infraestrutura, 

facilitasse e estimulasse as atividades e os investimentos do setor privado. Essa era a 



estratégia utilizada para alcançar os objetivos de elevar o padrão de vida do povo 

brasileiro, compatível com as condições de equilíbrio econômico e estabilidade social. 

 Segundo Lessa (1981) essa que teria sido a mais sólida decisão consciente em 

prol da industrialização da história econômica do Brasil, tinha quatro peças básicas: o 

tratamento preferencial ao capital externo; o financiamento dos gastos públicos e 

privados com a expansão dos meios de pagamentos e do crédito bancário; a ampliação 

da participação do setor público na formação do capital; e o estímulo à iniciativa 

privada. O estímulo à iniciativa privada contemplava reserva de mercado para a 

produção interna, garantia de câmbio preferencial para a importação de equipamentos, 

prioridade para importações (indústria naval e automobilística), avais do BNDE para 

empréstimos contratados no exterior pelas empresas privadas e política de crédito, via 

BNDE e Banco do Brasil, que proporcionava recursos para pagamentos com prazos 

longos, juros baixos e períodos de carência. 

 Para suceder JK foi escolhido pelo voto direto Jânio Quadros, com uma 

expressiva votação popular. Ao tomar posse em janeiro de 1961 o novo presidente 

encontrou um quadro de intensa conturbação política, uma situação econômica 

caracterizada por quebra do ritmo de crescimento, aceleração da inflação e deterioração 

do balanço de pagamentos. Com a renúncia de Jânio em agosto de 1961, o seu vice, 

João Goulart (Jango), para tomar posse aceitou o parlamentarismo, imposto pelas forças 

militares, sob a argumentação de que assim procedendo evitaria o derramamento de 

sangue de brasileiros. Descontente com as limitações impostas pelo regime 

parlamentarista, Jango trabalhou para que o país voltasse ao presidencialismo, o que 

aconteceu com o plebiscito de janeiro de 1963.  

 Nesse ambiente foi apresentado pelo Ministro Celso Furtado o Plano Trienal 

para o período de 1963 a 1965, com o objetivo de obter um rápido desenvolvimento 

econômico combinado com estabilidade de preços. 

 O retorno ao presidencialismo com esmagadora maioria dos votos da população  

melhoravam as condições políticas para a execução do Plano Trienal. Mas, segundo 

Abreu (1990), o Plano Trienal, conforme as palavras do seu mentor fora concebido 

dentro de um figurino bastante conservador. Isso porque apesar de Celso Furtado ser o 

mais influente economista brasileiro ligado à tradição estruturalista da CEPAL, ele fez 

um diagnóstico bastante ortodoxo da inflação, indicando o excesso de demanda 

motivada pelo gasto público, como a principal causa da aceleração da inflação. A partir 

desse diagnóstico, as medidas propostas contemplaram redução do déficit público, 



controle da expansão do crédito ao setor público e correção dos preços defasados. Essas 

medidas receberam muitas críticas devido ao seu caráter recessivo e, com a 

aproximação cada vez maior do Presidente João Goulart da sua base política 

(trabalhismo), o plano foi sendo abandonado. Antes de completar seis meses de vida 

não havia mais dúvida de que a tentativa de estabilização econômica tinha fracassado. 

 No plano político, foram se acirrando os embates entre as forças que apoiavam o 

governo e as forças que representavam as antigas estruturas de poder, culminando com 

o Golpe Militar de 1964.  

 Para Oliveira (1981), o novo modo de acumulação de base urbana industrial que 

se instalou no Brasil a partir da década de 1930, fez o país caminhar inevitavelmente 

para uma concentração da renda, da propriedade e do poder, em que as tentativas 

corretivas ou redistributivistas resultaram no aprofundamento dessas distorções. Para o 

autor a crise de 1964 que começou a ser produzida na administração do governo JK, que 

se acelerou nos anos de 1961 a 1963 e que explodiu em 1964, nasceu no cerne das 

relações de produção e se elevaram à condição de contradição política com os 

trabalhadores iniciando uma época de lutas reivindicatórias e agitação social, 

conformando um quadro político-institucional que inviabilizava a realização de um 

novo pacote de investimentos para dar continuidade ao crescimento econômico do 

período anterior. 

 A crise econômica e a crise política existentes no início da década de 1960 

constituíram-se em barreiras para o processo de reprodução do capital nacional e 

internacional. Com o Golpe Militar de 1964 foram removidas essas barreiras e o capital 

monopolista que se instalara no país na década de 1950, pode seguir seu curso de 

reprodução. 

 De posse do poder os militares agiram politicamente, desarticulando as forças 

democráticas de oposição e destruindo o movimento sindical, instrumento de luta 

reivindicatória da classe trabalhadora. Os novos detentores do poder também agiram 

economicamente, tanto com ações conjunturais para combater a inflação, como com 

ações estruturais que contemplavam a reforma do setor externo, a reforma tributária e a 

reforma monetária e financeira, tidas como necessárias para alcançar o crescimento 

econômico. Essas ações aconteceram no âmbito do primeiro governo militar, o do 

Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, com o Plano de Ação Econômica do 

Governo (PAEG).  No segundo governo militar, do General Arthur da Costa e Silva, foi 

lançado o Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED), para o período de 1967-1969, 



com o objetivo maior de controlar a inflação e acelerar o desenvolvimento. Essa 

estratégia de usar o crescimento econômico como um instrumento de legitimação do 

poder ditatorial foi uma das marcas do período militar. 

 Em 1970, no governo do General Emílio Garrastazu Médici, foi apresentado o 

documento Metas e Bases para a Ação do Governo que serviu de base para o I Plano 

Nacional de Desenvolvimento (I PND) lançado para o período de 1972-1974, com os 

objetivos de fazer crescer o PIB nacional, o PIB per capita e de colocar o Brasil no rol 

dos países desenvolvidos. Com as ações políticas e econômicas implementadas pelos 

três primeiros governos militares, foi possível retomar o crescimento econômico, 

alcançando níveis mais elevados do que os observados no âmbito do Plano de Metas do 

governo de Juscelino Kubitschek e com uma relativa estabilidade dos preços, o país 

entrava no período do seu milagre econômico (1968 a1973). 

 Nesse período o PIB registrou elevadas taxas médias de crescimento (acima de 

11% a.a.), tendo por base o setor de bens de consumo duráveis, a reforma monetária e 

financeira, a forte presença do capital externo, uma forte presença do Estado no setor 

produtivo, um vigoroso programa de exportação, o aumento da renda familiar devido ao 

aumento da massa de trabalho familiar e uma forte exploração da força de trabalho, via 

achatamento do salário real. Não obstante, o milagre econômico brasileiro também 

deixou um legado econômico e social que permite qualificá-lo como concentrador e 

excludente.  

 Houve aumento da concentração de renda por uma opção de política econômica. 

Fora entendido pelo governo e por sua equipe econômica que, para alcançar o 

crescimento econômico, tinha que ser gerada uma capacidade de poupança interna, que 

propiciasse os recursos financeiros, a fim de viabilizar os investimentos necessários para 

que houvesse o crescimento econômico. O agravamento da concentração de renda no 

Brasil, na época do milagre econômico, também é fruto das ações políticas do regime 

militar, que ao reprimir as forças políticas que se manifestavam contra o regime 

ditatorial e ao desmontar as instituições de organização das lutas e das reivindicações 

dos trabalhadores, foi pavimentando o caminho que conduziu à imposição de perdas do 

salário real dos trabalhadores em favor de lucros maiores. 

 Deve-se considerar ainda, como fator que contribuiu para o aumento da 

concentração de renda pessoal, as perdas na renda real causadas pela inflação que 

penaliza mais a população de mais baixa renda que tem rendimentos fixos e menos 

acesso aos mecanismos de defesa da corrosão da inflação, como, por exemplo, as 



aplicações financeiras.  O problema de concentração de renda manifestou-se também no 

nível regional. O milagre econômico foi um fenômeno eminentemente urbano, 

industrial e polarizado na região sudeste. Por isso aumentou a concentração de renda em 

favor das atividades urbanas e industriais localizadas nos estados da região sudeste, 

principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

 O aspecto excludente do milagre econômico brasileiro fica por conta do grande 

contingente de excluídos dos frutos do crescimento econômico do período. Fica por 

conta daqueles muitos que não participaram da festa do crescimento econômico e que 

foram “barrados no baile” do milagre econômico. Por força desse aspecto excludente 

foram produzidos vários bolsões de pobreza, gerando marginalidade absoluta e também 

relativa.   

 

3. SOCIEDADE BRASILEIRA: CRISE ECONÔMICA E O PROCESSO DE 

REDEMOCRATIZAÇÃO 

 O ano de 1974 marcou a reversão da tendência do ciclo milagroso da economia 

brasileira. Essa reversão foi motivada tanto pelos impactos da crise externa (crise do 

petróleo e seus desdobramentos) como pela crise interna, relacionada com a crise 

externa e com as fragilidades das bases do milagre econômico. 

 Esse quadro de crise influenciou a condução da política econômica dos dois 

últimos presidentes do regime militar. As últimas ações econômicas do regime militar 

aconteceram com o II PND, lançado em 1974, no governo do General Ernesto Geisel e 

com o III PND, lançado em 1980, no governo do General João Baptista de Oliveira 

Figueiredo. 

 Ao iniciar seu mandato o Presidente Geisel se esforçou para dar continuidade ao 

milagre econômico, com uma política que tentava combinar esforços para manter 

elevadas as taxas de crescimento do PIB com a preocupação de reverter a tendência 

inflacionária e conter os desequilíbrios do balanço de pagamentos. A proposta do 

governo era a de executar o Projeto Brasil-Potência, como uma estratégia de sair da 

crise com crescimento econômico, ou seja, “fugindo para frente", nas palavras de Fiori 

(1990).  Na impossibilidade de alcançar os objetivos de crescimento com controle da 

inflação e do balanço do pagamento, o Presidente Geisel teve que se contentar com a 

tentativa de ajuste da economia brasileira aos novos condicionantes externos trazidos 

pela crise do petróleo e seus desdobramentos. 

 No governo Geisel também teve início a fase da “distensão política”, como 



preparação de um longo caminho que levaria à retirada dos militares da condução 

política do país. Para o início desse processo contribuíram: a impossibilidade do regime 

poder contar com as expressivas taxas de crescimento econômico, fundamentais para a 

estratégia de legitimação do poder; o fato do capital internacional e nacional não 

precisarem mais das ditaduras para seguir seu curso de acumulação, porque surgia um 

novo arcabouço teórico que irá garantir as condições para essa reprodução – o 

neoliberalismo; e também o desgaste dos sucessivos governos militares repressivos e 

autoritários. 

 Em março de 1979 tomou posse como Presidente o General João Baptista de 

Oliveira Figueiredo, o último presidente do regime iniciado em 1964, recebendo o 

poder como herança do Presidente Geisel, que foi o único dos presidentes do regime 

militar a fazer o seu sucessor. Dentro dessa lógica, fica mais fácil compreender a 

fidelidade do novo presidente para com os compromissos políticos e econômicos 

assumidos com o seu antecessor.  No plano político, ele assumiu o compromisso quando 

ainda estava na condição de candidato, de conduzir o país de volta ao regime 

democrático. No plano econômico assumiu o compromisso de manter, em linhas gerais, 

a continuidade do modelo de crescimento econômico utilizado pelo regime militar 

desde 1964. 

 O III PND (1980-1985) foi concebido num clima de agravamento da crise 

econômica (segunda da crise do petróleo e seus desdobramentos) e no clima do 

processo de abertura lenta, gradual e segura. A política econômica definida nesse plano 

tinha como objetivos acelerar o crescimento da renda e do emprego, melhorar a 

distribuição regional e pessoal da renda, conter a inflação, equilibrar o balanço de 

pagamentos e o endividamento externo e desenvolver o setor energético. No plano 

político o objetivo era o aperfeiçoamento das instituições públicas. 

 Como resultante da política econômica, foi possível fazer o ajuste externo, 

observado nos resultados da balança comercial e das transações correntes, mas não foi 

possível impedir a escalada inflacionária e os seus perversos efeitos sobre a população 

de mais baixa renda.  No plano político o governo Figueiredo permitiu manifestações 

sociais, sem perder o controle da situação; conduziu de forma controlada as 

manifestações organizadas pela sociedade; concedeu anistia política aos brasileiros 

residentes no país e aos que viviam em exílio no exterior; criou o pluripartidarismo, 

permitindo um rearranjo das forças políticas dentro dos partidos e conduziu o processo 



eleitoral que escolheu o governo seguinte, seguindo, rigorosamente, o roteiro do projeto 

de abertura política lenta, gradual e segura, definido no governo Geisel. 

 O modelo de desenvolvimento econômico que por um tempo ajudou a legitimar 

o regime militar passou a acumular fracassos sucessivos. Assim, com o fracasso da 

política econômica dos últimos governos do regime militar, a ditadura chegou ao seu 

final.  

 Nesse ambiente de fracasso a sociedade civil se organizou em diferentes tipos de 

grupos sociais autônomos (associações de moradores, associações de donas de classe, 

associações profissionais) para protestar e reivindicar a escolha pelo voto direto dos 

seus representantes no executivo e no legislativo nas três esferas de governo. Estes 

deveriam estar comprometidos com um tipo de plano de desenvolvimento que 

proporcionasse crescimento econômico com aumento do emprego e melhoria na 

distribuição de renda, como uma forma de melhorar as condições de vida da população 

brasileira. Esse processo culminou com o movimento político pelas eleições “Diretas 

Já”.  

 Todo esse processo de organização e manifestação da sociedade civil brasileira 

só foi possível dentro do curso do processo de abertura política lenta, gradual e segura, 

que significava para os militares o retorno à normalidade democrática, com a escolha de 

um civil para ser o próximo Presidente, mas dentro de um processo que estivesse sob o 

total controle dos detentores do poder. Por isso algumas manifestações da sociedade 

civil eram suportadas ou mesmo consentidas e outras manifestações eram restringidas 

ou até mesmo proibidas e reprimidas. Dentro dessa lógica foram permitidas diversas 

manifestações dos movimentos populares, mas a escolha do sucessor do Presidente 

Figueiredo pelo voto direto não foi permitida. Ela escapava à lógica da estratégia de 

uma abertura lenta, gradual e segura, definida pelos militares. 

 O Colégio Eleitoral se reuniu em janeiro de 1985 e elegeu pelo voto indireto 

Tancredo Neves, para ser o sucessor do Presidente Figueiredo. Devido aos problemas 

de saúde que levaram ao óbito o presidente eleito, tomou posse seu vice, José Sarney, 

na condição de Presidente da República.  O novo Presidente do Brasil após duas 

tentativas de combate à inflação com gradualismo ortodoxo, adotou um plano 

econômico heterodoxo (Plano Cruzado) com o entendimento de que a inflação brasileira 

tinha um forte componente inercial. Para combatê-la extinguiu o cruzeiro e criou uma 

nova moeda (o cruzado). O plano extinguiu também a correção monetária; tabelou os 



preços; congelou o câmbio; corrigiu os salários e os valores das prestações da casa 

própria, das mensalidades escolares e dos aluguéis; e criou o gatilho salarial, a tablita e 

o seguro desemprego. 

 Como conseqüência imediata do plano, o governo derrubou a inflação, 

recuperou o poder de compra das famílias, estimulando o consumo, a produção, o 

emprego e o aumento da massa de salários pagos na economia. E isso acabou por 

reestimular o crescimento do consumo o que permitiu reduzir significativamente a 

proporção de pobres no país.  Como uma resultante do êxito inicial do plano, o governo 

José Sarney passou a receber aprovação da quase totalidade da população brasileira que, 

a contar pelos índices de popularidade alcançados, atribuiu à figura do Presidente o 

êxito do plano econômico que proporcionava significativas melhorias nas suas 

condições de vida. 

 De onde se conclui que o Presidente Sarney e sua equipe econômica desenharam 

um plano que, em boa medida, foi ao encontro das necessidades e dos anseios da 

população brasileira, recuperando o salário e o seu poder de compra, podendo por isso 

contar com a mobilização popular para ajudar o Presidente a fiscalizar o cumprimento 

do tabelamento (“Fiscais do Sarney), e com o crescimento vertiginoso da sua 

popularidade.  O Plano Cruzado, nos seus primeiros momentos, apresentou resultados 

muito satisfatórios em termos de combate à inflação, recuperação do poder aquisitivo e 

melhoria das condições de vida da população em geral. Mas, num segundo momento, 

apareceram os desequilíbrios que foram se agravando, e as medidas implementadas para 

corrigir esses desequilíbrios não deram os resultados esperados e desejados, resultando 

no fracasso do Plano. 

 Diante do insucesso da política heterodoxa, com uma nova equipe econômica 

liderada pelo Ministro Luiz Bresser Pereira, o governo mudou a política econômica. O 

novo ministro, após experimentar, inicialmente, uma política ortodoxa gradualista, 

lançou um plano econômico de características híbridas, com o entendimento de que a 

inflação brasileira se caracterizava por ter um componente de demanda e um 

componente inercial.  Os resultados preliminares do Plano Bresser foram positivos, mas 

não conseguiu cumprir o objetivo de manter a inflação sob controle, por isso o Ministro 

Bresser foi substituído pelo Ministro Maílson da Nóbrega. No entanto, o novo ministro 

repetiu a trajetória do ministro anterior, iniciando com uma política ortodoxa gradualista 

(Política do Feijão com Arroz) e depois adotando um plano híbrido, que, após modestos 



resultados, também fracassou no objetivo de controlar a inflação.  

 O presidente José Sarney, ao longo dos seus cinco anos de governo (março de 

1985 a março de 1990), foi de grande importância para a história recente do país. Essa 

importância pode ser encontrada tanto nos aspectos políticos como nos aspectos 

econômicos.  Pelo lado político, o presidente Sarney teve o mérito de ter conduzido bem 

o país durante a turbulência causada pelo fim da ditadura militar e início do processo de 

reconstrução da normalidade democrática. Pelo lado econômico, teve o mérito de 

experimentar uma política econômica de caráter heterodoxo que, pelo menos nos seus 

primeiros meses, provocou aumento da renda das famílias, elevação do consumo, 

crescimento da oferta de emprego, aumento do nível de atividade e melhoria na 

qualidade de vida da população, com diminuição da pobreza e da miséria.  Contudo, 

acumulou também fracassos na medida em que os seus planos de estabilização 

econômica tiveram eficácia apenas momentânea. A inflação de dois dígitos alcançada 

no segundo ano do governo Sarney chegou a quatro dígitos no quinto e último ano desse 

governo.  

 Pelo lado político fracassou também, na medida em que não foi capaz de 

aproveitar os bons momentos de popularidade, proporcionados principalmente pelo 

êxito inicial do Plano Cruzado e pela força política mostrada nas eleições de novembro 

de 1986, para construir um novo bloco hegemônico que fosse capaz de garantir sua 

governabilidade e de conquistar o poder nas eleições presidenciais de 1989.  Foi num 

quadro de crise econômica e de governabilidade que se deu o processo eleitoral que 

escolheu, pelo voto direto, o primeiro presidente após a ditadura imposta ao país pelo 

regime militar. 

 No pleito de novembro de 1989 foi eleito o presidente Fernando Collor de 

Mello, que tomou posse em março de 1990. O novo governo adotou uma política 

econômica sob forte influência do pensamento neoliberal, substituto do pensamento 

keynesiano, que perdera influência no bojo da crise do final da década de 1960 e início 

da década de 1970. Essa nova base teórica de referência ganhou força com as mudanças 

operadas no contexto mundial, consideradas como uma condição necessária para 

enfrentar aquela grave crise da década de 1970. 

 Com o neoliberalismo que propunha ajuste macroeconômico ortodoxo, 

flexibilização das relações entre capital e trabalho, Estado enxuto (privatizações), taxas 

de juros elevadas, foi implementado um conjunto de processos que acabaram com a 

possibilidade de uma combinação de crescimento da produção e dos lucros com 



crescimento dos salários e redução dos preços finais, viabilizada pelos ganhos de 

produtividade.  Além do neoliberalismo, contribuíram para a superação da crise a 

intensificação do processo de globalização e o uso de uma nova base tecnológica 

proporcionada pela Terceira Revolução Industrial. 

 O Presidente Collor lançou uma política de estabilização econômica (Plano 

Collor) dentro dessa orientação. Seu plano econômico continha: reforma monetária; 

regras para a correção de preços e salários; reforma administrativa do Estado; reforma 

fiscal; reforma da política do comércio exterior, que deu início à abertura econômica do 

país. Mas o principal protagonista foi o confisco dos ativos financeiros, como parte da 

reforma monetária que provocou um enxugamento brutal da liquidez da economia.  O 

plano, tanto na sua primeira versão como na segunda, produziu resultados iniciais 

positivos no combate à inflação, mas não foi capaz de mantê-la em patamares baixos 

por muito tempo e ainda derrubou o nível de atividade e as taxas de emprego do país. 

 Por ter uma base política muito frágil e por ter perdido muito cedo o apoio 

popular que o elegeu, devido ao confisco dos recursos das cadernetas de poupança e dos 

fracassos da sua política de estabilização econômica, o Presidente Collor renunciou e 

sofreu o impedimento pelo Congresso Nacional além ter seus direitos políticos caçados 

por oito anos. Deixando o poder em outubro de 1992, seu período de mandato foi 

concluído pelo vice-presidente, Itamar Franco, no exercício da Presidência. 

 Após as experiências malsucedidas de três nomes para o Ministério da Fazenda, 

a escolha finalmente recaiu no senador do estado de São Paulo, Fernando Henrique 

Cardoso (FHC). Ele permaneceu no cargo o tempo suficiente para montar uma equipe, 

elaborar um plano de estabilização econômica e começar a implementá-lo (o Plano 

Real).  A preparação das condições necessárias para o lançamento do plano foi realizada 

ao longo de três fases. Na primeira fase, a do ajuste fiscal, o governo e a sua equipe 

econômica utilizaram: o Programa de Ação Imediata (PAI), o Imposto Provisório sobre 

Movimentação Financeira (IPMF) e o Fundo Social de Emergência (FSE). A segunda 

fase foi a de combate à inflação inercial, com a Unidade Real de Valor (URV). A 

terceira fase foi a do segundo momento da reforma monetária, que tinha sido iniciada 

com a URV, quando as duas unidades de medida existentes, o cruzeiro real e a URV, 

foram substituídas pelo real. 

 O Plano Real contou ainda com a intensificação do processo de privatização, 

com uma abertura comercial ainda maior, com excelentes safras agrícolas, com um 

sistema de âncora cambial e com uma política de juros altos. Como resultado desse 



conjunto de medidas, a inflação caiu rapidamente e foi mantida em patamares baixos. A 

queda da inflação retirou das pessoas o efeito corrosivo da perda do poder de compra 

das suas rendas. Isso permitiu aumentar o consumo. O aumento do consumo estimulou 

o crescimento da produção e do emprego.  

 O êxito inconteste do Plano Real, lançado oficialmente em 1º de julho de 1994, 

quando o ministro da Fazenda, FHC, não estava mais no cargo, serviu para alavancar a 

candidatura à Presidência da República do ex-ministro, fazendo-o vitorioso no pleito de 

outubro de 1994, para exercer o mandato no período 1995 a 1998. Ao assumir o 

mandato escolheu o economista Pedro Malan para ser o ministro da Fazenda e o 

responsável pela condução do Plano Real nos anos seguintes.  A continuidade dos bons 

resultados do plano no combate à inflação, contribuiu para que o Presidente FHC 

recebesse, pelo voto popular, o direito de ter um segundo mandato na Presidência da 

República (1999-2002). 

 Em janeiro de 2003 Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como Presidente do 

Brasil para um mandato de quatro anos, por ter sido vitorioso no pleito de 2002, após 

três derrotas consecutivas nos pleitos anteriores (1989, 1994 e 1998).  O processo 

eleitoral que culminou com a vitória do candidato Lula foi marcado tanto pelas rupturas 

na base política do governo FHC, como pela a mudança do discurso dos grupos de 

oposição, que pavimentaram um caminho com tendência mais ao centro.  A vitória do 

candidato Lula representou a vitória da esperança de mudança, que passava pelo desejo 

de eleger um governo comprometido com a retomada do crescimento econômico de 

forma continuada e com taxas mais elevadas, com geração de emprego e renda, com a 

diminuição das desigualdades econômicas e sociais, e com o aumento das 

oportunidades de inclusão social. 

 Ao receber o cargo de Presidente da República, Lula recebeu também uma 

herança do governo anterior com uma parte considerada positiva e uma parte 

considerada negativa (a herança maldita). Tanto para preservar a parte boa como para 

superar a parte ruim, o novo governo teve que agir.  

 Do ponto de vista político, o novo governo fez a opção de primeiro construir a 

confiança como um passo prévio para fazer as mudanças, por isso, do ponto de vista 

econômico, houve continuidade. A equipe econômica deu continuidade à política 

econômica da época do Plano Real, com o cumprimento dos acordos com o FMI, com a 

utilização do sistema de metas de inflação e da âncora dos juros.  Utilizando esse 



instrumental de política ortodoxa, o Presidente Lula conseguiu superar os primeiros 

momentos de grandes dificuldades no início de seu mandato, restaurar a credibilidade 

do capital nacional e internacional na política econômica do governo e conduzir a 

economia brasileira para um ambiente de normalidade e de bons indicadores 

macroeconômicos. 

 Com o conjunto de medidas adotadas nos primeiros meses do seu governo 

combateu os desequilíbrios da economia brasileira e jogou um balde de água fria na 

fervura de desconfiança e incerteza que existia com relação aos rumos da política 

econômica que seria adotada pelo governo Lula. E depois, com mais algumas medidas 

estruturais, desligou o fogo dessa fervura. 

 Essas medidas foram eficazes no combate à inflação e produziram resultados 

macroeconômicos extremamente positivos em termos de: superávits primários; 

cumprimento das metas de inflação; crescimento do saldo do balanço de pagamentos; 

redução das taxas de desemprego aberto; crescimento das reservas líquidas 

internacionais; e redução das taxas básicas de juros da economia (taxa selic). Até a taxa 

média anual de crescimento do PIB no período aumentou, quando comparada com a 

taxa de 2002. 

 É merecedor de destaque o fato de que a redução da pobreza deixou de ter como 

principal determinante o crescimento econômico e passou a ter a melhoria na 

distribuição de renda, pela via da política de transferências de renda, como seu principal 

determinante.  Esses resultados positivos contribuíram para que o governo Lula 

chegasse ao final do primeiro mandato com índices elevados de aprovação da sua 

política econômica e do seu governo, o que lhe garantiu um segundo mandato ao vencer 

as eleições de 2006, com uma votação popular que superou a da sua eleição anterior, 

batendo o recorde de votos recebidos por um candidato à Presidência da República na 

história desse país. 

 

4. DESENVOLVIMENTO E DEMOCRACIA: RAÇA E DESIGUALDADES 

 Nos itens anteriores procurou-se caracterizar o longo processo de 

desenvolvimento econômico por qual a economia brasileira passou desde fins do século 

XIX.  Contudo, foi no século XX que este processo alcançou patamares mais elevados e 

de maior complexidade.  Viu-se que progressivamente as relações entre atores nacionais 



e internacionais passaram a ser cada vez mais interligadas, resultando em modelos de 

desenvolvimento em que o capital internacional pôde assumir os setores mais rentáveis 

e dinâmicos da economia brasileira ao mesmo tempo em que trabalhadores, por 

exemplo, tiveram seu poder de compra extremamente reduzido e sua representação 

política, assim como dos extratos médios da população, literalmente excluídos da vida 

parlamentar.   Pode-se observar também que os modelos de desenvolvimento foram 

marcados pela seletividade4. Privilegiando capitais forâneos e os grandes proprietários 

nacionais, os sucessivos modelos de desenvolvimento impossibilitaram que parcela dos 

setores médios da população – com destaque para os servidores públicos – e 

trabalhadores do setor privado acompanhassem os efetivos ganhos auferidos pelos 

setores proprietários e monopolistas.  Concomitantemente, os efeitos dinâmicos dos 

seguidos modelos experimentados pela economia brasileira desde a década de 1930 

ficaram circunscritos a uma área geográfica bastante restrita, coube à região Sudeste, 

com destaque para os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, consolidar um dos parques 

industriais mais importantes dos países em desenvolvimento.   Indubitavelmente, a 

ideologia nacional-desenvolvimentista5 que permeou vários dos governos a partir de 

1930 promoveu este avanço tecnológico e industrial que se verificou na economia 

brasileira a partir de então. 

 Como já destacado estes modelos geraram assimetrias bastante acentuadas.  Este 

diagnóstico é bastante presente na literatura das Ciências Econômicas.  Autores de 

diversas orientações teóricas já realizaram importantes críticas acerca das desigualdades 

regionais, setoriais etc. Entretanto, o que se quer é destacar uma dimensão das 

desigualdades sociais ainda pouco estudada: trata-se da temática racial que retoma sua 

importância no cenário nacional a partir dos debates acerca da utilização de políticas 

afirmativas para a população negra.  Tem-se como “ponto de partida” para esta temática 

o período que se sucede ao golpe militar, pois de acordo com analistas e intérpretes das 
                                                           
4 Esta seletividade pode ser expressa em termos regionais (Centro-Sul), setoriais (sobre-representação do 
setor secundário no Produto Interno Bruto), internacionais (inserção subordinada no comércio exterior), 
comerciais (produção de commodities de baixo valor agregado), fundiários (latifúndio modernizado), 
tecnológicos (tecnologias intensivas em capital, portanto poupadoras de mão-de-obra ), tributários (ênfase 
na incidência indireta) e, sobretudo, étnico-raciais (ínfima participação dos não-brancos na apropriação da 
riqueza nacional) para citar alguns exemplos da modernização conservadora do país. 
5 O Nacional-Desenvolvimentismo foi a base de sustentação teórica e política de vários países da América 
Latina e de outras partes do mundo, em sua marcha em direção ao “progresso” pela via da 
industrialização. Baseava-se no chamado tripé da economia onde os setores mais tradicionais eram 
ocupados por capitais privados nacionais; setores que exigiam longos prazos de maturação, por capitais 
estatais e os setores mais dinâmicos estavam vinculados aos capitais privados internacionais. O Brasil 
teve posição de destaque no cenário mundial entre os que implementaram as teses desenvolvimentistas.  
Mantega (1987) e Benjamin et all. (1998). 



relações raciais no Brasil, o golpe militar de 1964 trouxe reflexos negativos para 

estudos sobre a temática.   

 Se considerarmos que havia uma geração em processo de formação, 

particularmente em universidades, e que o regime militar encurtou de maneira abrupta e 

compulsória parte da intelligentsia brasileira, não é difícil concluir que as pesquisas e 

estudos sobre o tema, assim como em outras áreas, sofreu perdas consideráveis.  Para 

além dessas perdas, parece ter existido certa escassez sobre estudos raciais neste 

período. Hasenbalg (2005) assevera que nas duas décadas entre 1950 e 1970 poucas 

ainda eram as referências, destacando-se os trabalhos de sociólogos paulistas como 

Florestan Fernandes e de brasilianistas com destaque para Carl N. Degler e Thomas 

Skidmore6. 

 Este autor, juntamente com Nelson do Valle Silva, está entre aqueles que 

apresentaram destacadas contribuições para o aprofundamento dos estudos das relações 

raciais na sociedade brasileira a partir de fins da década de 1970, quando o processo de 

redemocratização da vida política reverbera em muitos quadrantes – movimentos 

sociais, partidos políticos, universidades, sindicatos etc. Para este período, chamam a 

atenção algumas questões apresentadas por alguns intérpretes da realidade nacional, 

particularmente quando se referem ao ressurgimento do movimento negro e a crítica em 

torno da seletividade dos modelos de desenvolvimento até então postos em marcha na 

economia brasileira.  Hasenbalg (2005: 29) aponta que neste período ainda é presente a 

tônica da denúncia do racismo, contudo junto a ela se estabelece uma “nova” orientação 

de caráter distinto: testemunhava-se o ressurgimento do Movimento Negro no Brasil 

denunciando as persistentes práticas do racismo institucional e a valorização da cultura 

negra como eixo de constituição de uma identidade racial positiva.  Estas características 

somadas punham em xeque as bases dos modelos de desenvolvimento cujos impactos e 

desdobramentos negativos para a população negra, explicitando assim que a exclusão e 

a concentração inerentes aos modelos pareciam centrar foco em variáveis sociais e 

econômicas.  De um modo geral, mesmo as críticas formuladas passavam ao largo dos 

aspectos culturais da formação da nação. 

 Assim, o movimento negro ao qualificar e ampliar seu escopo analítico contribui 

                                                           
6 Na apresentação da segunda edição do livro Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil Carlos 
Hasenbalg (2005: 28) afirma que “Nessa época [década de 1970], pouco se escrevia e publicava sobre 
relações raciais no Brasil[...]A sociologia das relações raciais ocupava espaço marginal no cenário das 
ciências sociais”. 



de forma decisiva para o redimensionamento da questão racial no país; não se trata 

exclusivamente de denunciar a persistência de práticas discriminatórias, o avanço se dá 

no sentido da valorização da cultura buscando superar hierarquias derivadas das teorias 

do branqueamento e do mito da democracia racial (MUNANGA, 2004).  Uma das 

decorrências mais importantes desta mudança de atitude e postura foi, indubitavelmente, 

a percepção de que no caso brasileiro as desigualdades sócio-econômicas possuíam 

enraizamento na dimensão cultural. De modo alternativo às explicações soldadas às 

críticas formuladas às características dos modelos e dos planos (nacionais) de 

desenvolvimento, o movimento negro aprofundava a percepção dos sérios limites 

estabelecidos por visões que desconsideravam as relações raciais como estruturantes da 

sociedade, particularmente a partir do pacto social erigido em 1930.   

Deve-se notar que o mito da democracia racial busca ser uma espécie de amálgama 

sócio-racial, engendrando um arcabouço teórico, mas também político e cultural, cuja 

finalidade era estabelecer as bases da nação a partir da construção homogênea do “povo 

brasileiro”.  Para Munanga (2004: pp. 54 e 55): 

O fim do sistema escravista, em 1888, coloca os pensadores brasileiros uma 
questão até então não crucial: a construção de uma nação e de uma 
identidade nacional[...]A pluralidade racial nascida do processo colonial 
representava, na cabeça dessa elite, uma ameaça e um grande obstáculo no 
caminho da construção de uma nação que se pensava branca; daí por que a 
raça tornou-se o eixo do grande debate nacional que se travava a partir do 
fim do século XIX e que repercutiu até meados do século XX[...]O que estava 
em jogo, neste debate intelectual nacional, era fundamentalmente a questão 
de saber como transformar essa pluralidade de raças e mesclas, de culturas 
e valores civilizatórios tão diferentes, de identidades tão diversas, numa 
única coletividade de cidadãos, numa só nação e num só povo. 

 O movimento negro ao redimensionar e reinterpretar as relações estabelecidas 

entre grupos sociais, já na segunda metade do século XX, inseria uma poderosa cunha 

cindindo o monopólio das teses negadoras das diferenças étnicas e raciais.  Em outras 

palavras, para o movimento negro a pertença étnica ou racial determinava a posição dos 

indivíduos na sociedade, com extrema desvantagem para negros e indígenas.   

 Esta reflexão proporcionada pelo movimento negro ao modificar, elevando, os 

patamares interpretativos das relações étnico-raciais tem o sentido de uma grande 

transformação ainda em curso cujos desdobramentos não são conhecidos em toda sua 

extensão, ensejando muitos debates como se tem observado em vários espaços sociais 

mais recentemente. O aprimoramento das pesquisas realizadas e a maior profusão de 

dados estatísticos produzidos e disponibilizados sobre a temática étnico-racial ratificam 



a exclusão a que estão submetidas expressivas parcelas da população brasileira, com 

destaque para os contornos étnico-raciais dessa exclusão (PAIXÃO e CARVANO, 

2008).  

Todo este acúmulo assume proporções nacionais quando, durante o processo de 

elaboração da Constituição, as várias entidades do movimento negro, assim como 

ativistas, militantes e intelectuais buscam canais de negociação com o conjunto de 

atores da sociedade brasileira, também mobilizados naquele momento, objetivando 

influir não apenas no campo normativo que se constituía, mas também introduzir 

elementos consistentes na formulação da política pública – educação, saúde, habitação e 

segurança pública são apenas alguns dos setores elencados – de modo a romper com a 

inércia das relações raciais que, no caso brasileiro, resultou em um tipo de 

discriminação e de práticas racistas extremamente sutis; cuja síntese poderia ser 

expressa nos seguintes termos: incluir para preterir.  Deste ponto de vista, a ação do 

movimento negro e de todos os segmentos sociais que denunciavam a permanência 

nefasta do racismo, ultrapassa a denúncia estabelecendo questionamentos profundos aos 

pressupostos dos modelos de desenvolvimento que buscaram se isentar da dimensão 

racial, como demonstra Silvério (2004: pp. 54 e 55) ao asseverar que: 

Uma das principais conseqüências da ação do movimento negro tem sido 
uma profunda erosão na crença de que nós brasileiros vivemos em uma 
democracia racial e, conseqüentemente, uma maior aceitação de que 
vivemos em um país multiétnico, multirracial[...]Para o movimento negro, as 
desvantagens locacionais (os negros moram, nos piores locais em qualquer 
região do país), ocupacionais (os negros ocupam as piores posições no 
mercado de trabalho) e educacionais (os negros têm em média 2,5 anos a 
menos de escolarização quando comparados aos brancos) que estruturam as 
desigualdades socioeconômicas são uma conseqüência direta da 
discriminação racial e do racismo à brasileira.  Daí sua insistência na 
construção de uma identidade racializada coletiva enquanto condição para 
dar visibilidade ao aspecto sombrio de nossa suposta harmonia: as 
hierarquias sociais com base na cor.  

 Este complexo quadro se reflete por toda a década de 1980, particularmente no 

texto constitucional onde além da criminalização do racismo, há conquistas 

interessantes na linha do reconhecimento e da valorização, como é o caso das 

manifestações culturais – como a Serra da Barriga, local do Quilombo dos Palmares – e 

da identificação, demarcação e homologação dos territórios indígenas e quilombolas, a 

criação da Fundação Cultural Palmares, dentre outros7.  A transição para do regime 

                                                           
7 Segundo Moehlecke apud Martins (2002: p. 211) a Constituição de 1988 “inaugurou na tradição 
constitucional brasileira o reconhecimento da condição de desigualdade material vivida por alguns 
setores e propõe medidas de proteção, que implicam a presença positiva do Estado”. 



militar para o período democrático (1985-1990) tem seus momentos áureos na 

promulgação da Constituição Federal (1988) e com as eleições diretas para a 

Presidência da República (1989)8.  Estes anos parecem consolidar as bandeiras de luta 

do movimento negro que foram ampliadas ao longo do período de resistência (1964-

1985).  A década seguinte, marcada por ventos liberalizantes, trouxe impactos negativos 

sobre as condições de vida da população brasileira, infligindo maior sofrimento à 

população negra (PAIXÃO, 2003), mas ainda assim a mobilização se intensificou9.  Um 

dos resultados mais expressivos desta mobilização foi, a partir da participação do Brasil 

na Conferência de Durban, a inclusão das políticas afirmativas10 para a população 

negra11 na agenda das políticas públicas. 

 A participação do Brasil nesta Conferência Mundial trouxe reflexos já no ano 

seguinte, quando as Instituições de Ensino Superior (IES) do Rio de Janeiro passaram a 

adotar políticas de ação afirmativa, inclusive com recorte racial, para o ingresso nos 

cursos superiores.  Nos anos seguintes um expressivo conjunto de universidades 

públicas inova seus processos seletivos ao adotar mecanismos semelhantes 

(BRANDÃO, 2007).  Ainda que algumas análises tendam a circunscrever o debate 

sobre as políticas de ação afirmativa ao universo acadêmico, o que se pode verificar é 

que este debate possui profundas ligações com o processo de desenvolvimento 
                                                           
8 Em 1960 foram eleitos de forma direta Jânio da Silva Quadros e João Belchior Marques Goulart para a 
Presidência e Vice-Presidência da República, respectivamente.  Estas foram às últimas eleições diretas até 
serem restabelecidas em 1989.  O período entre estas eleições e o golpe militar é conturbado. Jânio 
Quadros fica na Presidência entre janeiro e agosto de 1961, quando renuncia.  Raniere Mazzilli assume 
por alguns dias entre 25 de agosto e 07 de setembro de 1961. João Goulart entre 07 de setembro e 01 de 
abril de 1964, quando é derrubado por um golpe de Estado.  Neste intervalo, contudo, houve a única 
experiência de Parlamentarismo no período republicano entre setembro de 1961 e janeiro de 1963, 
quando um plebiscito restabelece o Presidencialismo como sistema de governo. 
9 Faz-se referência a Marcha Zumbi contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida e a criação do Grupo de 
Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego e na Ocupação (ambas em 1995); o Plano 
Nacional de Direitos Humanos e a criação do Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da 
População Negra (1996); os seminários preparativos para a Conferência Mundial contra o Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (Conferência de Durban, 2001) e a alteração da 
LDB por intermédio das Leis n. 10.639/03 e n. 11.645/08 que tornaram obrigatório o ensino de história e 
cultura afro-brasileira e africana (para a primeira Lei) e dos povos indígenas (para a segunda Lei) na 
educação básica demonstram o quanto se aprofundou no período as mobilizações e reivindicações em 
torno do redimensionamento dos pressupostos dos modelos de desenvolvimento.  
10 São políticas públicas ou privadas, compulsórias ou não que têm por finalidade reduzir as 
desigualdades originadas em marcadores socais de diferença, como são o gênero, a raça, a compleição 
física dentre outros.  Podem incidem no mercado de trabalho, no Poder Público, nos empreendimentos e 
em tantas outras áreas da atividade humana.  No Brasil, tem-se dado maior atenção a uma das 
modalidades das políticas desta natureza, refere-se às cotas raciais. 
11 O Brasil realiza levantamentos censitários desde fins do século XIX.  A classificação racial, ainda que 
tenha se modificado ao longo do tempo, se fez presente na quase totalidade dos censos realizados.  Por 
ocuparem posições muito semelhantes em indicadores sociais e econômicos e desfrutarem do mesmo 
desprestígio em vários espaços da sociedade, são agrupados indivíduos que se auto-declaram pretos e 
pardos no interior da categoria população negra. 



econômico por que passara o Brasil até então.  Se os modelos não haviam dimensionado 

a importância da questão racial, a partir de então se torna muito difícil admitir que as 

desigualdades e assimetrias existentes no Brasil (JACCOUD e BEGHIN, 2002) não 

contenham fortes raízes na histórica desproporção entre brancos e negros no que se 

relaciona à apropriação dos benefícios gerados por distintos modelos de 

desenvolvimento.   O caráter seletivo e excludente dos modelos não se restringia às 

disparidades regionais, às assimetrias sociais ou às desproporções econômico-

financeiras como tradicionalmente a temática vem sendo tratada.  A questão racial 

também se apresentava, ainda que poucos analistas tivessem observado esta situação.  

Ao se cotejar as condições de vida dos grupos raciais no Brasil percebe-se o quanto esta 

dimensão sempre se fez presente.  Utilizando modelos e métodos rebuscados para 

compreender a evolução das condições de vida da população como um todo, Henriques 

(2001) comprova que as condições de vida da população brasileira, quando observadas 

sob o prisma racial é nitidamente distinto para negros e brancos. 

 As políticas de ação afirmativa mobilizaram a sociedade brasileira, inicialmente 

em torno da presença de estudantes negros nas universidades públicas e, mais 

recentemente, tem proporcionado reflexões em torno do caráter da política pública.  A 

dimensão universal dessas políticas se mostrou insuficiente para a redução deste gap, 

que transforma alguns marcadores sociais em fundamentos da desigualdade 

(THEODORO e JACCOUD, 2005).  Neste sentido, as políticas afirmativas, 

implementadas inicialmente nas universidades públicas, têm o potencial de 

democratizar o acesso à educação pública de nível superior e problematizar a questão do 

desenvolvimento ao longo do período republicano.  O que pode ser observado a partir 

do processo de redemocratização e, em especial, após a promulgação da Carta Magna 

de 1988 é a presença de demandas específicas para determinados grupos sociais que se 

viram completamente à margem do desenvolvimento, sem que se deixe de acentuar as 

características seletivas, excludentes e concentradoras dos modelos. 

 Indubitavelmente, novos modelos de desenvolvimento deverão, por um lado, 

considerar os aspectos mais debatidos sobre as desigualdades existentes, isto é, a 

questão regional, a incidência tributária, a dimensão tecnológica, os aspectos setoriais; 

por outro lado, nota-se que a questão racial se expressa de maneira contundente nesses 

próprios aspectos.  Aprofundar a democracia em tempos presentes não significa 

produzir exclusivamente crescimento econômico; ao longo do século XX o Produto 



Interno Bruto (PIB) da economia brasileira se multiplicou como verificado em poucos 

países, contudo isto não significou melhores condições de vida para a população em 

geral, tampouco para a população negra que ainda amarga o convívio com ausência do 

ensino público, baixa escolaridade, baixo nível de cobertura de serviços básicos, forte 

incidência em programas de transferência de renda indicando sua baixa absorção ou 

absorção precarizada e informalizada no mercado de trabalho. 

 Portanto, as políticas de ação afirmativa parecem cumprir objetivos múltiplos ao 

democratizar o acesso à educação de nível superior e proporcionar uma reflexão em 

torno das desigualdades sociais no Brasil que possuem um forte componente “inercial” 

fazendo com que grupos específicos da população permaneçam alheados da 

multiplicação da riqueza nacional.  Ao se chegar ao fim da primeira década do século 

XXI os desafios do desenvolvimento econômico são reconfigurados a partir de questões 

ainda não resolvidas pela sociedade brasileira.  Admitir que uma parcela específica da 

população esteja relegada aos piores indicadores sociais e econômicos já não encontra 

respaldo político, ético e mesmo econômico, o que põe em xeque alternativas de 

desenvolvimento econômico que, como em décadas passadas, desconsidere a 

pluralidade racial da sociedade brasileira. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Procurou-se ao longo do texto demonstrar as principais características dos 

modelos econômicos de desenvolvimento experimentados pela Brasil a partir da 

republicanização da sociedade em fins do século XIX.  Foi possível observar que o 

debate em torno desta questão é bastante arraigado na tradição brasileira.  Outra questão 

que pode ganhar evidência foi a preocupação que os gestores públicos sempre 

manifestaram em relacionar seus respectivos períodos à formatos próprios da inter-

relação entre economia e sociedade.  Notório também é que o debate em torno dos 

modelos de desenvolvimento ocorreu em distintas situações institucionais e políticas.  

Se se considera o período analisado serão encontrados momentos de maior ou menor 

abertura política; maior ou menor liberdade de expressão; maior ou menor democracia.  

Estas características tão presentes ao longo de mais de 07 (sete) décadas sempre 

estiveram pressionadas pelo dilema crescimento com distribuição visando a redução das 

desigualdades. 



 Deste ponto de vista, a tradição do pensamento econômico no Brasil formulou 

importantes críticas aos contornos de cada um dos modelos, explicitando, sobretudo, o 

caráter seletivo que concentrou e excluiu parcelas da população brasileira.  O exercício 

da crítica pôde contar com perspectivas inovadoras, pois os instrumentos teóricos postos 

em marcha deixavam evidente que, em linhas gerais, as dimensões da racionalidade 

econômica se sobrepuseram às demais dimensões da vida social.   

 Neste sentido, os setores remunerados em termos de rendas fixas foram aqueles 

que deram suporte aos pressupostos dos modelos de desenvolvimento.  Mesmo que 

buscassem combater as mazelas sociais, encontraram enormes dificuldades para 

promover a melhoria das condições de vida desses setores que conviveram por muito 

tempo com a estagnação ou reduzido crescimento de sua remuneração vis-a-vis a 

elevação de produtividade, com a corrosão de seu poder de compra agravada por 

escaladas inflacionárias e com as inseguranças de um mercado de trabalho cada vez 

menos formalizado. 

 Estas dimensões focavam as faces econômicas de alguns dos resultados pouco 

satisfatórios da aplicação desses modelos, entretanto outras desigualdades iram se 

acumulando em outras dimensões da vida social, como é o caso dos aspectos culturais 

da formação da sociedade brasileira.  O processo de redemocratização possibilitou que 

uma agenda até então ocultada pudesse vir à tona tencionando as bases e os supostos 

das políticas públicas.  Neste sentido, as políticas de ação afirmativa (focadas) emergem 

para a cena pública, não apenas com o mote de promover a igualdade material e 

substantiva entre os diversos atores sociais. Interpretações contemporâneas apontam 

outras possibilidades que se apresentam na raiz das políticas afirmativas, como se tem 

observado no debate sobre as cotas raciais nas universidades públicas. 

 Se o tom dos debates iniciais fora marcado pela completa ausência de estudantes 

negros nas universidades, ao longo de 09 (nove) anos de utilização desses instrumentos 

por quase 100 (cem) IES no Brasil nota-se haver uma inflexão no sentido de propor uma 

ação mais sistêmica do sistema educacional integrando todos os níveis de ensino.  No 

caso do Brasil as Leis 10.639/03 e 11.645/08, que alteraram a LDB incluindo a 

obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e dos povos 

indígenas, respectivamente, indicam as reais possibilidades de se compreender as 

políticas afirmativas de uma maneira mais abrangente, tornando-as importantes 

instrumentos de promoção da igualdade racial e de norteador de políticas públicas e 



modelos de desenvolvimento que deixem de perenizar diferenças raciais em 

desigualdades estruturais.   
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Agricultura e Crédito Rural no Regime Militar 

 

BEITUM, Rodrigo Valverde (Mestrando em História – UNESP – Assis) 1 

 

 

Introdução: 

 

O presente artigo tem por objetivo examinar o significado da agricultura para o 

desenvolvimento da economia nacional na época em que fora instituído o Regime Militar 

brasileiro. Trata-se de uma questão importante, em virtude da agricultura e suas características 

encontrarem-se no centro do debate teórico do período. Retomaremos essa discussão teórica a 

fim de retomar suas questões principais para que, desta forma, possamos apresentar na 

segunda parte do artigo algumas discussões travadas em torno da política do crédito rural e 

suas avaliações quanto a sua utilidade e efetividade. 

Deste modo, poderemos entender os motivos da escolha realizada pela política do 

crédito rural, compreender seu significado para o projeto de desenvolvimento econômico 

brasileiro alicerçado pela política militar e, ainda, evidenciar a existência de duas atitudes 

diante do crédito: uma, que mostra que o crédito tinha problemas desde o início. Outra, que 

divide a questão em duas partes: na primeira, aponta que o crédito funcionou. Na segunda 

parte, com as transformações verificadas, inclusive no plano internacional, esta forma de 

crédito deixou de funcionar.  

 

 

 

 

 

                                                            
1 Mestrando em História pelo PPG em História da FCL – UNESP – Assis, sob orientação do prof. 
Claudinei Magno Magre Mendes. 
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Agricultura Brasileira: O embate entre dois projetos desenvolvimentistas. 

 

No período imediatamente posterior a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro 

iniciou uma política econômica, denominada política de substituições das importações2, com a 

intenção de ampliar a indústria nacional, promover uma balança comercial favorável e 

desenvolver a agricultura por meio de sua mecanização e da utilização sistemática de adubos 

químicos, até então pouco difundidos no Brasil. 

O Brasil nos anos 50 buscou seu fortalecimento fechando sua economia e desprezando 

os setores vinculados ao mercado externo. Uma política nacionalista que “desembocou em 

uma crise nacional que expôs toda a vulnerabilidade de uma economia em desenvolvimento 

que despreza as vantagens de um intenso relacionamento com o exterior” 3. Os objetivos da 

agricultura estavam baseados em abastecer os centros urbanos e financiar as importações 

necessárias à industrialização para a substituição das mesmas. Nesse período, era comum o 

governo proibir as exportações dos produtos agrícolas diante de qualquer ameaça climática ou 

econômica que viesse colocar a nação em risco por conta de um desabastecimento4. 

Nos anos sessenta, houve uma continuidade da política de substituição de importações, 

porém o nível de crescimento do produto interno bruto brasileiro, que crescera cerca de 6% 

anualmente (na média na década de 50), chegou a cair à taxa de 1% ao ano em 19645. Então, 

instalou-se um debate sobre a natureza da estagnação e das necessárias reformas que deveriam 

ser efetuadas para a retomada das taxas de crescimento alcançadas nos anos anteriores entre 

dois grupos, os estruturalistas e os liberais6.  

                                                            
2   AGUIAR, F. M. Teoria e Prática de Crédito Rural. 2ªed. São Paulo: Universidade Empresa, 1980. 
3 QUEIROZ, J. M. V. de “Exportação e importação” in: Ditadura e Agricultura: o desenvolvimento do 
capitalismo na Amazônia 1964-1978. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. 
4 LUCENA, R. B. e SOUZA, N. J.  Políticas Agrícolas e Desempenho da Agricultura Brasileira, 1950-
2000 in: www.nalijsouza.web.br.com/pol_agr_br.pdf 
5 PRADO, L. C. D. e EARP, F. S. O “milagre “ brasileiro: crescimento acelerado, integração 
internacional e concentração de renda (1967-1973) in: O Brasil Republicano vol. 4. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 
6 Id. Ibid. 
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Os estruturalistas, grupo do qual faziam parte Celso Furtado 

e Jacques Lambert, entre outros, acreditavam que a origem da perda do dinamismo estava no 

modelo econômico baseado na exportação de produtos tropicais e nos mecanismos que 

promoviam a crescente concentração de renda no país. Esses economistas consideravam que o 

crescimento econômico estava ligado ao desenvolvimento industrial promovido pela política 

de substituições de importações em resposta a situação de desequilíbrio externo. Para aquecer 

a economia seria necessário aumentar a oferta interna pela utilização da capacidade produtiva 

ociosa da indústria instalada, aumentar a oferta de bens e serviços relativamente 

independentes do setor externo (serviços governamentais) e instalar novas unidades 

produtivas para substituir a oferta de bens (máquinas utilizadas na produção) anteriormente 

importada7. 

No entanto, a agricultura se colocava como um entrave ao processo de 

desenvolvimento econômico, pois se encontrava em uma condição de atraso em relação aos 

demais setores da sociedade. Nesse sentido, são destacados três pontos: 
A - primeiro e principal: não oferecendo produção compatível com a demanda, os preços 
dos produtos agrícolas tenderiam a subir mais do que os preços industriais, forçando uma 
transferência de rendimentos da indústria para o setor rural. Isto além de não tornar viável a 
acumulação no pólo industrial permitindo novos investimentos e aprofundamento da 
industrialização centrava recursos em mão dos latifundiários que, aferrados a formas de 
produção arcaicas, esterilizavam este capital em aquisição de imóveis ou na suntuosidade 
de seu estilo de vida, não investindo na modernização da produção agrícola. Por outro lado, 
a pressão destes preços agrícolas sobre as condições de vida do trabalhador urbano, forçava 
a elevação dos salários, cercando ainda mais as possibilidades de acumulação na industria. 
B – a manutenção das formas arcaicas de produção: centradas na parceria, meação, etc, 
quando não com práticas propriamente servis, - como o cambão -, afastava a grande 
população rural do mercado. A ainda incipiente presença do assalariamento no meio rural 
apequenava as possibilidades de expansão do mercado interno de produtos industriais. 
Além disso, prendia grande contingente de mão-de-obra no campo, retardando o processo 
de urbanização. 
C – a manutenção destas mesmas formas de produção atrasada não tornou viável, ainda, o 
desenvolvimento de um setor industrial voltado para a produção de máquinas e 
equipamentos agrícolas, defensivos, adubos, etc., insumos, enfim de uma agricultura 
moderna. 8  

 

Este grupo de pensadores acreditava que a forma em que estava configurada a 

estrutura rural brasileira era a fonte de seu atraso perante os demais setores da economia. 

Portanto, seria necessário, além de promover sua modernização, alterar a estrutura vigente até 

                                                            
7 Id. Ibid. 
8 NETO, Wenceslau Gonçalves. Estado e agricultura no Brasil: política agrícola e modernização 
econômica brasileira 1960-1980. São Paulo: Hucitec, 1997. 
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então pautada no latifúndio. “Na pratica, independentemente das 

diferenças ideológicas no interior do movimento, a reforma agrária era considerada um dos 

instrumentos primordiais para alavancar o desenvolvimento nacional.” 9 

Este posicionamento era muito contestado pelo fato de ser erroneamente alinhado a 

uma reforma comunista da sociedade. Minc em seu livro A Reconquista da Terra, pontua que 

“a estrutura agrária do nosso país é tão atrasada e tão reacionária e os latifundiários vêm 

mantendo o seu poder por tanto tempo, que conseguiram vender a imagem de que reforma 

agrária é coisa de comunista.” 10 Dessa forma, o sentido da reforma agrária como parte de 

um processo modernizador ficava prejudicado. Por isso o autor esclarece em seu texto que: 
Reforma agrária, o nome diz, é a transformação na estrutura da propriedade da terra, não a 
do capital. O que está em jogo na reforma agrária é a passagem da propriedade de terra de 
uma classe social (latifundiária) para outra (camponesa). O que, por si só, não tem o poder 
de alterar o conjunto das relações sociais de produção (capitalistas) dominantes numa 
sociedade, a menos que se combine com outros movimentos de transformações mais 
profundas que ponham causa de dominação capitalista. 11 

 
Seria, portanto, necessário que se alterasse a estrutura da propriedade da terra para que 

se levasse adiante um processo modernizador da agricultura.  

De acordo com essa realidade, os estruturalistas lançaram como proposta um conjunto 

de reformas das quais faziam parte a reforma agrária, a reforma universitária, a reforma 

tributária e do sistema previdenciário, etc., que ficaram conhecidas como Reformas de Base.  

Para tanto, seria de suma importância a participação ativa do Estado, que deveria promover 

investimentos na infra-estrutura e garantir a reforma agrária que, por sua vez, caracterizaria a 

agricultura nacional na pequena propriedade voltada para a agropecuária intensiva e 

promoveria uma distribuição de renda mais igualitária12. 

Por outro lado, os economistas liberais, representados pela figura de Delfim Netto e os 

economistas da Universidade de São Paulo (USP), afirmavam que o Estado deveria garantir a 

estabilidade monetária bem como um modelo de tributação que incentivasse os investimentos 

                                                            
9 SALIS, C. L. G. de Estatuto da Terra: Origem e (des) Caminhos da Proposta de Reforma Agrária nos 
Governos Militares. Tese de doutoramento: Unesp-Assis, defendida em 27/08/2008. 
10 MINC, C. A reconquista da Terra: Estatuto da Terra, Lutas no Campo e Reforma Agrária. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1986. 
11 Id. Ibid. 
12 PRADO, L. C. D. e EARP, F. S. O “milagre “ brasileiro: crescimento acelerado, integração 
internacional e concentração de renda (1967-1973) in: O Brasil Republicano vol. 4. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 
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privados13.  Dessa forma, o crescimento econômico viria como 

resposta dada pela iniciativa privada às condições econômicas favoráveis.  

Para Delfim Netto o problema encontrava-se na baixa produtividade da mão-de-obra 

empregada no campo e, sendo assim, de nada adiantaria a divisão da unidade da terra em 

frações menores. “Pois este consiste essencialmente na baixa produtividade de mão-de-obra 

(que não se alterará pela simples divisão) e na ausência de diversificação da estrutura 

produtiva (conseqüência por sua vez, da ausência de diversificação da procura produzida 

pelo baixo nível de renda).” 14 

Para esse grupo de economistas, as intervenções estatais estariam na raiz do atraso 

brasileiro e seriam os responsáveis por gerarem o populismo econômico15. Esse populismo 

geraria três desequilíbrios básicos: o populismo fiscal, que levaria o estado a gastar além de 

suas arrecadações, o que geraria uma pressão inflacionária; o populismo na política de crédito, 

que elevaria o capital de investimento financiado além do crescimento da poupança doméstica 

pela expansão da oferta monetária, outra fonte de pressão inflacionária; e, por fim, o 

populismo salarial que elevaria o valor das folhas de pagamento de maneira superior ao 

crescimento da produtividade16. 

Nesta perspectiva, para desenvolver o país seria preciso desenvolver a indústria 

nacional. No entanto, seria necessário um aumento populacional que gerasse mão-de-obra 

capaz de atender as necessidades geradas pelo capital aplicado no setor industrial. Para que 

tudo isso ocorresse seria preciso que o setor primário fosse desenvolvido de modo que 

estivesse preparado para suprir as necessidades básicas da sociedade ao mesmo tempo em que 

conseguisse liberar mão-de-obra para as indústrias por meio de sua modernização. Esse 

desenvolvimento da agricultura não alteraria a composição rural existente no país. A reforma 

agrária seria deixada de lado. 

O golpe militar de 1964 e a constituição do governo de Castello Branco 

proporcionaram algumas mudanças.  Para a economia agrícola, o governo de Castello teve sua 

                                                            
13 Id. Ibid. 
14 DELFIM NETTO, A. Planejamento para o Desenvolvimento Econômico. São Paulo: Ed. USP, 1966. 
15. PRADO, L. C. D. e EARP, F. S. O “milagre “ brasileiro: crescimento acelerado, integração 
internacional e concentração de renda (1967-1973) in: O Brasil Republicano vol. 4. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 
16 Id. Ibid. 
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importância consumada na criação do Estatuto da Terra17 em 1964 e, 

posteriormente, pela institucionalização do crédito rural e da criação do Banco Central que 

seria o órgão principal do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNRC) criado em 1967. 

O Estatuto da Terra foi criado basicamente com dois objetivos claros e distintos. O 

primeiro apontava a necessidade de desenvolver a agricultura nacional promovendo sua 

modernização. O segundo ponto, não menos importante, previa a realização da Reforma 

Agrária. Fato que recebeu muitas críticas provenientes de deputados que apoiaram a 

instituição do governo militar. É o que podemos notar no seguinte discurso: 
A mim, portanto, não interessa que seja o Sr. Goulart nem o Sr Castello Branco. Interessa o 
rumo de suas idéias, interessa o esquerdismo de sua administração. E hoje, vemos com 
desprezar que a revolução dominante pelos seus detentores, apenas substituiu os homens, 
não substituiu idéia nenhuma. Então, não é uma revolução de idéias, é apenas a luta de 
ambiciosos que tomaram o poder para realizar as mesmas coisas que os anteriores queriam 
realizar. (...) Queria dizer que o governo está sem bússola e sem leme. Agora vem a reforma 
agrária, a mesma do Sr. João Goulart e o Sr. Brizola no exílio, porque eles teriam mais 
autenticidade para realizar essa reforma do que o Sr, Castello branco, que veio em nome da 
anti-reforma. 18 
 

Podem-se perceber duas coisas bem distintas nesse discurso. A primeira que havia 

uma escolha pela modernização da agricultura que não tivesse incluída a reforma agrária. A 

segunda que existiam dentro da organização militar, e isso já não é mais novidade, dois 

grupos distintos que se puseram em contradição assim que houve a tomada do poder. Não 

demorou a haver alguma forma de reação como demonstra Salis: 

 
O resgate das teses modernizantes de Delfim Netto e de seu grupo iniciou-se no governo 
Castello Branco como reação ao Estatuto da terra, mas manifestou-se como projeto 
explícito a partir do momento em que Delfim Netto assumiu o Ministério da Fazenda em 
1967, e começou a implantar o Sistema Nacional de crédito Rural como principal estrutura 
de fomento a produção agropecuária. 19 

   

O embate entre os militares ficou ainda mais nítido quando Castello Branco deixou o 

governo e seu sucessor Costa e Silva adotou políticas que priorizavam a modernização da 

agricultura, de maneira que esta se voltasse de maneira mais contundente à exportação. 

                                                            
17 Estatuto da Terra foi o nome designado à Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964, sancionada pelo 
Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.  
18 Discurso do Deputado Abel Rafael, na Câmara dos deputados, em 26 de outubro de 1964. 
19 SALIS, C. L. G. de Estatuto da Terra: Origem e (des) Caminhos da Proposta de Reforma Agrária nos 
Governos Militares. Tese de doutoramento: Unesp-Assis, defendida em 27/08/2008. 
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No âmbito das discussões, os militares representantes da 
chamada linha dura, mostravam-se insatisfeitos com o 
reformismo de Castello, especialmente com relação a questão agrária, alinhando-se aos 
demais setores oposicionistas. A base de argumentação além de apontar para questões 
políticas, como a suposta traição dos ideais da “revolução” exatamente por encampar “as 
velhas bandeiras” do período pré-64, enfatizava que o problema não era a estrutura agrária 
e sim a ausência de uma efetiva política, a partir da posse de Costa e Silva observou-se um 
claro redirecionamento da política agrária. 20 

 

Desta maneira estavam configurados os embates em torno da questão agrária no 

Brasil. Podemos distinguir duas linhas de raciocínios que se opuseram principalmente no que 

fazia referência à reforma agrária. Uma, que reivindicava a reforma agrária para criar um 

mercado interno para a indústria nacional, condenando, portanto, aqueles que propugnavam 

que a agricultura deveria ser para exportação. Outra, que propunha justamente uma 

agricultura de exportação que tivesse condições de prover divisas a serem investidas no 

desenvolvimento nacional. Onde se previa uma modernização das unidades produtivas sem 

alteração de sua estrutura, o que poderíamos denominar uma modernização conservadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Id. Ibid. 
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Crédito Rural 

 

 

“A competência dada pelo artigo 83 do Estatuto da Terra, à extinta Coordenação 

Nacional de Crédito Rural, redundou na Lei nº 4829 de 05 de novembro de 1965” 21, que 

institucionalizou o Crédito Rural. Esse dispositivo tornou-se o mais importante instrumento 

de incentivo governamental ao meio agrícola e junto aos subsídios, destinados tanto a 

produtos de importação quanto de exportação, redirecionou e deu forma a toda produção 

agrícola nacional. Por meio desse mecanismo o financiamento agrícola foi disponibilizado a 

um maior número de proprietários rurais. Além disso, um maior capital foi direcionado ao 

desenvolvimento das atividades agrícolas facilitando o acesso e sua utilização. 

Seus objetivos descritos no artigo 3º da Lei nº 4.829 eram:  
I - estimular o incremento ordenado aos investimentos rurais, inclusive para o 
armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando 
efetuados por cooperativas ou pelo produtor em sua propriedade rural; 
II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização dos produtos 
agropecuários; 
III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores, notadamente classificados 
como pequenos e médios; 
IV - incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando o aumento da 
produtividade, a adequada defesa do solo e a melhoria do padrão de vida da população 
rural. 22 

 

Sua finalidade dividia-se em três pontos: o custeio, que visava atender as despesas de 

todo o ciclo produtivo; o investimento, que era destinado a inversões do capital em bens e 

serviços que gerassem benefícios por mais de um ciclo de produção (silos de 

armazenamento); e a comercialização que atendia às despesas da pós-produção23. 

O crédito rural possibilitou aos produtores, por intermédio das cooperativas ou pelas 

agências do Banco do Brasil, garantir um melhor preço ao seu produto, a partir do momento 

que sua produção deixou de ser negociada em meio à safra, podendo esperar uma melhor 

                                                            
21 AGUIAR, F. M. Teoria e Prática de Crédito Rural. 2ªed. São Paulo: Universidade Empresa, 1980. 
22 LEI FEDERAL n° 4.829: Crédito Rural. Brasília, 5 de novembro de 1965. 
23 Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil. Evolução histórica do crédito rural. In: 
Revista de Política Agrícola, ano XIII – nº 4 – Out./ Nov./ Dez. 2004. 
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cotação de seu produto24. Aliado a essa realidade, à mecanização e a 

maior utilização de fertilizantes, que aumentaram a capacidade produtiva das áreas de plantio, 

possibilitaram um ganho maior. Além disso, passou a ser possível estocar as safras excedentes 

para serem negociadas em anos com perdas climáticas ou de outros gêneros que produziriam 

menos e, que teoricamente, estariam cotados a um valor mais alto. 

No entanto, uma das críticas lançadas contra a aplicação da política do crédito rural é 

de que se manteve o formato acumulativo da sociedade. 
Em suma, estamos tentando chamar atenção para o fato de que a política agrícola colocada 

em prática pelo governo brasileiro, no período estudado, terá por objetivo básico manter 

inalteradas as formas de acumulação dominantes na sociedade, compatibilizando interesses 

díspares de setores que lutam pelo controle dos principais fatores econômicos. Promove, 

portanto, a modernização de grande parte da agricultura, aumenta a produção e a 

produtividade sem, contudo, tocar nos padrões de acumulação. 25 

 

No Brasil, os subsídios 26 estavam presentes tanto nas importações de adubos químicos 

e implementos agrícolas que não fossem produzidos no país, quanto na exportação de 

produtos como a soja e o milho27. O subsídio consistia em reduzir ou isentar os impostos em 

determinadas ações, de modo que seus executantes fossem beneficiados e se tornassem mais 

competitivos com o mercado externo e tivessem melhores condições de se modernizarem e 

expandir suas atividades. Sua pratica esteve relacionada ao crédito rural, com o qual dividia o 

objetivo de desenvolver a agroindústria. 
 Nesse sentido, a política agrícola instituída no Brasil a partir da década de 60, centrada no 

crédito subsidiado ao setor rural, procurará responder aos desafios criados pela necessidade 

de modernização da agricultura brasileira: seu objetivo é conceder à agricultura a 

acumulação requerida sem mexer no mecanismo de preços transferindo parte da mais-valia 

em seu poder (Estado) para o setor agrário. E a indústria – o setor predominante – também 

mantém seu potencial acumulativo que é, até, ampliado uma vez que o crédito subsiado é 

estendido, sobretudo para a compra de produtos industriais, dinamizando a produção de 

                                                            
24 JUNIOR, L. C. C. O Cooperativismo no Vale do Paranapanema. Estudos das Cooperativas: 
Riograndense, Agropecuária de Pedrinhas Paulista e Coopermota. 
25 NETO, Wenceslau Gonçalves. Estado e agricultura no Brasil: política agrícola e modernização 
econômica brasileira 1960-1980. São Paulo: Hucitec, 1997. 
26 Política utilizada com maior ou menor intensidade pelos governos dos principais países produtores sob 
o argumento de que a dependência climática é um risco adicional da atividade agropecuária quando 
comparada à indústria ou o comércio. 
27 Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil. Evolução histórica do crédito rural. In: Revista de 
Política Agrícola, ano XIII – nº 4 – Out./ Nov./ Dez. 2004. 
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matérias-primas de origem rural e o abastecimento urbano 

sem pressões altistas nos seus preços. 28 

 

Até o ano de 1965 o crédito rural era concedido apenas pelas agências do Banco do 

Brasil, por meio de sua Carteira de Crédito Agrícola (CREAI) criada em 1935. A partir da 

institucionalização do crédito rural e da conseqüente promulgação do Sistema Nacional de 

Crédito Rural (SNCR) 29 as cooperativas agrícolas tornaram-se órgãos diretamente ligados aos 

agentes financeiros, portanto, capazes de conceder o crédito rural a seus filiados com recursos 

federais, e, dessa forma, promoveram a expansão das áreas beneficiadas pelos créditos. É o 

que podemos notar no ideograma seguinte: 

 

 
Fonte: Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil adaptado pela Revista de 

Política Agrícola, ano XIII – nº 4 – Out./ Nov./ Dez. 2004. 

Devido à institucionalização do crédito rural e o conjunto de atitudes tomadas nos 

anos 60, desenvolveu-se no Brasil uma agricultura comercial exportadora que gerou o 

crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), o ingresso de divisas, a redução do déficit 

comercial e o abastecimento interno. A produção agrícola mostrou um melhor desempenho 

em relação à década anterior. A economia brasileira ficou mais aberta ao exterior, o que se 

refletiu no aumento das exportações agrícolas e importações de produtos de tecnologia 

                                                            
28 Id. Ibid. 
29 Criado junto à lei: LEI FEDERAL Nº 4.829 - Crédito Rural -. Brasília, 5 de novembro de 1965. 
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fina.30Isso ocorreu principalmente pelo fato de ter se disponibilizado 

um maior volume de capital para serem realizados os empréstimos. Fato que é reconhecido e 

citado até pelos mais agudos críticos da política de crédito rural brasileira.  

A fonte dos empréstimos também se alterou depois da sistematização do sistema de 

crédito. Gordon Smith usa indicações que demonstram que nos anos 50 apenas 18% do total 

de financiamentos agrícolas tinham origem institucional, o que justificaria o esforço do 

governo em aumentar as disponibilidades de capital à agricultura diminuindo a dependência 

do financiador-comerciante. 31 

A década de 1970, motivada pelo “milagre econômico” seguiu o planejamento 

anterior. Ou seja, com uma política de crédito altamente subsidiada e com taxas nominais de 

crédito abaixo da inflação32. Até o ano de 1975 os empréstimos rurais foram feitos a juros 

zero, com três anos de carência e cinco anos para serem quitados33. Essas condições 

favoreceram a modernização das atividades agrícolas, a expansão da área do plantio e o 

aumento da produtividade.  

A expansão da área cultivável aqueceu a produção de tratores nacionais que, desde 

então, apresentou sucessivos aumentos. Além disso, a compra de tratores era subsidiada e 

financiada pelo governo com todas as condições descritas anteriormente. 

O aumento da produtividade, por exemplo, se deu pela maior utilização de fertilizantes 

e pela participação ativa das entidades de assistência técnica. Por causa da maior utilização de 

fertilizantes químicos no ciclo produtivo puderam-se perceber dois fenômenos: primeiro que 

esse método gerou uma demanda de procura maior por fertilizantes químicos que gerou um 

crescimento das importações desses gêneros; segundo, que o impulso industrial gerado pela 

maior procura de fertilizantes proporcionou o aumento da produção interna desse produto, 

como nos sugere o gráfico seguinte: 

 

 

                                                            
30 LUCENA, R. B. e SOUZA, N. J. Políticas Agrícolas e desempenho da Agricultura Brasileira, 
1950/2000.  in: www.nalijsouza.web.br.com/pol_agr_br.pdf 
31 SMITH, G. W. A. A política agrícola brasileira, 1950-1967. In. ARAÚJO, P. F. C. (org). Desenvolvimento 
da agricultura: estudos de casos. São Paulo: Pioneira, 1983, p.213-256. 
32 LUCENA, R. B. e SOUZA, N. J. Políticas Agrícolas e desempenho da Agricultura Brasileira, 
1950/2000.  in: www.nalijsouza.web.br.com/pol_agr_br.pdf. 
33 Id. Ibid. 
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Produção Nacional de Fertilizantes Fosfatados e 

Nitrogenados 1964 - 1976 

 
 FONTE — Sindicato da Indústria de Matérias-Primas para Inseticidas e Fertilizantes no Estado de São Paulo. 
Tabela extraída de: Brasil: séries estatísticas retrospectivas 1977. Rio de Janeiro: IBGE, v.2, 1977. 

 
Os produtos agrícolas tipo exportação foram tomando uma maior importância na 

participação do PIB ano a ano. A elevação da dívida externa, que ocorreu paralelamente ao 

crescimento nacional, foi percebida pelos economistas dentro de seu próprio tempo. No 

entanto, o que passou despercebido foi o fato de que de os subsídios e os créditos a juros zero 

ou sempre abaixo da inflação promover um déficit orçamentário34. Segundo os economistas, a 

dívida externa aumentava pelo fato do governo brasileiro fazer empréstimos junto ao governo 

estadunidense para investimentos na infra-estrutura no país. Todavia, os investimentos não 

ocupavam todo o dinheiro dos empréstimos. Parte deste capital era destinada ao crédito, aos 

subsídios e outra parte perdia-se na corrupção de obras superfaturadas. Acontecia um 

descompasso entre o capital investido e o arrecadado, gastava-se mais com a oferta de 

créditos e subsídios do que se arrecadava com os impostos, ou seja, deste vácuo é que se 

configurava o déficit e o aumento da dívida pública35. 

                                                            
34 PRADO, L. C. D. e EARP, F. S. O “milagre “ brasileiro: crescimento acelerado, integração 
internacional e concentração de renda (1967-1973) in: O Brasil Republicano vol. 4. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 
35 Id. Ibid. 
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A política creditícia sofria ainda com outras distorções que 

comprometeram um desenvolvimento maior da agricultura nacional. Isso pôde ser verificado 

devido ao fato de o crescimento da produção bruta agrícola não ter acompanhado 

proporcionalmente o crescimento do montante de empréstimos realizados no período. Vários 

pontos são elencados por alguns autores como a má distribuição, a pressão sobre o mercado 

de terras junto à formação de um mercado especulativo e o desvio da aplicação do capital 

disponibilizado pelo crédito rural em outras aplicações. 
Esta realidade se explica pelo simples fato de existirem vários investidores não-agrícolas 

utilizando-se da aquisição de títulos de propriedade rural para tomar empréstimos 

subsidiados, a fim de desviá-los para reaplicações financeiras. A taxa de rentabilidade desta 

triangulação, a despeito de sua ilegalidade, passa a determinar a estrutura de preços dos 

imóveis rurais, por ser o preço da terra definido pelo valor acumulado dos privilégios 

presentes e futuros, além da valorização esperada e de sua fertilidade natural. Assim, para 

os empresários agrícolas poderem remunerar adequadamente seu capital imobilizado em 

terras, haverá sempre uma indução ao desvio de pelo menos parte dos recursos tomados do 

Sistema de Crédito Rural para aplicações financeiras ou, ainda, para maiores imobilizações 

em terra. 36 

A fase de declínio do crédito rural iniciou-se em dezembro de 1979, quando as taxas 

de juros superaram as taxas de inflação devido às pressões geradas pelo aumento da dívida 

pública. As taxas de juro passaram a ser aplicadas com correção monetária37. O crédito rural 

foi reduzido tanto pela diminuição da disponibilidade de crédito quanto pela procura por parte 

do produtor, que percebeu que pela correção monetária correria o risco de não ter fundos para 

pagar os custos de seu empréstimo mesmo em um ano de boa colheita38. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
36 Fundação Getúlio Vargas, Grupo de Informação Agrícola.  Agoranalysis.   Rio de janeiro: FGV, 1977. 
37 LUCENA, R. B. e SOUZA, N. J. Políticas Agrícolas e desempenho da Agricultura Brasileira, 
1950/2000.  in: www.nalijsouza.web.br.com/pol_agr_br.pdf 
38 Id. Ibid. 
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Considerações Finais 

 

Por meio do que foi exposto ao longo deste artigo podemos chegar a algumas 

considerações importantes. A agricultura, que se tornou o ponto principal de embate 

entre duas correntes ideológicas, era apontada como deficiente e atrasada por ambas às 

linhas teóricas. Suas divergências se aguçavam quanto à finalidade de execução de um 

projeto modernizador das atividades agrícolas. Enquanto um grupo considerava que era 

necessário desenvolver um mercado interno capaz de atender as necessidades nacionais 

por meio da reorganização latifundiária brasileira. O outro se propunha a modernizar a 

agricultura com a intenção de fortalecer as exportações e, desse modo, criar divisas 

suficientes para se promover um projeto desenvolvimentista da nação. 

Percebemos também que não existiu uma discussão quanto à necessidade de se 

modernizar os meios de produção agrícola. Isso era considerado necessário para que 

existisse um aumento da produção agrícola, a fim de se evitar uma pressão inflacionária 

dos produtos de origem rural e, ainda, poder liberar a mão-de-obra indispensável ao 

desenvolvimento industrial urbano.  

Evidenciamos, ainda, que existem dois posicionamentos quanto à política do 

crédito rural. A primeira que considera que o crédito foi realizado de maneira 

equivocada desde sua instituição, pois suas aplicações ficariam alheias as necessidades 

reais dos produtores rurais. A segunda que percebe a efetividade da lei entendendo que 

tal política foi imprescindível ao desenvolvimento agrícola alcançado no período de sua 

aplicação, embora reconheça que mudanças de origens diversas, inclusive de ordem 

internacional, provocaram seu colapso no fim da década de 70. Porém esses fatos ainda 

deverão ser estudados com maior atenção para que possamos entender os reais motivos 

de perda de efetividade. 
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As roças destruídas pelos animais do vizinho: um foco de 

conflito entre camponeses negros no pós-abolição. 

Rodrigo de Azevedo Weimer1 

 

Resumo 

A destruição de roças por animais pertencentes a vizinhos evidencia um foco de 

conflitos entre camponeses negros no período posterior à abolição da escravidão.  A 

presente comunicação se propõe, através da análise de processos criminais da localidade 

de Morro Alto, município de Conceição do Arroio, litoral norte do Rio Grande do Sul, a 

verificar tais tensões entre produtores de alimentos, bem como estudar no que elas 

podem esclarecer a respeito de rivalidades familiares e laços de dependência e 

negociação em relação a antigos senhores.  

 

Palavras-chave – Campesinato negro, pós-abolição, economia camponesa. 

 

Introdução 

Em 1928, André Marcelino Fortes e seu filho José Fortes foram processados 

por terem produzido ferimentos leves, armados de cacete e faca, em Elisa Luiza 

                                                            
1 Doutorando em História – Universidade Federal Fluminense. A presente pesquisa contou com o apoio 
do CNPq. 
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Marques, sua vizinha e, respectivamente, cunhada e tia2, na localidade do Borba, antiga 

fazenda do Morro Alto, 5º distrito do município de Conceição do Arroio, no litoral norte 

do Rio Grande do Sul. Quase trinta anos antes, em janeiro de 1901, Tibério Marques da 

Silva fora acusado de lesionar gravemente um boi pertencente ao fazendeiro Bernardino 

Coelho da Costa3. Este último era fazendeiro no Faxinal do Morro Alto (BARCELLOS 

et al., 2004 p. 138 e 364). 

Além de terem ocorrido na mesma antiga propriedade escravista – Fazenda 

do Morro Alto, nos atuais municípios de Osório e Maquiné –, de ter envolvido vizinhos, 

descendentes de ex-escravos da mesma senhora – Maria Bernarda Marques – e de em 

ambos casos os acusados terem sido absolvidos pela Justiça, pode-se perceber uma 

motivação comum para os dois episódios criminosos apontados. No caso do conflito 

que dividiu a família Fortes, Elisa e seus filhos foram impedidos de ir buscar porcos que 

se dirigiram às roças de André Marcelino e sua família, sofrendo a agressão 

mencionada. Já Tibério, por sua vez, teria amarrado o boi pertencente a Coelho da Costa 

e o espancado por este recorrentemente invadir suas roças e estragar suas plantações. 

Vale lembrar que a presença de animais alheios estragando roças pertencentes a 

camponeses negros remete ao tempo da escravidão e da economia própria dos cativos 

(GUIMARÃES, 2009 p. 36). 

No presente artigo, tenho como objetivo analisar a invasão de roças por 

animais pertencentes a vizinhos como um problema longevo e recorrente entre o 

campesinato negro no pós-abolição – repetiu-se no intervalo de 28 anos, isso sem contar 

os prováveis muito episódios desta natureza que não acarretaram em judicialização. Não 

se trata de um motivo fútil ou de menor importância para os conflitos apontados, 

considerando que a população camponesa oriunda do cativeiro tirava de suas plantações 

o sustento de suas famílias. Tanto é assim que a própria Justiça de então achou por bem 

não condenar aqueles que se insurgiram contra os danos provocados por animais 

pertencentes a vizinhos em suas próprias roças. Socialmente, havia uma legitimidade 

tácita para aqueles que procuravam impedir os danos provocados por vizinhos em suas 

roças. 
                                                            
2 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0293, Auto 786. Processo Crime: Réus – 
André Marcelino Fortes e José Fortes, Ofendida – Eliza Luiza Marques. 
3 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. 
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Por outro lado, os processos criminais estudados apontam para outros 

aspectos igualmente importantes – os conflitos intra-familiares, no caso dos Fortes, e a 

influência protetora e tutelar dos antigos senhores, no caso de Tibério: afinal, neste 

último caso, a ascendência social dos seus poderosos ex-senhores Marques foi 

identificada, pela acusação, como um fator a pressionar para que este permanecesse 

impune. 

 

A quem cabia erguer cercas? 

O problema da destruição de roças de camponeses pela circulação de 

animais pertencentes a vizinhos decorre necessariamente da inexistência de cercas que 

mantivessem os bichos afastados. Trata-se de um problema típico de um momento 

histórico em que os campos encontravam-se indivisos. Nos processos criminais 

apontados, a responsabilidade quanto a manter cercas foi discutida, como uma forma de 

inferir quem deveria responder pelos danos causados pela ausência delas.  

Quando Tibério Marques da Silva queixou-se a Bernardino Coelho da Costa 

sobre as destruições que seu boi estava provocando em suas plantações, foi-lhe dito que 

a ele caberia levantar e compor bem suas cercas4. Quando apareceu o boi coberto de 

ferimentos, Tibério foi considerado o suspeito número um, em virtude de queixa 

realizada com Coelho da Costa. Em setembro de 1900,  

Tibério foi queixar-se a ele de que aquele animal entrava seguidamente em sua roça, 
pedindo-lhe também que retirasse o boi para longe, ao que retorquiu o queixoso que 
retirá-lo era impossível pois ele voltaria em seguida, mas que o remédio e que o que 
era de direito era que ele Tibério levantasse e compusesse bem suas cercas.5 

Constatou-se que suas cercas tinham apenas três palmos e meio de altura e 

se encontravam podres. A mesma testemunha que vistoriou a cerca de Tibério relatou 

ainda que outro camponês negro da região – primo em segundo grau de Tibério – 

Ernesto Faustino, também tivera suas roças invadidas pelo referido boi, porém tal fato 

                                                            
4 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Denúncia, f. 4 
5 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Denúncia, f. 4 
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não se voltou a repetir, tendo em vista que ele ergueu as cercas necessárias para impedir 

tal fato6. 

Do ponto de vista da acusação, portanto, e de suas testemunhas, cabia aos 

camponeses da região erguer as suas cercas para impedir a destruição de suas roças pelo 

boi pertencente a Bernardino Coelho da Costa, e não a este manter seu animal em um 

espaço circunscrito e sob vigilância para que não prejudicasse a produção dos vizinhos. 

Se o boi de Coelho da Costa danificou a lavoura de Tibério Marques da Silva foi por 

desleixo deste, na medida em que seu primo tomou as medidas cabíveis e não voltou a 

enfrentar problemas da mesma ordem. 

É compreensível a resistência de Tibério Marques da Silva – e também de 

Bernardino Coelho da Costa – em erguer as necessárias cercas. Fazê-lo significava 

estabelecer um limite para seu espaço de cultivo ou de criação de animais. No caso de 

um ex-escravo como Tibério, que sempre vivera no âmbito da propriedade escravista de 

seus senhores, os espaços de produção não se encontravam delimitados, e ele seguia os 

ocupando em uma prática costumeira. Segundo depoimento de Manoel Domingues 

Policano, “Perguntado se sabe que Tibério já foi escravo dos fazendeiros Marques do 

Morro Alto, e se ainda é peão ou empregado deles? Respondeu que Tibério foi escravo 

dos Marques e que atualmente mora em terras dos mesmos”. 7 

Preservar os terrenos indivisos era uma questão de honra para Tibério 

Marques da Silva, não apenas para a manutenção de seu espaço de produção, mas 

também para a preservação dos padrões de ocupação do solo em que fora socializado. E, 

ainda, de lealdade em relação aos fazendeiros Marques, em nome de quem fazia-se 

presente naquele território. Em realidade, tratava-se de um exercício de negociação, já 

que, se Tibério dependia da autorização dos antigos senhores para ali permanecer, 

também estes dependiam de sua presença para manter sua posse nominal sobre aquele 

território. Aponta-se a concessão por parte dos ex-senhores, a par de doações e 

                                                            
6 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Depoimento de Manoel Jacinto 
Alves, f. 18 
7 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Depoimento de Manoel Domingues 
Policano, f. 27 
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aquisições de terra, como veículo para a permanência de um campesinato negro oriundo 

do cativeiro na região do Morro Alto (BARCELLOS et al., p. 135-154). 

No fim das contas, a presença de indícios de violação nas cercas de Tibério 

foi utilizada como um argumento a favor de sua autoria dos ferimentos no animal. Tanto 

defesa quanto acusação colocaram um sinal de igual entre ter as roças invadidas e ter 

agredido o boi de Bernardino, sustentando aquela que não havia indícios de 

arrombamento de sua cerca por animal algum8, e esta que apenas as roças de Tibério 

tinham sido invadidas pelo boi9. Em comum em ambas argumentações, à primeira vista 

opostas, está a invasão das roças por um animal estranho como um motivo suficiente 

para as agressões ocorridas, seja negando-a ou afirmando-a. 

 

A vigilância sobre animais pertencentes a vizinhos como um problema mesmo em 

situações não-conflituosas. 

No entanto, a vigilância sobre animais pertencentes a vizinhos emerge como 

um problema mesmo em situações não-conflituosas. Mesmo quando não se avizinhava 

o conflito decorrente desta situação, convinha estar de olho nas próprias roças a fim de 

que elas não fossem prejudicadas pelos animais dos vizinhos em uma situação de 

ausência de cercas. Em outras palavras, mesmo quando não eram presentes, os 

desentendimentos por tais motivos eram latentes. 

No processo de Tibério Marques da Silva, há notícias de pelo menos duas 

outras testemunhas que tiveram suas lavouras prejudicadas pelo boi de Bernardino 

Coelho da Costa. Embora não tenham tido a iniciativa extrema do acusado, Ernesto 

Faustino e Manoel Domingues Policano também tiveram problemas com aquele animal. 

O primeiro era inimizado com Bernardino Coelho da Costa, de tal forma que também 

foi suspeito de ter praticado os ferimentos sobre o boi. É possível que essa inimizade se 

devesse, também, ao fato de que, quando invadia as roças de Tibério, por vezes o boi 

                                                            
8 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Manifestação de Demétrio Ferreira 
dos Anjos, advogado de defesa, f. 46. 
9 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Manifestação de José Vieira 
Barcellos, procurador do queixoso, f. 41. 
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passasse para as de Ernesto, fato que teve fim quando ele ergueu sua cerca, conforme 

relatado pela testemunha Manoel Jacinto Alves10.  

Já Manoel Domingues Policano relatou em seu depoimento que vira o 

referido animal ferido porque  

Vendo o boi de que se trata na frente de sua casa de moradia, mandou um seu filho 
de criação tocar o boi para fora, a fim de que não invadisse as suas roças. Vindo um 
seu filho de nome Domingos tocar o boi para fora gritou para ele que o boi estava 
machucado.11 

Policano necessitava estar permanentemente atento para mobilizar seus familiares a 

enxotar o animal de Bernardino, como ocorreu no momento descrito em seu 

depoimento. Sendo assim, mesmo quando não implicava em conflito direto com o 

proprietário do animal, a ausência de cercas implicava na vigilância permanente para 

que as roças não fossem destruídas.  

O mesmo pode ser visto em outro processo criminal, em que Manoel José 

de Souza foi processado por tentar matar o “preto velho” Delfino, “fâmulo” de 

Bernardina Dias Sobrinha, em setembro de 1908. Um cachorro latiu quando Manoel 

José de Souza teria invadido seu terreno para agredir Delfino. Sem saber o que era, a 

proprietária “julgando ser gado que tivesse entrado sua roça mandou a irmã Rosa ver do 

que se tratava”12. Desta forma, gado alheio penetrando nas lavouras próprias afigurava-

se como uma ameaça constante, em relação à qual cabia permanecer atento. 

 

Conflitos familiares em terrenos indivisos. 

No ano de 1904, Bibiano Fortes pagou 2$500 réis em impostos à 

municipalidade por terrenos que possuía no primeiro distrito de Conceição do Arroio. 

No mesmo ano, também seus filhos André Marcelino Fortes e Anacleto Marcelino 

Fortes eram proprietários de terras no mesmo distrito e pagaram por elas o mesmo valor 
                                                            
10 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Depoimento de Manoel Jacinto 
Alves, f. 18 
11 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Depoimento de Manoel Domingues 
Policano, f. 27 
12 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0284, Auto 670. Processo Crime: Réu – 
Manoel José de Souza, Ofendido – Delfino. Depoimento de Bernardina Dias Sobrinha, f. 21 
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em taxas, cada um13. No ano seguinte, Bibiano Felizardo Fortes pagou, novamente à 

administração municipal, a quantia de 10$000, referente a uma atafona, na qual deveria 

produzir farinha naquele terreno14. São exemplos de um campesinato negro oriundo do 

cativeiro, já que todos eles haviam sido escravos da família Marques, da Fazenda do 

Morro Alto. Bibiano nasceu em 4/9/1849, filho da escrava Felizarda, de Manuel 

Antônio Marques. Seus filhos nasceram de ventre-livre: Cipriana em 8/10/1872, André 

em 14/10/1873 e Anacleto em 13/6/1878, todos filhos da escrava Marcelina, de Maria 

Bernarda Marques15. 

Os lançamentos de impostos municipais não informam acerca da extensão 

dos terrenos – apenas os dividem em uma faixa cujo valor venal foi estimada em 

500$000, pagando a quantia de 2$500 – e é entre essas propriedades menores que foram 

elencadas as posses de Bibiano e seus filhos – e outra, que diz respeito às posses rurais 

mais extensas, nas quais o valor foi estimado em 1:000$000 e o valor pago pelo 

imposto, 5$000. Tal sistema, ao omitir a real extensão dos terrenos, poderia levar a 

distorsões, já que latifúndios avaliados em um valor superior a 1:000$000 pagariam por 

uma estimativa mínima, e, ao contrário, pequenas propriedades de valor inferior a 

500$000, pagariam pela estimativa máxima. Desconhece-se o critério para avaliar em 

qual faixa seria considerado um terreno de valor venal superior a 500$000 e inferior a 

um conto.  

Os impostos citados tampouco esclarecem a localidade dos terrenos da 

família Fortes, porém no mesmo códice onde se registra o pagamento dos impostos 

territoriais estão apontados os lançamentos de impostos de estradas de 1908, com a 

divisão dos contribuintes por localidade. Por alguma razão, os filhos de Bibiano 

aparecem registrados duas vezes, desconhecendo-se se trata-se de um erro de registro ou 

se, de fato, pagaram a taxação duplamente. Em ambos casos, está indicado que pagaram 

                                                            
13 Arquivo Público Antônio Stenzel Filho, códice Administração Municipal (AM) 05 - Lançamento dos 
impostos de pessoas e estradas exercício de 1904, Lançamento dos contribuintes sujeitos ao imposto rural 
decretado pela lei n. 9 de 19 de dezembro de 1904, folhas 4 e 1, contribuintes números 130, 26 e 27 
14 Arquivo Público Antônio Stenzel Filho, códice Administração Municipal (AM) 06 - Lançamento dos 
contribuintes sujeitos aos impostos de indústrias e profissões, locomoção terrestre e marítima e pescaria, 
de acordo com a lei n. 9 de 19 de dezembro de 1904 - exercício de 1905, f.2 
15 Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – Centro de História da Família, microfilme 
1391101. Batismo de Bibiano, livro 2 de escravos f. 23r; batismo de Cipriana, livro de filhos livres de 
mulheres escravas f.  15r; batismo de André, livro de filhos livres de mulheres escravas f.  31v; batismo 
de Anacleto, livro de filhos livres de mulheres escravas f.  60r.  
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o valor do imposto, 3$000, em serviço para a construção da estrada16. No primeiro 

registro consta a localidade do Borba e no segundo, de Morro Alto como a moradia dos 

irmãos. É possível que eles possuíssem mais de uma casa, mas não creio nisso. Mais 

provável é que aquele que tomou nota dos impostos tenha adotado critérios distintos ao 

registrar os Fortes, já que o Borba é uma planície à beira da Lagoa do Ramalhete que 

encontra-se englobada pela denominação mais ampla daquela região como um todo 

como Morro Alto.  

Em 1915, por falecimento de Bibiano Felizardo Fortes, suas terras nos 

locais chamados Ribeirão e Borba e sua casa foram partilhadas entre sua viúva, D. 

Marcelina Cristina Marques, e entre seus filhos André Marcelino Fortes, casado com 

Vicença Floriana Marques, Anacleto Bibiano Fortes, casado com Elisa Luiza Marques e 

Cipriana Marcelina, casada com João Antônio da Rosa. Em 1923, por ocasião do 

falecimento de sua mãe, André, Anacleto e Cipriana concluíram a partilha, dividindo 

igualmente um terreno de faxinas, campos e banhados de 110m de frente no Borba e 34 

hectares no Ribeirão17. 

Os terrenos herdados por seus filhos, no entanto, permaneceram indivisos. 

Embora tenham recebido uma avaliação monetária – 1:200$000 para os terrenos no 

Borba, 400$000 para os do Ribeirão, do que resulta 400$000 e 133$333 para cada 

herdeiro – a partilha amigável não conta com uma delimitação mais precisa da extensão 

e da dimensão do terreno dividido, muito menos do quinhão que cabia a cada herdeiro. 

No processo de 1923 no qual sua mãe Elisa foi agredida por seu tio André e por seu 

primo José Fortes, José Luiz Fortes, filho de Anacleto, relatou que havia cerca de cem 

braças entre a casa de seu pai e a dos denunciados18. Já Pedro Cipriano da Rosa, filho de 

Cipriana e sobrinho da ofendida e de um denunciado (primo do outro), relatou residir a 

80 braças de André Marcelino Fortes19. Temos, portanto, que não obstante a partilha, os 

                                                            
16 Arquivo Público Antônio Stenzel Filho, códice Administração Municipal (AM) 05 - Lançamento dos 
impostos de pessoas e estradas exercício de 1904, Lançamento do imposto de “estrada” de 1908, folhas 
61 e 63, contribuintes números 400, 401, 452 e 453. 
17 Documento em poder da família Fortes, reproduzido em BARCELLOS et al. p. 474. 
18 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0293, Auto 786. Processo Crime: Réus – 
André Marcelino Fortes e José Fortes, Ofendida – Eliza Luiza Marques. Depoimento de José Luiz Fortes, 
f. 34. 
19 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0293, Auto 786. Processo Crime: Réus – 
André Marcelino Fortes e José Fortes, Ofendida – Eliza Luiza Marques. Depoimento de Pedro Cipriano 
da Rosa, f. 37. 
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irmãos André, Anacleto e Cipriana seguiam nucleados em um raio de 100 braças20 

mesmo cinco anos após o falecimento de sua mãe Marcelina.  

Trata-se de uma dimensão próxima para o desenvolvimento de atividades 

produtivas, e não é à toa que cinco anos após a morte de sua mãe emergiu o conflito. 

Em verdade, este conflito exacerbou-se, dado que, questionado sobre a existência de 

desavenças entre as famílias em questão, Manoel Cipriano da Rosa afirmou que “sabe 

serem intrigadas, há um ano e meio mais ou menos e a causa é motivada por questão de 

roça”21. Compartilhando o mesmo espaço, surgiram disputas quanto à forma de utilizá-

lo, que se concretizaram nas agressões sofridas por Elisa Luiza Marques22.  

Examinemos mais detidamente as circunstâncias, descritas de forma 

confusa, como em qualquer processo criminal, do ataque sofrido por Elisa. Segundo a 

vítima, ela mandou três de seus filhos menores recolher porcos que se haviam alojado 

nas roças de seu tio. Eles teriam voltado chorando, pois além de terem sido impedidos 

de levar os animais, foram ameaçados de espancamento por seu tio André Marcelino 

Fortes e por seu primo José Fortes. Elisa teria então mandado dois filhos, maiores, de 

nomes Luiz e João, buscar os porcos, tendo sido igualmente repelidos. Segundo seu 

relato, ainda, os rapazes responderam: 

nós levemos [sic] os porcos porque são nosso [sic], então André saltou de porrete e 
seu filho José puxou pela faca e um porrete dando porretadas e facadas sobre seus 
filhos. Elisia observou, então, a José: tu deixa os meus filhos tirar os porcos porque 
são meus e não são teus; então tu queres matar os meus filhos? Ordenando que os 
menores tocassem os porcos André e José Fortes agrediram novamente a ela 
depoente e seus filhos, esbordoando-a; neste interim chegou um filho da depoente, 
de nome José Luiz Marques, digo, José Luiz Fortes e disse aos agressores: então 
querem [8v] matar minha mãe? Ao que José filho de André respondeu eu dei foi 
para matar esta égua e podes procurar as autoridades que quiseres.23 

                                                            
20 Aproximadamente 220 metros. 
21 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0293, Auto 786. Processo Crime: Réus – 
André Marcelino Fortes e José Fortes, Ofendida – Eliza Luiza Marques. Depoimento de Manoel Cipriano 
da Rosa, f. 32. 
22 Em um contexto bastante distinto, o de uma propriedade cafeicultora no sudeste escravista, Elione 
Guimarães também demonstrou os potenciais conflitos latentes em terrenos indivisos, no caso de uma 
sociedade entre dois irmãos na qual a divisão dos terrenos e demais posses entre ambos foram deixadas 
para o formal de partilha, em seus inventários (GUIMARÃES, 2009, cap. 5 e 6). 
23 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0293, Auto 786. Processo Crime: Réus – 
André Marcelino Fortes e José Fortes, Ofendida – Eliza Luiza Marques. Depoimento de Eliza Luiza 
Marques à Polícia, f. 8-8v. 
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A versão dos acusados, no entanto, difere. Ao que relata José Fortes, os 

filhos de Elisa já foram recolher os porcos armados de porrete, aos brados de “venha cá 

filha da puta queremos te mostrar”. Em seu relato, portanto, invertem-se os pólos da 

agressão e ele, de autor, torna-se vítima, tendo apenas se defendido do ataque de seus 

primos24. Nos depoimentos de André Marcelino e José Fortes à Justiça a dimensão desta 

agressão se amplia, já que também o marido de Elisa, Anacleto Bibiano, teria 

participado, após insultos de “filho da puta e baiano”25. Há indícios, inclusive, de 

premeditação, pois segundo alegou André Marcelino Fortes e foi confirmado pela 

testemunha Florêncio Domiciano da Silva26, alguns dias antes Florêncio encontrou-se 

com Anacleto pela estrada e este lhe teria dito que tinha um relho para as costas de 

André27. 

Independente da versão de André Marcelino Fortes ter conseguido se impor 

como verdadeira, aos olhos dos julgadores de então – ele e seu filho foram absolvidos – 

e independente da responsabilidade pela agressão, que é inacessível a posteriori, e nem 

nos cabe avaliar, a motivação é comum em ambas visões. O que estava em jogo era o 

acesso de vizinhos aparentados às roças invadidas pelos animais pertencentes a 

Anacleto e seus familiares. A recusa da família de André Marcelino em permitir que a 

família de Elisa buscasse seus porcos – ou, à inversa, a pressuposição dessa recusa, ao 

ponto de buscá-los armados com porretes – evidencia uma disputa espacial em terrenos 

indivisos. E mais: a fala de Elisa de que os suínos “são meus e não são teus” evidencia 

que a própria posse sobre os animais foi colocada em questão. Uma vez que não tinham 

capacidade de controlar o trânsito de seus bichos sobre as roças de seus vizinhos, o 

pertencimento daqueles animais foi colocado em dúvida.  

                                                            
24 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0293, Auto 786. Processo Crime: Réus – 
André Marcelino Fortes e José Fortes, Ofendida – Eliza Luiza Marques. Depoimento de José Fortes à 
Polícia, f. 8v. 
25 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0293, Auto 786. Processo Crime: Réus – 
André Marcelino Fortes e José Fortes, Ofendida – Eliza Luiza Marques. Interrogatórios a André 
Marcelino Fortes e José Fortes, f. 22-24v. Baiano, no Rio Grande do Sul de inícios do século XX, era 
considerado um insulto. 
26 Florêncio Domiciano era sobrinho de Ernesto Faustino, depoente no processo criminal de Tibério 
Marques da Silva. Isso reforça o âmbito familiar e comunitário em que tais conflitos se davam. Trata-se 
de uma comunidade  onde “todo mundo é parente” e na qual os conflitos e os laços comunitários eram 
mediados pelo idioma do parentesco (BARCELLOS, 2004). 
27 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0293, Auto 786. Processo Crime: Réus – 
André Marcelino Fortes e José Fortes, Ofendida – Eliza Luiza Marques. Depoimento de Florêncio 
Domiciano da Silva, f. 36. 
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A sombra dos ex-senhores. 

Não podemos contar com o depoimento de Tibério Marques da Silva, no 

processo que foi movido contra ele porque no momento em que foi citado, encontrava-

se em lugar incerto e não sabido28. Segundo a testemunha Manoel Jacinto Alves, 

Tibério evadiu-se de sua casa de moradia no momento em que foi feito o auto de corpo 

de delito no animal, partindo para Cima da Serra. Conforme o mesmo depoente, o fizera 

acompanhando, na condição de peão, seus antigos senhores, que em São Francisco de 

Paula de Cima da Serra possuíam fazenda29. Outra testemunha confirmou que Tibério se 

refugiara no município vizinho ao terem início as diligências policiais30. Era 

relativamente comum que proprietários de terra tivessem fazendas tanto no município 

litorâneo como no serrano, bem como o trânsito de seus cativos e ex-cativos entre 

ambos espaços. No caso, porém, esta prática habitual foi utilizada no sentido de evadir-

se às malhas da Justiça, o que, de resto, também não era de todo incomum, 

considerando que São Francisco de Paula constituía um espaço tradicional de refúgio 

(WEIMER, 2008).  

Isso foi suficiente, porém, para que a acusação afirmasse que Tibério estava 

sendo acobertado por seus poderosos ex-senhores Marques, que estariam pressionando 

para que ele permanecesse impune. Na peça que apresentou ao juiz, o advogado de 

acusação sustentava que os depoimentos das testemunhas apontadas pela defesa 

estariam distorcidos pela ascendência dos Marques sobre os depoentes31. Seria o caso, 

por exemplo, da testemunha Ernesto Faustino, ele, como Tibério Marques da Silva, ex-

escravo de Maria Bernarda Marques. Ernesto Faustino teria declarado diante das 

                                                            
28 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Edital de citação de Tibério Marques 
da Silva em 26/1/1901, f. 11 
29 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Depoimento de Manoel Jacinto 
Alves, f. 18 
30 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Depoimento de Cipriano Leandro 
Corrêa, f. 22 
31 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Manifestação de José Vieira 
Barcellos, procurador do queixoso, f. 41. 
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testemunhas Manoel Jacinto Alves, José Nunes da Silveira e Cipriano Leandro Corrêa 

que Tibério Marques da Silva lhe teria confessado ter feito os ferimentos no boi de 

Bernardino Coelho da Costa32. Em juízo, no entanto, Ernesto Faustino negou ter feito 

semelhante afirmação33. Procedeu-se uma acareação entre as testemunhas, mas de nada 

adiantou pois todos sustentaram seus pontos de vista34.  

Também o depoimento da testemunha Manoel Domingues Policano foi 

posto sob suspeição, na medida em que ele afirmava ter ouvido gritos e alaridos vindos 

da roça de Tibério, porém não sabia precisar se tal fato ocorrera no dia em que o boi 

fora encontrado ferido e o atribuía a uma rês com cria de que o acusado andava atrás35. 

Segundo o procurador do queixoso,  

Esta testemunha porém, influenciada, como a 5ª [Ernesto Faustino], pelo poderio 
dos Marques, procurou sofismar o caso, atribuindo-o a uma rês com cria de que 
Tibério andava atrás. Ora, nem Tibério, nem seu companheiro andavam tocando rês 
alguma, nem disseram a ele testemunha que iam procurar.36 

Em verdade, os Marques são os grandes ausentes no processo. Em nenhum 

momento foram chamados a depor em juízo. Sua sombra, sua presença invisível, porém, 

parecia – ou assim argumentava a acusação – suficiente para distorcer o caso em prol da 

absolvição do réu. Tanto é assim que nos interrogatórios às testemunhas, ganha 

destaque a pergunta de se Tibério havia sido escravo dos Marques. Tal questionamento 

é bastante incomum, feito de forma tão direta, em processos criminais do pós-abolição. 

A “ética do silêncio” fazia com que fosse de mal-tom lembrar a um determinado 

indivíduo o seu passado escravo, e mesmo a cor que pudesse servir como um indício de 

                                                            
32 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Depoimento de Manoel Jacinto 
Alves, f. 18; Depoimento de José Nunes da Silveira, f. 20v; Depoimento de Cipriano Leandro Corrêa, f. 
22 
33 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Depoimento de Ernesto Faustino da 
Silva, f. 30 
34 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Termo de confrontação das 
testemunhas, f. 39 
35 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Depoimento de Manoel Domingues 
Policano, f. 27 
36 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Manifestação de José Vieira 
Barcellos, procurador do queixoso, f. 41. 
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tal origem (MATTOS, 1998). No entanto, nesse caso, este aspecto foi considerado 

decisivo para elucidar as condições em que ocorreram o crime e os possíveis 

constrangimentos que poderiam estar sendo enfrentados pelas testemunhas. 

Tibério Marques da Silva, por sua vez, também acionou, a seu favor, os 

vínculos que o ligavam à família Marques – de resto expressos, ademais, pelo seu 

próprio sobrenome, herdado aos antigos senhores (ver WEIMER, 2008 e GUEDES, 

2008). À sua defesa, assinada pelo advogado Demétrio Ferreira dos Anjos, anexou-se 

um “atestado de bom comportamento” , no qual diversos notáveis locais atestavam e 

juravam “que Tibério Marques da Silva é incapaz de praticar um ato que possa manchar 

a sua reputação de homem de bem, honesto e trabalhador, isto afirmamos pelo muito 

conhecimento que do mesmo temos”. O documento vinha assinado por seis indivíduos, 

a maior parte dos quais com patentes militares, e metade deles pertencentes à família 

Marques: Tenente Coronel Manoel Marques da Rosa; Alferes Antônio José Ribeiro; 

Major Manoel Marques da Silveira; Coronel Silvério da Silva Esteves; Fazendeiro 

Manoel Machado Marques; Tenente Francisco da Costa Morais37. 

Mais do que uma relação de dependência, percebe-se nestes laços vínculos 

de negociação entre antigos senhores e antigos escravos. Havia uma troca, ainda que 

desigual. Ao ocupar aquele território a título dos Marques, Tibério Marques da Silva 

garantia a posse nominal pelos antigos senhores, que há muito privilegiavam suas 

propriedades em Cima da Serra (BARCELLOS, 2004 p. 126-127), mas também 

garantia para si um lugar para plantar, colher e tirar o sustento dos seus. Se os Marques 

podiam contar com ele como peão e dependente, ele podia contar com seu apoio em um 

momento de complicações com a Justiça.  

Os contratos de trabalho no período pós-abolição longe estavam de ser 

pacíficos e harmônicos. Os relatos colhidos junto aos camponeses negros da região 

Sudeste por Ana Lugão Rios – e também pela equipe de Daisy Barcellos, junto aos 

camponeses negros de Morro Alto – são pródigos em episódios de despejos, 

instabilidade, rompimento de acordos verbais, incêndios, punições físicas e humilhações 

– das quais ter suas roças comidas por animais alheios é uma pequena parcela. Rios 

                                                            
37 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – 
Tibério Marques da Silva, Ofendido – Bernardino Coelho da Costa. Atestado de bom comportamento de 
Tibério Marques da Silva, f. 48. 
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observa que as expulsões e a destruição de colheitas suscitaram queixas mais 

contundentes do que a obrigatoriedade por permanecer nas fazendas por dívidas (RIOS, 

2005 p. 247). Como destaca a autora,  

Esses episódios de violência e exploração no meio rural por que passaram alguns 
descendentes de libertos, não aparecem neste texto para reforçar a idéia de que nada 
mudou com o fim da escravidão. Ao contrário, estão aqui para mostrar uma das 
muitas faces da mudança. Eles apontam para todo um espectro violento, sim, mas 
num contexto de fixação das novas regras, que veio a reger o estabelecimento dos 
acordos de trabalho no meio rural do Sudeste e no Vale do Paraíba, em especial38.  

Rios observa ainda que nem todos os camponeses negros padeceram de situações de 

violência tão extremada. Pelo contrário, alguns conseguiram concretizar um projeto 

camponês, de produção relativamente autônoma. Percebe-se margens diferentes de 

tolerância e flexibilidade, por parte de fazendeiros, em relação a diferentes parcelas da 

população (RIOS, 2005 p. 249). Eu acrescentaria que a proximidade ocasionada pela 

condição de ex-escravo poderia influir nessa tolerância diferenciada. 

Conseguir um espaço para a roça e mantê-lo, com suas possibilidades de trabalho 
em família, produção, relativa independência e toda a dimensão de realização 
pessoal que ela possibilitava foi uma ambição constante. Essa ambição, ou projeto, 
foi o centro em torno do qual se estruturaram as estratégias de negociação e de 
fixação das normas de contrato, bem como a amplitude do que seria contemplado 
por esses contratos, sobre os quais a parte menos importante e, ao mesmo tempo, a 
mais bem documentada, é o salário39. 

A família de Tibério Marques da Silva conseguira concretizar seu acesso à 

terra de forma aparentemente satisfatória e bem-sucedida, de tal forma que encontra-se 

ali presente ainda nos dias de hoje – possuindo, na atualidade, títulos de propriedade, 

provavelmente mediante venda realizada pelos antigos senhores. Se em 1901 Tibério 

complicava-se na justiça devido ao boi pertencente a Coelho da Costa, ocasião em que 

figurava como um agregado dependente da família Marques, no intervalo de três anos 

conseguiu firmar-se como um produtor autônomo de alimentos: na lista de contribuintes 

do município de Conceição do Arroio de 1904, figura Tibério José da Silva como 

pagante de 2$500 réis sobre terras no valor venal de 500$00040. 

                                                            
38 RIOS, Ana Lugão. “Conflito e acordo: a lógica dos contratos no meio rural”. In ________. e 
MATTOS, Hebe Maria. Memórias do cativeiro. Família, trabalho e cidadania no pós-abolição. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005 p. 237-238. 
39 RIOS, Op. cit. p. 243. 
40 Arquivo Público Antônio Stenzel Filho, códice Administração Municipal (AM) 05 - Lançamento dos 
impostos de pessoas e estradas exercício de 1904, Lançamento dos contribuintes sujeitos ao imposto rural 
decretado pela lei n. 9 de 19 de dezembro de 1904, folha 20, contribuinte número 683. 
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Cabia-lhe conservar tal propriedade antes de questionar o poderio de seus 

patronos – afinal, existiam outros, bastante próximos a eles, em situação bastante pior. 

Já André Marcelino Fortes e Anacleto Bibiano Fortes o conseguiram com ainda maior 

margem de autonomia, já que em terreno próprio herdado de seus pais – muito embora 

o mesmo fosse indiviso e nele não conseguissem se entender para administrá-lo de 

forma a contento para todos. É necessário ressalvar, ainda, que se ter um terreno próprio 

ampliava a margem de autonomia, é de se supor que nem isso fosse suficiente para 

torná-los isentos, em um primeiro momento, da ascendência da família Marques.  

 

Notas conclusivas 

Iniciei este artigo destacando algumas semelhanças entre os processos 

criminais analisados, particularmente em relação ao cenário em que se desenrolaram os 

episódios investigados, as relações de vizinhança entre os seus protagonistas e os seus 

desfechos. Agora, gostaria de sublinhar uma diferença, não menos eloquente, entre 

ambos. Na briga que confrontou a família Fortes, encontravam-se sujeitos sociais 

simétricos que, assim, partiram para o confronto direto, uma vez que se viram diante de 

uma situação considerada intolerável. No caso de Tibério Marques da Silva, suas roças 

foram invadidas pelo boi de um fazendeiro, de um grande proprietário, portanto, de 

alguém intocável para ele, caso não quisesse sofrer conseqüências graves. Ao contrário 

de André Marcelino Fortes, atingiu-o indiretamente, agredindo seu boi. Na 

impossibilidade de surrar Bernardino, o fez de forma metafórica, descontando em seu 

boi, afinal, o veículo da destruição de suas roças. Para manter-se a salvo de represálias 

mais graves, apelou aos vínculos com os Marques, evadindo-se temporariamente de 

Morro Alto, para Cima da Serra, enquanto a Polícia e a Justiça investigavam o caso. 

Por outro lado, em ambos casos os réus foram inocentados, e as denúncias 

dos queixosos ficaram por isso mesmo. Parecia haver, como já afirmou-se aqui, um 

reconhecimento tácito da legitimidade dos camponeses desejosos de cultivar seus 

alimentos sem a interferência destrutiva dos animais pertencentes a vizinhos, para além 

da ascendência dos “poderosos Marques”, como queria fazer crer a acusação do 

processo de Tibério Marques da Silva.  
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Caixa 027.0283, Auto 654. Processo Crime: Réu – Tibério Marques da Silva, Ofendido 

– Bernardino Coelho da Costa. Ano 1901. 

Caixa 027.0284, Auto 670. Processo Crime: Réu – Manoel José de Souza, Ofendido – 

Delfino. Ano 1908. 

Caixa 027.0293, Auto 786. Processo Crime: Réus – André Marcelino Fortes e José 

Fortes, Ofendida – Eliza Luiza Marques. Ano 1928. 

Arquivo Público Antônio Stenzel Filho (Osório) 

Códice Administração Municipal (AM) 05 - Lançamento dos impostos de pessoas e 

estradas exercício de 1904, Lançamento dos contribuintes sujeitos ao imposto rural 

decretado pela lei n. 9 de 19 de dezembro de 1904 

Códice Administração Municipal (AM) 05 - Lançamento dos impostos de pessoas e 

estradas exercício de 1904, Lançamento do imposto de “estrada” de 1908 

Códice Administração Municipal (AM) 06 - Lançamento dos contribuintes sujeitos aos 

impostos de indústrias e profissões, locomoção terrestre e marítima e pescaria, de 

acordo com a lei n. 9 de 19 de dezembro de 1904 - exercício de 1905 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – Centro de História da Família 

Microfilme 1391101. Item 4. Livro 2 de batismos de escravos. 

Microfilme 1391101. Item 6. Livro de filhos livres de mulheres escravas. 
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Campeonato Brasileiro de Seleções: economia de um projeto nacional (1922-1932) 

Prof. Dr. João Manuel Malaia 

Uma das perguntas que mais se tem procurado responder, ou pelo menos 

estabelecer algumas linhas de compreensão, é a de como o Estado brasileiro conseguiu 

manter a unidade territorial frente a um país de dimensões geográficas continentais e 

tamanhas diferenças regionais. 

Desde o processo de independência do Brasil, a opção de parte da elite em 

negociar com a coroa portuguesa o fim dos laços coloniais mostrava uma clara intenção 

em não dividir o território em pequenas unidades de governo autônomas e 

independentes, as pequenas repúblicas que apareciam nos novos mapas americanos do 

século XIX, muito pelo temor das agitações sociais que poderiam advir em uma colônia 

com quase um terço da população escrava. Porém, os interesses regionais colocavam o 

projeto da construção de uma grande nação em grande risco e o papel do Estado seria 

primordial na tentativa de gerenciar o conflito entre as idéias unitaristas e federalistas 

que acompanharam a história do Brasil durante o Império e nos primeiros anos da 

República. 

Não foram poucas as iniciativas de órgãos públicos e de grupos ou indivíduos 

particulares no esforço de criação de um brasileiro e de um Brasil que conseguisse, de 

alguma maneira, aquietar os ímpetos separatistas que algumas regiões apresentaram ao 

longo, principalmente, do Império e dos primeiros anos da República. Dois exemplos 

bastante simples foram a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB), em 1838, e o desenvolvimento da corrente literária do Romantismo, que teve 

como um dos seus maiores ícones, José de Alencar, que chegou a ser deputado por 

Ceará e Ministro da Justiça de D. Pedro II. Os dois casos mostram a ligação do Estado 

com as tentativas de se estimular a percepção, por parte dos habitantes do país, de que 

todos aqui eram brasileiros e tinham uma raiz e uma história comum. O IHGB era, e 

ainda é, um órgão do governo e as suas intenções se colocavam com clareza, 

principalmente no desenvolvimento da escrita de uma História do Brasil. Já o 

Romantismo de José de Alencar e sua aproximação com o Estado faz com que se 



perceba que os interesses desse escritor coadunavam com o das autoridades, em relação 

ao projeto da construção da nacionalidade brasileira. 

Nosso foco maior neste trabalho será perceber como essas diferenças regionais e 

estaduais, ainda muito latentes durante a Primeira República, foram aos poucos 

passando por processos, conduzidos pelos governos e pelas elites, que tentavam matizar 

essas diferenças, diluir suas rivalidades e conseguir a difícil tarefa de unir, de alguma 

maneira, baianos e gaúchos, pernambucanos e cariocas, paraenses e paulistas, ou o 

maior número de estados dentro de projetos nacionais. Para se pensar em projetos 

nacionais em países do tamanho do Brasil no início do século XX há que se levar em 

conta a viabilidade econômica dos mesmos, uma vez que os custos com deslocamento 

de pessoas em um enorme território com precário sistema de transportes elevam a e 

muito as despesas. 

Nas três primeiras décadas do século XX, um fenômeno cultural e social passou 

a tomar conta do cotidiano dos brasileiros habitantes das grandes cidades do país e que 

logo foi percebido como relevante elemento aglutinador de um sentimento nacional tão 

difícil de ser alcançado naquele tempo: o futebol. Esporte destinado às elites no começo 

do século XX, o futebol foi apropriado pelas camadas menos abastadas da sociedade 

brasileira durante as décadas de 1910, 1920 e 1930, quando a população com menos 

condições econômicas perceberam nesse esporte uma ligação barata com os costumes 

das elites brasileiras e da classe operária européia.1 No caso específico do Rio de 

Janeiro, juntamente com clubes finos fundados para a prática do futebol nos primeiros 

anos do século XX, como o Fluminense Football Club (1902) e o Botafogo Football 

Club (1904), que é o atual Botafogo de Futebol e Regatas, uma verdadeira invasão de 

clubes menores começaram a aparecer ainda no final da primeira década do século XX e 

nas duas décadas seguintes. Clubes minúsculos, localizados nos subúrbios da cidade 

sempre próximo de umas das estações de trens que serviam o subúrbio da cidade. Eram 

clubes como o Maria Angú Football Club (1920),2 ou o Flor do Prado Football Club 

                                                 
1 Nesse período, enquanto o futebol brasileiro ainda era marcado por forte apelo da elite das grandes 
cidades, nas metrópoles européias, a prática do futebol já era dominada pela classe trabalhadora, pelo 
menos no que se refere à prática do esporte e à presença nas arquibancadas dos estádios, pois os quadros 
diretivos dos grandes clubes brasileiros e mundiais raramente saem das mãos de grupos sociais poderosos, 
principalmente em termos econômicos. Sobre o futebol como esporte da classe operária inglesa ver: 
2 Clube localizado na estação de Olaria, Ramal da Estrada de Ferro Leopoldina. Arquivo Nacional, 
localização: IJ6 769. 



(1921),3 que organizavam seus modestos clubes e participavam de campeonatos mais 

simples paralelos aos dos grandes clubes cariocas.4 

Este trabalho procurará mostrar como o futebol pode ser um objeto bastante 

profícuo para a análise em História Econômica e pensar esta ciência prevalecendo “a 

percepção mais ampla da economia, situada em perspectiva teórica permeável às 

manifestações sociais, políticas, culturais”.5    

 

O controle do esporte das massas 

Os dirigentes dos grandes clubes de futebol das grandes cidades brasileiras se 

organizaram a fim de afastar de seu seio as agremiações mais populares e criaram 

campeonatos com taxas altíssimas de inscrição e de manutenção, organizados por uma 

liga que também era dirigida, na maioria dos casos, pelos mesmos dirigentes dos 

grandes clubes. As elites de São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores e mais 

desenvolvidas cidades do país, rapidamente se apressaram em criar suas ligas 

exclusivistas, limitadoras da presença alheia nos campeonatos organizados pelos mais 

ricos clubes dessas duas cidades. Eram a Liga Paulista de Football6 e a Liga Carioca de 

Football.7 Os clubes eram espécies de ilhas sociológicas que se agrupavam formando 

uma liga. Basicamente, as ligas organizadas por clubes elitistas impunham regras 

bastante rígidas para a participação de clubes e atletas vinculados aos mesmos. 

Impunham-se tanto barreiras econômicas, com a cobrança de elevadas taxas anuais, 

mensais e multas, quanto sociais, uma vez que um clube só poderia fazer parte dessas 

ligas de clubes ricos quando convidados por um membro e aprovados em assembléia da 

referida associação. Houve uma união inicial entre os clubes que tinham sócios entre os 

elementos mais destacados da sociedade para a formação de ligas, e essas ligas se 

constituíam em verdadeiros cartéis, formados por uma interdependência mútua dos 

                                                 
3 Clube localizado na Rua Fernão Gradim, n.21, Engenho de Dentro. Arquivo Nacional, localização: IJ6 
763. 
4 O estudo sobre o futebol praticado nos subúrbios cariocas tem se mostrado profícuo nas possibilidades 
de uma análise mais aprofundada da sociedade carioca da Primeira República. Dois desses estudos são 
PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. Footballmania: uma história social do futebol no Rio de 
Janeiro-. 1902- 1938. RJ: Nova Fronteira, 2000 e MALAIA, João Manuel. Revolução Vascaína: a 
profissionalização do futebol e a inserção sócio-econômica de negros e portugueses na cidade do Rio de 
Janeiro (1915-1934). Tese de Doutorado defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo, 2010. 
5 MOURA, Esmeralda B. Bolsonaro de. Apresentação in: MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro e 
FERLINI, Vera Lúcia Amaral (org.) História Econômica: agricultura, indústrias e populações. São 
Paulo, Editora Alameda, 2006. p. 11. 
6 MAZZONI, Thomas. História do Futebol Brasileiro. São Paulo: Edições Leia, 1950, p. 27. 
7 PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. op. cit., p. 64. 



clubes que necessitavam uns dos outros para a produção do espetáculo a ser 

comercializado ao público. 

Com o crescimento do interesse da população das grandes cidades brasileiras por 

eventos esportivos, os grandes clubes passaram a abrir um espaço cada vez maior dentro 

de suas praças esportivas com a finalidade de abrigar públicos cada vez maiores, 

vendendo-lhes os ingressos, a preços bem mais modestos que as mensalidades dos 

clubes, e permitindo a circulação daqueles que passaram a ser chamados de torcedores, 

os que se “(con)torciam” pelo time de futebol. A prática fez com que os grandes clubes 

arrecadassem somas altíssimas, passando o futebol a ser o grande responsável pelas 

receitas do clube e se tornando, em pouco tempo, como único esporte rentável para os 

clubes.8  

Os clubes precisavam ser parceiros econômicos, montar um campeonato atrativo 

economicamente, entre equipes fortes e, de preferência, próximas umas das outras e 

ligadas por meios de transporte que pudessem facilitar o deslocamento dos atletas e das 

torcidas, a fim de viabilizar economicamente o espetáculo, tanto para os “produtores” 

quanto para os espectadores. Wray Vanplew idealizou um modelo das ligas esportivas e 

analisou as funções básicas dessas ligas-cartéis. Elas deveriam funcionar como um 

centro de poder para regular os campeonatos e punir os infratores das leis estabelecidas 

de comum acordo entre os clubes e impressas em seus estatutos. As ligas deveriam 

também organizar um campeonato de tamanho compatível com o mercado em que 

estava inserido, maximizando as rendas, determinando o preço dos ingressos e o 

número de jogos a serem jogados pelas equipes.9 Apesar da aparente livre entrada e 

saída dos times, as ligas muitas vezes deixaram ou impediram de entrar, ou até mesmo 

expulsaram clubes, de acordo com os interesses pessoais de seus dirigentes. 

A dificuldade, no caso do Brasil seria conseguir a formação de campeonatos que 

pudessem inserir clubes de todas as regiões do Brasil, para poder chamá-lo de nacional, 

justamente com o tamanho continental do país aliado a um precário sistema de 

transportes. A situação se tornava mais urgente nos primeiros anos da década de 1910, 

pois o Brasil começaria a participar de competições internacionais e para isso deveria 

ter uma entidade associada à Fédération Internacionale de Football Associaion (FIFA), 

                                                 
8 Os valores acima podem ser obtidos ao analisarmos os relatórios anuais do Fluminense Football Club, 
arquivados na Biblioteca Arnaldo Guinle, dentro do clube carioca, aonde se encontram arquivados desde 
o ano de 1916. 
9 VAMPLEW, Wray. Pay Up And Play the Game: Professional Sport in Britain, 1875-1914. London: 
Paperback, 2004, pp. 112 e 113. 



órgão internacional regulador das competições internacionais, e que reconhecia apenas 

uma entidade por país. 

 

A prática do futebol foge do controle da elite  

A abertura dos portões das praças esportivas, que ao longo das três primeiras 

décadas do século XX foram se transformando em estádios com capacidade para mais 

de vinte mil espectadores, gerou uma grande popularização do futebol e levava ao 

conhecimento de uma grande massa da população as regras e os conhecimentos 

mínimos de técnica e tática. 

Afastados do convívio social dos grandes clubes, a solução para os grupos 

menos abastados das grandes cidades era a formação de pequenos clubes, formando 

também ligas menores, mais modestas, para poder abrigar as equipes igualmente mais 

simples no cenário dos primeiros anos do futebol no Brasil, sendo uma alternativa às 

grandes ligas.  

A popularização deste esporte se dava, portanto em duas frentes. Primeiro, nos 

espaços destinados ao público que não era sócio dos clubes dentro das praças 

esportivas. Estas se tornavam cada vez maiores, para uma platéia cada vez mais ávida 

por espetáculos de multidões que as novas metrópoles industriais podiam fornecer. O 

futebol, assim como os esportes e a sociedade capitalista em geral, está alicerçados em 

competição, produtividade, secularização, igualdade de oportunidades, supremacia do 

mais hábil, especialização de funções, quantificação de resultados e fixação de regras - 

valores típicos desta sociedade que propiciou o desenvolvimento deste tipo de atividade 

cultural.10 Dessa maneira, impulsionava e era impulsionado pelas múltiplas faces desse 

sistema e tornava-se uma espécie de catalisador da ordem social competitiva.11 Assim, 

não só as arquibancadas e a s gerais dos estádios, os setores com os ingressos mais 

baratos, mas o campo passou a ser lentamente povoado pelos jogadores oriundos das 

camadas menos abastadas. 

Passavam a existir muitos clubes que abriam espaços que as grandes 

agremiações não abriam para atletas mulatos, negros, brancos pobres, analfabetos, 

profissionais braçais, operários e outros considerados pela elite como 

“desclassificados”. Em 1923, enquanto o Fluminense cobrava 40$000 de mensalidade, 

                                                 
10 FRANCO JUNIOR, Hilário. A Dança dos Deuses: futebol, cultura, sociedade. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007. p. 95. 
11 FERNADES, Florestan. Revolução Burguesa no Brasil. São Paulo: Globo, 2006. 



um pouco menos de 10% do salário de um operário das máquinas da Brahma,12 clubes 

como o Bohemio Sport Club, cobrava apenas 1$000.13 Passava a ser cada vez mais 

importante para as elites o controle do futebol, pelo menos na escala diretiva. 

 

Os campeonatos nacionais de futebol na Europa 

O continente europeu é formado por um número grande de pequenos países. 

Portanto, não seria difícil a realização de campeonatos nacionais economicamente 

viáveis. Após a I Guerra Mundial, com a formação de novas nações e com a destruição 

material das antigas, novos mecanismos de integração nacional forma usados pelos 

europeus. Hobsbawn observou que 
As partidas internacionais [de futebol] foram realmente organizadas com o 
objetivo de integrar os componentes nacionais dos Estados multinacionais. 
Eles simbolizavam as unidades desses Estados, assim como a rivalidade 
amistosa entre suas nações reforçavam o sentimento de que todos 
pertenciam a uma unidade, pela institucionalização de disputas regulares, 
que proviam uma válvula de escape para as tensões grupais, as quais seriam 
dissipadas de modo seguro nas simbólicas pseudo lutas.14  
 

Tanto o estímulo a confrontos entre nações eram estimulados, como a formação 

ou incentivo maior às competições dentro dos países. Um rápido olhar pela cronologia 

dos campeonatos nacionais em alguns países europeus pode ajudar a ilustrar o quadro 

acima descrito.  

O primeiro campeonato15 nacional de futebol na Europa ocorreu na Inglaterra, 

durante a temporada 1888/1889 com apenas 12 equipes. O crescimento do futebol na 

Inglaterra era espantoso e a grande afluência de linhas férreas interligando as cidades 

inglesas, também não muito distantes umas das outras, fazia om que o número de clubes 

aumentasse vertiginosamente. Na temporada 1892/1893 foram implementadas duas 

divisões, com 16 equipes na primeira e 14 equipes na segunda. Na última temporada 

antes da paralisação por conta da I Guerra Mundial, a liga inglesa contava com 40 times 

divididos em duas divisões com 20 equipes cada. Após a guerra, os campeonatos 

voltaram com toda a força, e a proliferação de equipes populares aderindo à principal 

liga inglesa continuava. Na primeira temporada pós-guerra, em 1919/1920, as divisões 
                                                 
12 O salário do referido funcionário era de 550$000. LOBO, Maria Eulália Lahmeyer. História do Rio de 
Janeiro (do capital comercial ao capital industrial e financeiro) 2º Vol. Rio de Janeiro: IBMEC, 1978, 
p.682. 
13 Arquivo Nacional Caixa IJ6 659. 
14 HOBSBAWN, Eric. Nações e nacionalismos desde 1780. São Paulo: Paz e Terra, 1988. pp 170 e 171. 
15 O campeonato difere-se da Copa. No Campeonato, os times jogam entre si duas vezes, uma em seu 
estádio e outra como visitante. Atribuía-se, naquele período, 2 pontos para a vitória e 1 ponto para o 
empate. A equipe que somasse mais pontos ao final dos jogos era declarada campeã. Já a Copa é um 
torneio eliminatório.  



passaram a ter 22 times cada. Na temporada seguinte, em 1920/21, foi montada uma 

terceira divisão, chamada de Terceira Divisão Sul, com mais 22 clubes. Logo no ano 

posterior, na temporada 1921/22, foi montada também a Terceira Divisão Norte, com 

mais 20 clubes, totalizando 86 clubes filiados, integrando praticamente todo o território 

nacional. Na França, o primeiro campeonato nacional foi organizado pela Union des 

Société Française de Sports Athlétiques na temporada de 1893/1894, mas ainda no 

sistema eliminatório e com apenas 5 clubes. Apenas em 1896 se jogou no sistema de 

campeonato, mesmo assim com cada clube jogando apenas uma vez com cada 

adversário em campo neutro. A Alemanha teve seu primeiro campeonato em 1904 e 

aceitava inclusive times de fora do país, jogado no sistema eliminatório. Países com 

latentes conflitos internos e com meios de transporte não tão desenvolvidos como os 

ingleses tinham maiores dificuldades em fazer seus campeonatos nacionais. Na Itália, a 

organização do futebol começou por grupos regionais, em 1898. Apenas em 1922 houve 

um torneio nacional, a Copa Itália, em sistema eliminatório. O primeiro campeonato 

nacional aconteceu somente em 1929, já sob os auspícios de Benito Mussolini, fã 

declarado de futebol e que soube como poucos usar o futebol como catalisador de seu 

projeto nacional.16 Na Espanha, a Copa do Rey foi o primeiro torneio nacional a ser 

disputado, em 1902. Os campeonatos eram divididos por regiões como o Campeonato 

da Cataluña, o Campeonato da Galícia ou o Campeonato da Andaluzia e somente em 

1929 foi organizado o primeiro campeonato nacional. Países mais atrasados, como 

Portugal, tiveram enormes dificuldades em organizar campeonatos nacionais, a despeito 

de seu tamanho diminuto. A primeira Copa de Portugal foi jogada somente na 

temporada 1921/1922 e ainda no início da década de 1930, os campeonatos em Portugal 

mais importantes eram os distritais de Lisboa e Porto. Com a chegada de António de 

Oliveira Salazar ao poder, outro profundo admirador do futebol, os projetos nacionais 

incluíam a organização de um campeonato nacional, iniciado no ano da montagem do 

Estado Novo português, em 1933. O Brasil, atrasados economicamente, de um tamanho 

continental e com tendências regionais também enfrentou dificuldade na organização de 

campeonatos nacionais. 

 

A viabilização econômica dos campeonatos no Brasil: campeonatos 

municipais, estaduais e o Torneio Rio - São Paulo 

                                                 
16 A Itália foi campeã das Copas do Mundo de 1934 e 1938 com vários jogadores estrangeiros, inclusive 
um brasileiro, naturalizados italianos. 



A par dos acontecimentos em campos europeus, os dirigentes de clubes e 

autoridades públicas logo perceberam a necessidade de tentar organizar campeonatos 

que pudessem ter alguma aspiração nacional. No entanto, o processo de controle do 

futebol mais divulgado nos jornais da época, aquele praticado pelos clubes cujos sócios 

e dirigentes eram figuras destacadas da sociedade, tinha um grande obstáculo quanto à 

implementação de um torneio nacional. Na maior parte das vezes, as dificuldades de 

deslocamento entre grandes distâncias impunham a formação de campeonatos 

municipais ou estaduais, mais viáveis economicamente. As dificuldades de transporte 

dentro das cidades era demasiado complicado como atesta a notícia abaixo: 
Quando o sportsman tem a infelicidade de não dispor, no dia, de alguns 

cobres para a ‘vacca” do táxi, ou de um amigo que lhe faça a gentileza 

desse transporte menos lento, tem que ir ali no bonde, com todas as 

baldeações do stylo, a roer as unhas ou a gastar os nervos impacientes 

noutro qualquer serviço capaz de entretel-o e desfogal-o.17 

No entanto, o sucesso dos torneios que elevavam as tensões regionais dentro do 

campo, mostrava um caminho interessante para um novo braço dos negócios urbanos, 

os esportes comercializáveis. Os primeiros torneios a reunir aquela que era considerada 

a “nata” futebolística do país eram os jogos entre as seleções da principal liga paulista 

contra a da principal liga carioca, os chamados torneios Rio- São Paulo. As disputas 

entre cariocas e paulistas ultrapassavam as quatro linhas do campo e tornavam-se mais 

um elemento no acalorado debate sobre qual era maior cidade do Brasil na época.  

No limiar do século XIX e início do XX, a cidade de São Paulo transformava-se 

em uma grande metrópole. O crescimento industrial atraía milhares de pessoas para a 

cidade. Os números apresentados por Maria A. Guzzo Decca, que utilizou o Boletim do 

Departamento Estadual do Trabalho de 1927, realizado pela Delegacia de Ordem Social 

e Política, mostram o processo de industrialização na cidade. Segundo esse boletim, São 

Paulo teria 203.736 operários e 3.629 fábricas e estabelecimentos industriais.18 Tanto o 

crescimento populacional como o êxodo rural foram muito intensos nesse período. 

Segundo os dados de censos e relatórios apresentados por Paul Singer, em 1860 a 

população total de São Paulo era  de 27.900, sendo 15.200 (54%) a população urbana e 

12.700 (46%) a população rural. Em 1886 a população total passou para 47.697 (um 

                                                 
17 Correio da Manhã, 15 de abril de 1918.  
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crescimento de 71%) e a população urbana agora representava 82% dessa população.19 

Os números apresentados por M. Inez Machado Borges Pinto são ainda mais 

esclarecedores para o período analisado. Em 1890, São Paulo tinha 64.934 habitantes. 

Dez anos depois, passou para 239.820 (um crescimento de 269%) e em 1920 atingiu 

579.033 (um crescimento de 141%).20 Esse panorama mostra claramente o crescimento 

vertiginoso e sua configuração como uma das grandes metrópoles do Brasil e da 

América Latina. 

Como foi afirmado anteriormente, o futebol é um fenômeno típico das 

metrópoles urbanas industrializadas, e São Paulo assistiu a um espantoso 

desenvolvimento desse esporte durante o período estudado. Não só São Paulo, mas as 

principais cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo 

Horizonte e Salvador. Nessas cidades o futebol teve particular desenvolvimento nos 

primeiros anos do século XX. O Rio de Janeiro, por ser ainda a maior e mais 

industrializada cidade do Brasil no início do século, desenvolveu ao lado de São Paulo o 

melhor futebol jogado no país. Nessas duas cidades a prática deste esporte fazia parte 

dos hábitos requintados das elites metropolitanas.  

É interessante recuperar, por meio de notícias da grande imprensa do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, a construção de imagens em torno do paulista, num exercício 

que propõe analisar a visão que o carioca tem do paulista e a visão do paulista sobre si 

mesmo. Uma vez que existe um material interessante de estudos feitos sobre a imagem 

de São Paulo aonde se utiliza a grande imprensa, com os quais buscarei amplo diálogo, 

o uso de crônicas esportivas na busca dos símbolos que formaram o imaginário do 

paulista ainda inexiste. O trajeto da pesquisa desenvolvida para esta parte do trabalho 

foi o estudo dessas crônicas relacionadas aos jogos entre cariocas e paulista, tanto nos 

jogos da seleção paulista contra a carioca, como nos embates entre equipes paulistas 

contra cariocas. A análise desse material pode se tornar bastante frutífera, uma vez que a 

falta de referências materiais da cidade de São Paulo, como aponta Raquel Glazer, faz 

com que o estudo das construções ideológicas a respeito da cidade e do paulista sejam 

de extrema importância. A autora aponta ainda o fato de que trabalhar com o urbano é 
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trabalhar com “emoções, percepções, sentidos e visualizações”,21 campo muito fértil 

quando se analisa o futebol e os seus registros nas crônicas esportivas. 

As imagens permeadas de símbolos que se constituíram sobre o paulista ao 

longo de sua história foram amplamente analisadas e discutidas durante o curso. Os 

artigos examinados ao longo das aulas e a bibliografia do curso oferecem material 

suficiente para identificarmos essas imagens e a rede simbólica a que estava ligada. 

Num dos textos trabalhados, de autoria de Maria Stella Bresciani,22 a autora repara que 

para a São Paulo do período estudado há uma espécie de fórmula para se falar da 

cidade. Números, dados e dimensões ajudam na construção da imagem de potência dos 

homens paulistas. Nota também que os símbolos de “potência da riqueza” e a do 

“pioneirismo desbravador bandeirante” foram determinantes na constituição de uma 

imagem do paulista. O trabalho de Esmeralda Moura23 destaca também a imagem da 

valorização do trabalho e do progresso, esclarecendo uma das funções desse imaginário 

social criado em torno dos paulistas, que permitiu organizar, no plano simbólico, as 

ações coletivas e individuais de seus cidadãos.  

A rivalidade entre essas duas cidades era enorme e o futebol seria mais um palco 

dessas duras rusgas. Havia uma clara disputa de poder político e econômico entre essas 

duas cidades. Na virada do século XIX para o XX, São Paulo passou a se configurar 

como a grande metrópole do Brasil. As estatísticas mostram que o crescimento 

populacional e de indústrias é mais acentuado em São Paulo que vai lentamente 

ultrapassando o Rio de Janeiro. Os censos de 1907 e 1920 podem dar uma idéia desse 

processo. Apenas uma idéia, pois o censo compara a cidade do Rio de Janeiro com o 

estado de São Paulo, mas é possível chegar a algumas conclusões. Em 1907, a produção 

industrial do Rio de Janeiro representa 33,3% da produção brasileira, e a de São Paulo 

ficava em segundo lugar com 16,5%. Já em 1920, a produção paulista representa 31,5% 

do total nacional e o Rio cai para a segunda posição, com uma produção de 20,8%. 

Podemos notar também a diferença do momento dessas duas cidades, se analisarmos o 

quadro do número de estabelecimentos industriais e de operários em cada um desses 

censos. Em 1907, o Rio tinha 662 estabelecimentos e 34.850 operários, e São Paulo 
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tinha 326 estabelecimentos e 24.186 operários. Já em 1920, São Paulo supera e muito o 

Rio em estabelecimentos, 4.145 contra 1.541, e em número de operários; são 83.998 

operários em São Paulo e 56.229 no Rio.24 A população do Rio era de 1.147.599 

habitantes, em 1920, enquanto a de São Paulo ainda era menor, com 579.033 

habitantes.25 Paul Singer afirma que, ainda que seja difícil estabelecer um marco 

cronológico sobre a virada paulista em cima do Rio de Janeiro como a maior cidade do 

país, “uma conclusão se impõe: São Paulo superou o Rio como grande centro industrial, 

entre 1920 e 1938”.26 Fica evidente que as cidades vão disputavam durante esse período 

o papel de protagonista nacional.  

A Capital Federal sentia que a liderança ia passando para São Paulo. Esta por 

sua vez, não se conformava com a prepotência da Capital e sentia que era o momento de 

se afirmar ainda mais e desqualificar seu maior concorrente ao posto de cidade número 

um do país. Nicolau Sevcenko mostra que “é em torno de 1919-20 que [...] a imprensa 

suscita e repercute, ao mesmo tempo, a imagem de São Paulo como uma das grandes 

metrópoles do mundo, com um ritmo prodigioso de crescimento e potencialidades 

incalculáveis de progressão futura. O Rio de Janeiro e Buenos Aires podiam ser 

provisoriamente maiores, mas o compasso do crescimento e a magnitude dos recursos 

da capital paulista eram tais, que seu triunfo sobre as duas rivais mais próximas era 

inapelável e apontava para destinos ainda mais altos. Verifica-se, pois, uma tomada de 

consciência tanto de um sentido de identidade, quanto de uma manifestação de destino 

da cidade”.27  

Os embates dentro de campo seriam ótimas oportunidades das duas cidades 

medirem força e para que os cronistas esportivos da época pudessem desfilar sua 

montanha de símbolos reforçando a imagem de paulistas e cariocas.  
“Ora, a vitória veiu, pois encher-nos de imenso regosijo. Nós todos, que 

a não esperávamos, nós todos nunca mais devemos agora duvidar da 

pujança dos nossos. Mais uma vez o Rio é estrondosamente batido; 

mais uma vez sentem a fortaleza de seus adversários; mais uma vez se 
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lhe escapa das mãos, como enguia dos dedos do pescador inexperto, a 

vaidade da sua hipotetica supremacia”.28   

Assim o jornal paulista A Gazeta anunciava a vitória da seleção paulista sobre a 

carioca, pela Taça Rodrigues Alves daquele ano. Foram duas vitórias incontestáveis. 

Em São Paulo, o primeiro jogo foi 3 a 1  para os paulistas e no Rio de Janeiro, mais uma 

vitória paulista por 4 a 2. Podemos perceber que a vitória foi uma surpresa para o 

cronista, e este deixa claro a pujança e a fortaleza dos paulistas, de quem nunca mais 

ousem duvidar. Na cobertura do evento pelo jornal é possível perceber a vontade de 

transparecer os símbolos que remetem a uma imagem do paulista. E não é apenas na 

afirmação desses símbolos que se constitui o imaginário, mas também na negação do 

adversário, na sua desqualificação. A falta de esperteza e a vaidade de uma hipotética 

supremacia dos cariocas são registradas também na crônica, sinalizando os defeitos dos 

cariocas em oposição às qualidades dos paulistas. O campeonato nacional de seleções 

não iria acalmar essa rivalidade. Muito pelo contrário. Apesar de integrar um número 

maior de seleções, todas as finais de campeonatos nacionais de seleções foram jogadas 

entre paulistas e cariocas, com exceção do torneio de 1928, quando a Associação 

Paulista de Esportes Athleticos não mandou a seleção paulista. O motivo: uma briga 

contra a seleção carioca na final do campeonato brasileiro de seleções de 1927. 

 

Campeonato Brasileiro de Seleções: viabilização de um projeto nacional 

O primeiro campeonato brasileiro não aconteceu entre clubes de diferentes 

regiões do país. Cada estado montou uma seleção com os melhores jogadores dos 

clubes afiliados à principal liga daquele estado. Portanto era um campeonato brasileiro 

de seleções estaduais. A motivação, para além da tentativa de criar através do esporte 

um projeto de integração nacional, para a formação desse campeonato foi a de fazer-se 

uma seletiva de jogadores visando a formação da seleção brasileira de futebol, 

organizada pela Confederação Brasileira de Desportos, órgão filiado à FIFA, que 

defenderia o Brasil nos Jogos Sul-Americanos de 1922. Na época, esse campeonato 

nem foi considerado o primeiro campeonato brasileiro, porém, anos depois, passou a ser 

considerado por cronistas como Thomas Mazzoni. 

A análise dos campeonatos brasileiros mostram uma tentativa de ampliação e do 

controle do futebol praticado pelo país. A cada ano, há um esforço por se colocarem 

mais estados na disputa, que passava a gerar lucros enormes para os cofres da CBD. O 
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campeonato de 1922, ou a seletiva para os Jogos Sul-Americanos, contaria com seleções 

de oito estados e do Distrito Federal. As seleções seriam agrupadas por zonas, jogando 

eliminatórias dentro dos grupos e classificando os vencedores dos grupos para as fases 

finais, jogadas sempre no Rio ou em São Paulo, cidades com estádios maiores. Na Zona 

Norte, estavam Pará, Pernambuco e Bahia. Os dois primeiros desistiram antes do 

torneio ter início e a Bahia se classificou para a fase final. Na Zona Centro (?) estavam 

Paraná e Rio Grande do Sul, que eliminou os paranaenses após um empate e uma 

vitória. Na Zona Sul, a seleção carioca do Distrito Federal eliminou a seleção do estado 

do Rio de Janeiro, enquanto a seleção paulista fez o mesmo com a seleção mineira. Os 

paulistas eliminaram os gaúchos em São Paulo, enquanto os baianos surpreenderam a 

todos ao empatar em 2 a 2 com os cariocas. No confronto final, os cariocas, que 

precisavam da vitória para serem campeões perderam em pleno Rio de Janeiro. 

O ano de 1923 marcou, portanto, aquele que foi considerado pela imprensa da 

época como o primeiro Campeonato Brasileiro de Seleções. As mesmas seleções 

estaduais foram convidadas, mas naquele ano todas compareceram. A divisão regional 

também se modificou. A Zona Norte permaneceu com a Bahia, Pará e Pernambuco. A 

Zona Centro passava a ser formada pelas seleções do Distrito Federal, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro. Já a Zona Sul, passava a contar com Paraná, Rio Grande do Sul e São 

Paulo. Os jogos aconteceram entre 23 de setembro e 28 de outubro de 1923, e a seleção 

de São Paulo foi a campeã, após golear a seleção carioca por 4 a 0 dentro do estádio do 

Fluminense, no Rio de Janeiro. 

O campeonato de 1924 não apresentou alteração em relação ao número de 

concorrentes, mas o Rio Grande do Sul desistiu, ficando a Zona Sul com duas seleções, 

e a seleção do Ceará entrou na Zona Norte. De 1925 a 1927, o número de seleções 

estaduais aumentou. Em 1925, houve a divisão do campeonato em quatro grupos, assim 

divididos: Zona Norte (Amazonas, Pará), Zona Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba e 

Pernambuco), Zona Centro (Distrito Federal e Minas Gerais) e Zona Sul (São Paulo, 

Paraná e Rio Grande do Sul), passando o campeonato a ter 12 seleções. No ano 

seguinte, a Zona Norte teve a adesão do Maranhão, a Zona Centro do Espírito Santo e a 

Zona Sul de Santa Catarina, num total de 15 seleções. Em 1927, mais duas seleções 

entram para o torneio, que naquele ano foi disputado todo no Rio de Janeiro e 

misturando as seleções, sem as divisões por zona. Alagoas, Piauí e Sergipe entraram, 

enquanto Amazonas não compareceu naquele ano. 



O campeonato de 1928 contou com menos seleções e voltou ao sistema de 

divisão por zonas. A principal ausência daquele ano foi da seleção paulista. Os 

dirigentes da APEA haviam ficado revoltados com a marcação de um pênalti, na final 

de 1927, a favor da seleção carioca. Seus jogadores abandonaram o campo quando o 

jogo estava 2 a 1 para os paulistas. O jogador carioca bateu o pênalti com o gol vazio e a 

taça foi entregue aos cariocas.29 Em 1929, a seleção paulista voltou a jogar, e a ganhar, 

o campeonato brasileiro de seleções e mais seleções estaduais passaram a jogar o 

torneio. Zona Norte (PA e AM), Zona Este (BA, SE, ES, AL), Zona Nordeste (PE, PB, 

CE e RN), Zona Centro (DF, MG e RJ) e Zona Sul (MT, PR, RS, SC e SP) eram os 

grupos que totalizavam 18 seleções estaduais, o maior torneio até então e cumprindo o 

papel de aglutinador dos estados, principalmente em que os acordos das oligarquias 

estaduais desmoronavam na questão sucessória de Washington Luis. A Revolução de 

Outubro de 1930 impediu a organização do campeonato brasileiro daquele ano, mas o 

primeiro ano do governo de Getúlio Vargas assistiu novamente à organização do 

torneio, inclusive com representantes das oligarquias “velhas” e “novas” disputando o 

torneio e buscando mais uma forma de acordo, neste caso vinculado à propaganda que 

esse tipo de evento tinha com a população, principalmente no sentido de tentar amenizar 

as diferenças. Apenas a seleção catarinense não esteve presente, em relação às seleções 

participantes de 1929. Houve uma nova divisão em quatro zonas, permanecendo as 

zonas Sul, Centro e Leste iguais e as zonas Norte e Nordeste se fundiram em apenas 

uma zona, a Nordeste. O campeonato mostrava-se assim uma ferramenta interessante, 

assim como se mostrava em outras nações do mundo, para lutar pela integração 

nacional. Além disso, mostrava-se uma grande fonte de negócios. 

 

Uma breve economia do Campeonato Brasileiro de seleções 

O projeto não poderia ser bem sucedido, não fosse viável economicamente. A 

análise dos relatórios da Confederação Brasileira de Desportos, arquivados na 

Biblioteca Nacional- RJ, mostram que o campeonato era extremamente lucrativo, 

principalmente para a CBD. Vejamos primeiro um quadro simples das receitas e 

despesas de alguns dos anos em que se jogou o campeonato: 

 Receitas Despesas Lucro 
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192330 143:045$830 63:016$050 81:072$330

192431 235:867$200 134:191$180 101:676$020

1925 507:886$000 178:940$860 328:945$140

1926 458:505$000 199:568$850 269:433$010

1927 331:863$000 237$216$810 94:646$095

1928 804:459$000 484:109$240 320:349$760

Os números são bastante claros quando se pensa na possibilidade de negócios 

envolvendo esse espetáculo de massas que se tornou o futebol. Partidas com grande 

apelo, com a presença de bons jogadores e com a torcida inflamada pelas notícias dos 

periódicos que ajudavam a configurar um quadro de rivalidades dentro di futebol, eram 

os ingredientes para que os dirigentes passassem a controlar somas enormes de dinheiro. 

Vale a pena lembrar que uma bela casa no bairro novo de Copacabana, em 1922, 

custava cerca de 82:320$000, e a loteria federal pagava prêmios entre 50:000$000 e 

400:000$000 no mesmo ano.32 Os lucros quadruplicaram em seis anos e as receitas não 

paravam de subir, mostrando que, bem administrado, o futebol era uma excelente 

possibilidade de negócios. 

A CBD fazia ainda um rateio extremamente favorável à sua entidade. 

Observemos o caso do campeonato de 1925. A CBD teve um lucro de 328:945$140 

com as partidas de futebol. Declarou ainda uma despesa de 11:724$340 com medalhas, 

impressos e gratificações, sobrando em seus cofres 317:220$800. Desse montante, a 

CBD tirava 50% (!) correspondentes à sua parcela no rateio. A outra metade deveria ser 

dividida entre todas as seleções de acordo com o número de partidas que cada seleção 

fez no torneio. Como foram 13 jogos, serão 26 quotas divididas entre as seleções, cada 

uma no valor de 6:100$000, que foi o valor conseguido por 7 das 13 seleções estaduais. 

As que mais quotas conseguiram foram São Paulo e o Distrito Federal, com 5 cada, 

totalizando 30:502$000 para cada seleção. Muito longe dos 158:610$400 (cerca de 

cinco vezes mais) que a CBD arrecadou.33 
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Em 1926, a CBD declarou que ficaria com os 50% não mais do lucro, e sim das 

receitas, deixando as despesas para o rateio das federações estaduais. Como a renda 

bruta daquele ano foi de 458:505$000 e as despesas chegaram a 199:568$850, a metade 

que sobrava para o rateio das federações era muito pequeno, chegando as quotas a 

989$455 para 8 das 15 federações, enquanto a Confederação lavaria 229:252$500. O 

presidente da entidade declarou então que achou “mais liberal e do interesse de suas 

leaes filiadas”34 voltar ao sistema anterior e as quotas subiram então para 4:315$602, 

valor ainda de 5% daquilo que a entidade máxima do esporte nacional arrecadou. A 

listagem das rendas por zonas feitas pela CBD também ajudam a mostrar as diferenças 

do potencial econômico de cada uma dessas regiões apontadas. Enquanto os jogos da 

Zona Norte, com sede em Belém, deram prejuízo de 9:465$220, os jogos das zonas 

Norte, Centro e Sul deram lucro. Porém, os lucros das sedes das zonas Sul (São Paulo) e 

Centro (Distrito Federal), 43:766$680 e 64:507$430, respectivamente, ainda eram 

muito maiores do que o arrecadado em Salvador, sede da Zona Nordeste, que conseguiu 

19:574$280 de lucro. Rio de Janeiro, a capital, e a cidade de São Paulo mostravam sua 

força econômica perante os outros estados também no futebol. E essa força econômica 

vinha acompanhada de verdadeiros embates, dentro, mas principalmente fora de campo, 

para se discutir qual das elites, a paulista ou a carioca, seria aquela que deveria ter a 

primazia do esporte nacional. Nossa última parte deste trabalho, analise um pouco mais 

dessa disputa, o outro lado da moeda da tentativa de integração nacional. 

 

As finais do Campeonato Brasileiro: embates entre paulistas e cariocas, 

expressão da política nacional 

À medida que o futebol se popularizava, aumentavam também as rivalidades nos 

jogos entre as duas cidades. Durante a década de 1920’ os encontros entre paulistas e 

cariocas se multiplicavam. Enquanto os jogos entre clubes das duas cidades eram 

bastante equilibrados, os jogos entre as seleções das duas cidades deram vantagem aos 

paulistas. Durante o Campeonato Brasileiro de Seleções, invariavelmente a final se dava 

entre as seleções dessas cidades. No ano de 1923, após a 1ª final do Campeonato 

Brasileiro de seleções, vencida pelos paulistas por 4 a 0, os jornais cariocas 

demonstravam uma dupla concepção da partida. O jornal Correio da Manhã entendia 

que “o scratch paulista, indiscutivelmente mais bem formado que os cariocas, mais 
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forte, mais conhecedor, e mais capaz, o scratch paulista mereceu perfeitamente a 

victoria de hontem”.35  

A crônica do jornal do Rio acentua a imagem que os próprios paulistas faziam 

deles mesmos: mais fortes, mais capazes, mais bem formados, mais conhecedores, 

revelando que a constituição desse imaginário extrapolava os limites da cidade e 

influenciava na maneira como os paulistas eram vistos também por alguns cronistas do 

Rio de Janeiro. Mas o jornal carioca O Imparcial não se resignava a essa suposta 

superioridade paulista. O cronista Perigoso escreveu em sua coluna Dribblando 
“Vae haver em São Paulo, no mínimo, uma semana de festas, foguetes, 

discursos ao ar livre, passeatas, reco-reco, missa campal, ladainhas, o 

diabo, enfim. Não ha duvida de que, as vezes, para as grandes maguas, 

apparece, inesperadamente, um allivio. Foi, pois, justamente o que 

acaba de acontecer ao povo da terra dos Bandeirantes. É que, desde o 

começo deste anno, todos ali passam pelos mais commoventes 

dissabores, em consequencia das successivas e estrondosas victorias dos 

gremios cariocas sobre os paulistas, por elevados scores. (...) 

Exclamavam, então, elles, para toda a parte: - Malditos cariocas. Antes 

elles não existissem! (...) O nosso consolo é que os proprios paulistas 

sairam daqui convictos de que os cariocas são os unicos footballers do 

Brasil e que o nosso poderio no ‘association’ é um facto. Ainda bem”.36 

Perigoso deixa transparecer sua assimilação à analogia que se faz entre os 

paulistas e os Bandeirantes. Usando de uma leve ironia, o autor nada mais faz a não ser 

reforçar essa imagem de um povo que descendeu dessa “raça de gigantes”, nos dizeres 

de Antoine Renard37. Outro dado de interesse é analisar que, por mais que a vitória 

paulista tenha sido inconteste, 4 a 0, o cronista se recusa a aceitar a superioridade do 

futebol paulista. Como se aceitá-la fosse aceitar a superioridade do paulista de uma 

maneira geral. Mesmo após o resultado, afirmou que os paulistas ainda sabiam que os 

cariocas eram “os unicos footballers do Brasil”. Ainda no mesmo jornal, havia uma 

notícia que dava conta que José de Carvalho, cronista de São Paulo, esteve no Rio para 

acompanhar a final e que “jamais julgava que os cariocas (...) fossem abatidos pelos 

seus discípulos provincianos, lá da Paulicéia”. 

Aqui os paulistas foram rebaixados a discípulos provincianos. Era o contra-

ataque das derrotas no futebol e, de uma maneira geral, no país. Nesses dois trechos, 

                                                 
35 Correio da Manhã, 29 de outubro de 1923. 
36 O Imparcial, 23 de outubro de 1923. 
37 RENARD, A. São Paulo é Isto! . São Paulo: S.N., 1933, p. 15. 



podemos perceber como as derrotas e vitórias poderiam elevar as tensões entre as duas 

cidades. As disputas no campo da política e da economia passavam também para o 

terreno de jogo. No mesmo ano, os paulistas se revoltaram novamente contra a 

Confederação Brasileira de Desportos (CBD), com sede no Rio de Janeiro e 

favorecedora dos times cariocas. Os jogadores paulistas tinham que se deslocar de São 

Paulo ao Rio para treinar e jogar com a seleção, e não recebiam nada além das ajudas de 

custo para esse deslocamento. Como eram amadores, pelo menos legalmente amadores, 

esses jogadores perdiam dias importantes de trabalho e, por isso mesmo, exigiam da 

CBD algo a mais pela participação na seleção. No ano de 1923, vivia-se no Brasil a fase 

do amadorismo-marrom. Os jogadores tinham que ter profissão fixa, saber ler e 

escrever para poderem participar dos torneios organizados pelas ligas mais poderosas. 

Mas haviam casos, como o do Vasco da Gama, em que a premiação por jogo, o 

pagamento de ajudas de custo e o recrutamento de membros das classes menos 

abastadas deram à equipe uma fórmula vencedora e rentável. Nesse período, os 

jogadores começaram a exigir cada vez mais de seus clubes, ou, neste caso, da CBD. 

Um jogador paulista exigiu 5:000$000 da CBD, mais custos de viagens da noiva e da 

sogra, para jogar o Sul-americano de 1923, em Montevidéu38. Os jogadores paulistas 

foram cortados e a seleção brasileira foi representada por jogadores dos times do Rio. O 

Brasil perdeu os três jogos, para Paraguai (1 a 0), Argentina (2 a 1) e Uruguai (2 a 1). 

Antes da estréia do Brasil, o Jornal do Commercio, de São Paulo, mostrava sua 

indignação com o corte dos jogadores paulistas. A nação não poderia prescindir 

daqueles valores que haviam acabado de bater acintosamente os cariocas, e por isso 

“São Paulo [...] com a responsabilidade que lhe cabe e com o direito que lhe assiste, 

deve ter a primazia de um movimento com [o objetivo de formar uma nova entidade 

nacional]. E estamos certos de que uma outra entidade nacional, fundada de acordo com 

os princípios sãos e realmente moralizadores do nosso sport, há de vencer a toda 

linha”.39 

Em 1926, a disputa do 4º Campeonato Brasileiro de seleções estaduais foi 

emocionante. Mais uma vez se encontravam cariocas e paulistas na final. Os paulistas 

tinham muita confiança em mais uma vitória e a imprensa esportiva das duas cidades 

teve mais uma oportunidade para propalar as suas rivalidades. Tanto os jornais do Rio, 

                                                 
38 O Imparcial, 30 de outubro de 1923. 
39 Reprodução da notícia do Jornal do Commercio de São Paulo, publicada pelo jornal carioca  O Paiz, 
em 1 de novembro de 1923. 



quanto de São Paulo foram os responsáveis por acirrar ainda mais os ânimos. 

Inconformado com as palavras do chefe da delegação paulista às vésperas do jogo, o 

jornal O Imparcial publicou: 
“(...) De um collega paulista, chegado hontem: 

‘Vou alli e já volto’ – essa é a divisa desse paulista que, numa aposta 

‘malcreada’ vem furando os oceanos empoleirado num machinão 

remendado, que o marquez de Casagrande atirou fora por imprestável?!! 

‘Vou lá embaixo e já venho...’ – eis o lema que Ennio Juvenal Alves 

deu ao scratch paulista, que resolveu por a urucubaqueira no cesto da 

roupa suja e o azar-brabo no prego da parede. Que diabo! Desta vez 

precisamos vencer, mesmo que seja preciso por aquella canjada no 

cemitério de São João! 

Ademais, a tarefa não é para muito trabalho. Aquella gente está com... 

as juntas apertadas de mêdo.”40  

O cronista carioca não se conformou com a posição do paulista de dizer que ía 

“ali em baixo” e “já voltava”. Com essa expressão, o chefe da delegação de São Paulo 

deixou clara a sua intenção de colocar o Rio de Janeiro como um local secundário e 

deixava nas entrelinhas que a vitória seria fácil. Essa frase acendeu os ânimos do 

cronista carioca. Afirmou que os paulistas vinham num “machinão remendado”. A 

vitória no esporte não se resume apenas ao âmbito esportivo. Essas vitórias extrapolam 

os esportes, invadem o campo social, dando ênfase e destaque aos vitoriosos. Era 

imperativo ganhar de São Paulo, de qualquer maneira, mesmo se tivessem que matar 

pela vitória. Johan Huizinga afirma que “ganhar significa manifestar sua superioridade 

num determinado jogo. Contudo a prova desta superioridade tem tendência para conferir 

ao vencedor uma aparência de superioridade geral. Ele ganha alguma coisa mais do que 

apenas o jogo enquanto tal”.41  

 

Considerações Finais 

As inúmeras possibilidades de estudos em História Econômica com futebol 

mostram a pujança deste objeto. Torna-se cada vez mais importante que os historiadores 

se debrucem sobre este tema para um entendimento melhor do próprio funcionamento 

da sociedade capitalista contemporânea. Neste trabalho, muitos aspectos deixaram de 

ser abordados por absoluta falta de espaço. Na medida do possível, tentou-se mostrar 

                                                 
40 O Imparcial, 6 de novembro de 1926. 
41 HUIZINGA, Johan.  Homo Ludens. São Paulo: Perspectiva, 1996. p.124. 



alguns caminhos que podem ser desenvolvido por outros historiadores a fim de 

preencher esta lacuna. 

Os torneios nacionais de clubes de futebol demoraram muito tempo para 

acontecer. Apenas em 1971, dentro de um projeto de integração nacional do governo 

militar, foi organizado o primeiro campeonato brasileiro de clubes, escancarando as 

dificuldades da implementação de projetos nacionais no Brasil. O campeonato brasileiro 

de seleções estaduais foi apenas o primeiro passo no sentido da integração de diferentes 

regiões do país através do futebol. 
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Conformidade ou discordância? Análise do posicionamento par-
lamentar brasileiro frente às negociações para a formação do 
Mercosul e da Alca 

Rodrigo Regazonni de Oliveira1 
 
 
Considerações preliminares: 
 

Este artigo tem como pretensão analisar o posicionamento parlamentar brasilei-

ro frente às propostas de integração regional alusivas ao Mercosul2 e à Alca3. Com base na 

atuação dos parlamentares brasileiros na Seção Nacional da Comissão Parlamentar Conjun-

ta do Mercosul, bem como no estudo de determinadas proposições4 elaboradas por congres-

sistas, buscaremos avaliar em que medida a percepção revelada pelo senso comum é válida, 

ao identificar na atividade parlamentar:  

a) um desinteresse por temas externos; e  

b) consequente e predominante alinhamento do Legislativo às posições tomadas 

pelo Poder Executivo neste área. 

Importa-nos, para tanto, tomar como referencial de análise o comportamento do 

Parlamento no âmbito das negociações das duas propostas integracionistas em tela. A me-

todologia de abordagem a ser aplicada em nosso estudo – tendo como base uma aproxima-

ção entre as disciplinas História e Ciência Política – é tributária do pensamento dos histori-
                                                 
1 Mestrando em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília. 
2 O Mercosul constitui-se em um bloco econômico regional, criado em 26 de março de 1991, com a assinatura 
do Tratado de Assunção, por decisão política soberana das Repúblicas Argentina, do Brasil, do Paraguai e do 
Uruguai, e estruturado institucional e juridicamente em 17 de dezembro de 1994, pelo Protocolo de Ouro 
Preto. 
3 A Alca ou Área de Livre-Comércio das Américas, em inglês, FTAA, Free Trade Area of the Americas, 
“designa o processo lançado na I Cúpula das Américas (Miami, dezembro de 1994), tendente a negociar, até 
2005, e a conformar, a partir dessa data, uma vasta zona de livre comércio [incluindo-se aspectos não exclusi-
vamente comerciais, como propriedade intelectual, comprar governamentais, investimentos e finanças] no 
hemisfério americano. Participam das negociações todos os países [34] dos três continentes e do Caribe, à 
exceção de Cuba, sendo que o Mercosul negocia como bloco”. CHALOULT, Yves; ALMEIDA, Paulo 
(Orgs.). Mercosul, Nafta e Alca: a dimensão social. São Paulo: Editora Ltda, 1999, p. 266-267. 
4 De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, toda matéria sujeita à deliberação da Câma-
ra é chamada “proposição” (Art.100). No que se refere ao Senado Federal e ao seu Regimento Interno, as 
proposições são apenas seis: a) proposta de emenda à Constituição; b) projetos; c) requerimentos; d) indica-
ções; e) pareceres; f) emendas (Art. 211). 
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adores Reinhart Koselleck e Pierre Milza. O primeiro, pela utilidade das categorias por ele 

operadas – espaço de experiência e horizonte de expectativa5 – como forma de apreender o 

tempo histórico, uma vez sendo todas as histórias, de acordo com este historiador, “consti-

tuídas pelas experiências vividas e pelas expectativas das pessoas que atuam ou que so-

frem”6. Tais considerações revelaram-se muito importantes para nós, ao conformarem um 

marco de partida para nossa pesquisa e nos estimulado a investigar de forma mais aprofun-

dada o papel dos parlamentares no plano da política externa à luz de sua própria atuação, 

posicionamento e aspirações próprias.  

Com relação a Pierre Milza, chamou nossa atenção seu ensaio7 onde o mesmo 

sublinhou a necessidade de se examinar mais a fundo as relações e influências mútuas exis-

tentes entre a política interna e externa de um país, a questionar o caráter autonomista, mui-

to difundido, da segunda com relação à primeira. De acordo com Milza, o avanço das práti-

cas de cooperação internacional – em que podemos destacar a ampliação do mercado glo-

balizado e o advento dos projetos de integração regional – tem impelido a política externa 

dos países a ampliarem suas preocupações que, em grande medida, centravam-se apenas em 

promover a sobrevivência e a segurança do Estado-nação. A participação de novos atores 

internos, antes não tão presentes ou atuantes no âmbito da formulação da agenda externa, 

                                                 
5 Sendo tais categorias equivalentes às de espaço e tempo, e tratadas como categorias do conhecimento capa-
zes de fundamentar a possibilidade de uma história, Koselleck assim as define: “a experiência é o passado 
atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados. Na experiência se fundem 
tanto a elaboração racional quanto as formas inconscientes de comportamento, que não estão mais, ou que não 
precisam mais estar presentes no conhecimento. Além disso, na experiência de cada um, transmitida por gera-
ções e instituições, sempre está contida e é conservada uma experiência alheia. Nesse sentido, também a his-
tória é desde sempre concebida como conhecimento de experiências alheias”. E acrescenta: “algo semelhante 
se pode dizer da expectativa: também ela é ao mesmo tempo ligada à pessoa e ao interpessoal, também a 
expectativa se realiza no hoje, é futuro presente, voltado para o ainda-não, para o não experimentado, para o 
que pode ser previsto. coloca-se como passado atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados e 
podem ser lembrados”. E assim resume: “[...] é a tensão entre experiência e expectativa que, de uma forma 
sempre diferente, suscita novas soluções, fazendo surgir o tempo histórico”. KOSELLECK, Reinhart. Futuro 
Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, PUC-Rio, 2006. p. 
305-313. 
6 Idem, p. 306. 
7 MILZA, Pierre. “Política interna e política externa”. In: RÉMOND, René (org.). Por uma história política. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003.  
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tem sido cada vez mais expressiva, a reclamar análises destituídas do estigma, ainda muito 

difundido, sobre a autonomia da política externa frente à realidade interna de um país. 

 

Política doméstica e política externa: planos distintos ou superpostos do político? 

 

De acordo com o cientista político João Augusto de Castro Neves, o interesse 

mais acurado e sistemático pelo estudo da influência da política doméstica na política ex-

terna dos países é um fenômeno recente, que se deve em alguma medida à insuficiência da 

teoria realista8 no fornecimento de explicações sobre importantes acontecimentos contem-

porâneos, tais como a cooperação regional. A política externa, no campo da teoria das rela-

ções internacionais, notadamente nas décadas de 30 e 40, não apenas se considerava à parte 

das políticas domésticas, mas também acima delas. Tal constatação derivava do fato dos 

temas de política externa compor as chamadas “razões de Estado”, como a segurança inter-

nacional e defesa dos interesses nacionais. Para lidar com esses temas, segundo a teoria 

realista pura, o Estado precisava ser dotado de uma política externa consistente, o que só se 

entendia possível se o tomador de decisões fosse independente, autônomo, em relação aos 

demais órgãos políticos do Estado9. Contudo, a formação de um novo cenário internacional 

descortinado ao fim da Guerra Fria, caracterizado em grande medida pela intensificação da 

interdependência econômica dos mercados globais10, conferiu aos atores domésticos – em 

                                                 
8 “A teoria realista, ainda dominante nas relações internacionais, tem por objetivo ressaltar o caráter específi-
co da política externa por meio das seguintes premissas: a interação internacional se dá entre entidades sobe-
ranas [Estados]; os Estados agem de acordo com a racionalidade instrumental; os Estados são atores unitários, 
isto é, têm autonomia com relação às suas sociedades nacionais; e os Estados têm a capacidade de agir de 
forma coerente”. Conforme NEVES, João Augusto de C. “O Congresso Nacional e a política externa brasilei-
ra”. In: ALTEMANI, Henrique e LESSA, Antônio Carlos (Org.). Relações Internacionais do Brasil. Temas e 
agendas, v.2. pp. 365-387. São Paulo: Editora Saraiva, 2006. 
9 CARDOSO, Evorah Lusci C. Demandas do Legislativo pela condução da política externa brasileira: cons-
tituição de um novo veto player? Artigo elaborado para a disciplina do Prof. Amâncio, Análise de Política 
Externa, ministrada no Departamento de Ciência Política da Pós-Graduação da Universidade de São Paulo 
(USP), julho de 2006. 
10 Fenômeno histórico que, aliado ao avanço científico e técnico das comunicações em nível de abrangência 
planetário, fornece fundamentação ao que François Hartog entende por “presente hipertrofiado que tem a 
pretensão de ser seu próprio horizonte: sem passado sem futuro, ou a gerar seu próprio passado e seu próprio 
futuro”, em uma perspectiva onde a percepção de obsolescência prevista não só dos bens, mas também dos 
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que destacamos os sindicatos, empresários, produtores agrícolas e seus representantes polí-

ticos – um novo papel cujo peso não mais poderia ser subestimado pelo processo decisório 

externo. No Brasil, a democratização e a abertura econômica mudaram a natureza de sua 

política externa, cuja formulação e condução passariam a se tornar cada vez mais permeá-

vel aos interesses e reivindicações de múltiplos segmentos da sociedade. 

Com relação ao tratamento dado pela academia ao assunto em referência, Neves 

afirma que “quando se faz uma breve revisão da bibliografia nacional sobre os estudos das 

relações internacionais do Brasil, percebe-se que as pesquisas sobre cooperação regional 

que levam em conta fatores de política doméstica ainda são relativamente escassas e recen-

tes”11. E acrescenta que a percepção sobre o poder Legislativo – que nos interessa sublinhar 

– como um mero espectador da política externa e “vítima” do domínio do Poder Executivo 

também perpassa grande parte da produção acadêmica, a partilhar em alguma medida da 

visão do senso comum.  

Tais considerações nos motivaram a elaborar a presente análise como forma de 

mais bem avaliar o papel e a influência deste Poder junto à formulação da agenda externa 

nacional, bem como buscar apreender os termos da relação entre Legislativo-Executivo 

nesta mesma esfera. Em nosso esforço de tentar alcançar tal apreensão, buscamos inspira-

ção no pensamento de Reinhart Koselleck, preocupado, sobretudo, em discernir como, em 

cada presente, as dimensões temporais do passado e do futuro foram postas em relação12, 

ou seja, compreender o tempo histórico, ou temporalidade, por meio da relação que cada 

indivíduo, grupo ou sociedade estabelece entre passado e futuro em um dado presente. 

                                                                                                                                                     
padrões de consumo, impele-nos a pensar o presente cada vez mais imbuído da expectativa lançada pela idéia 
de futuro, do que virá a ser, do que da experiência passada que o constituiu. HARTOG, François. Time, Histo-
ry and the Writing of History: the Order of time. KVHAA Konferenser 37:95-113. Stockholm, 1996. Versão 
em português. Disponível em: http://www.fflch.usp.br/dh/heros/excerpta/hartog/hartog.html. Acessado em 
3/6/2009. Koselleck também chama atenção para este fenômeno ao abordar as correlações das categorias 
“interno” e “externo” em história, cujas fronteiras ou confines (Grenzen) entre elas “se han tornado osmóticos, 
porque la pressión creciente ejercida por los lazos económicos y técnicos ha aumentado la recíproca depen-
dência de todas las unidades de acción de nuestro globo”. KOSELLECK, Reinhart; GADAMER, Hans-G. 
História y hermenêutica. Barcelona: Paidos, 1997, p. 78. 
11 NEVES, João Augusto de C. “O Congresso Nacional...”, op. cit., p. 369. 
12 REIS, José C. História & Teoria: historicismo, modernidade, temporalidade e verdade. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2006, 3. ed, p. 192. 
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A crescente imbricação entre as agendas doméstica e externa do Brasil, possibi-

litada em grande medida pela abertura tanto do mercado de consumo como dos sistemas 

produtivos e de serviços do país, a partir do início da década de noventa, tem tornado tênue 

a divisão entre política interna e política externa do mesmo. Dado este quadro, é válido 

supor que o Congresso – não alheio a tais fatores – demonstre interesse em interferir e 

questionar crescentemente as iniciativas de política externa do Executivo. Tendo a nossa 

breve pesquisa se orientado inicialmente por esta hipótese, pudemos atestar que o compor-

tamento dos parlamentares frente ao processo negociador do Mercosul e – principalmente – 

da Alca, tem muito a nos instruir sobre a capacidade do Parlamento de influir sobre as ins-

tâncias decisórias responsáveis pela formulação e condução da política externa do país. 

Sendo a estrutura temporal da experiência composta por experiências que se superpõe e se 

impregnam uma das outras13, conforme Koselleck, não poderíamos deixar de perguntar se a 

atuação representativa do Parlamento sofreria alguma adaptação ou não ao contexto de con-

tundentes transformações comerciais e econômicas globais ocorridas na partir da década de 

noventa, em que as negociações sobre projetos de integração regional se destacaram pela 

ampla repercussão gerada pela expectativa de sua implantação. 

 

Atribuições dos poderes Executivo e Legislativo no âmbito da política externa e a op-

ção brasileira pela integração latino-americana  

 

Tradicionalmente, a condução de temas de política externa é considerada como 

tarefa do Poder Executivo, auxiliado pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE). Em 

parte isso decorre da tradição constitucional brasileira de distribuição de competências na 

condução da política externa14. A constituição de 1988 concede ao Poder Executivo a tarefa 

de elaborar a política externa brasileira, restando ao Poder Legislativo a função de validar 

ou não os tratados internacionais ex post facto. 

                                                 
13 KOSELLECK, Reinhart. “Futuro Passado. Contribuição...”, op. cit., p. 313. 
14 CARDOSO, Evorah Lusci Costa. “Demandas do Legislativo...”, op. cit., p. 1. 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 
 
 

6 de 20 

No Brasil, segundo Susan Elizabeth Martin Cesar, o Presidente da República é 

o responsável máximo pelas relações internacionais, a ele competindo, privativamente, 

“manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos 

(Constituição Federal, art. 84, inciso VII)”. É de responsabilidade do chefe do Executivo, 

ademais, “celebrar tratados, acordos e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso 

Nacional”, sendo também sua prerrogativa celebrar a paz e declarar a guerra, ambos com 

anuência do Poder Legislativo, além de autorizar que forças estrangeiras permaneçam ou 

transitem por território nacional (incisos XIX, XX e XXII). No que concerne ao Congresso 

Nacional, cabe ao mesmo “resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos interna-

cionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional” (art. 

49, inciso I)15. Neves destaca que estes dois artigos preservam, grosso modo, a divisão de 

competências figurada nas constituições anteriores, o que colabora para reforçar, segundo o 

mesmo, a percepção do predomínio do Poder Executivo na condução da política externa 

brasileira16. 

Em consideração aos princípios norteadores das relações internacionais do país, 

o artigo quarto da Constituição estabelece que  
A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguin-
tes princípios: I – independência nacional; II – prevalência dos direitos humanos; III – 
autodeterminação dos povos; IV – defesa da paz; VII – solução pacífica dos conflitos; 
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação de asilo político. Parágrafo 
único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social 
e cultural com os povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade la-
tino-americana de nações.17  

À parte as considerações sobre o impacto positivo ou a repercussão internacio-

nal gerados pela defesa constitucional de tais princípios, faz-se necessário, em atendimento 

aos objetivos propostos por este artigo, nos determos no texto do Parágrafo único do artigo 

                                                 
15 CESAR, Susan Elizabeth M. O Congresso Nacional e a política externa brasileira (1985-2002). Disserta-
ção apresentada ao Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Brasília: UnB, 
2002, p. 15. 
16 NEVES, João Augusto de C. “O Congresso Nacional...”, op. cit., p. 372. 
17 CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, Senado Federal, 1999. 
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supracitado, cuja elaboração deveu-se diretamente à influência de parlamentares com voca-

ção para assuntos internacionais. De acordo com Neves 
Foi (...) nas discussões preliminares à Assembléia Nacional Constituinte, embora não 
conste do Anteprojeto mencionado, que veio à tona o projeto que viria a se transformar 
em um dos mais importantes princípios norteadores da política externa brasileira: a inte-
gração latino-americana. Segundo os constituintes, as discussões precisavam levar em 
conta a realidade internacional da época e os princípios da política exterior, entre os 
quais se encontrava a prioridade aos vizinhos latino-americanos. A participação dos par-
lamentares nesse processo de inclusão do princípio de integração regional foi relevante. 
A elaboração do parágrafo único do artigo 4º foi, de certo modo, influenciada pelo Par-
lamento Latino-Americano18 (Parlatino), por meio dos parlamentares brasileiros que fa-
ziam parte daquela instituição. O então senador Marcondes Gadelha (PMDB-PB), tam-
bém membro do Parlatino, é apontado como o principal responsável pela chamada “e-
menda integracionista”. O objetivo do Parlatino era incluir essa emenda em todos os tex-
tos constitucionais da América Latina. Acreditava-se que, no caso brasileiro, a inclusão 
dessa emenda na Constituição mostraria aos vizinhos o interesse do Brasil na cooperação 
regional.19 

Dado o exposto, e em especial à contribuição de congressistas para a confecção 

do Parágrafo único do artigo 4º, inferimos que a presença de parlamentares brasileiros co-

nectados com a realidade internacional – sobremodo regional – foi decisiva na formulação 

das prioridades externas a serem perseguidas e defendidas pelo Brasil, a delimitar o com-

portamento do Poder Executivo em matéria de política externa referente à cooperação regi-

onal. Esta convergência de interesses alcançada pelos Poderes Executivo e Legislativo – 

não contestado por nenhuma das partes na revisão constitucional ocorrida em 1993 – colo-

ca-se, para nós, como um fator central para situarmos as preferências do Brasil no âmbito 

da integração regional. Neste particular, O Mercosul é coerente com as opções do país em 

                                                 
18 “O Parlamento Latino-Americano (Parlatino) é a assembléia regional unicameral composta pelos membros 
de 22 Parlamentos nacionais da América Latina e Caraíbas. Fundado em Lima, Peru, em dezembro 1964, foi 
posteriormente institucionalizado por um tratado internacional celebrado em Lima, em novembro de 1987. 
Desde 1992, a sua sede se encontra permanentemente localizada na cidade de São Paulo, Brasil. De acordo 
com os seus próprios Estatutos, os objetivos fundamentais desta entidade representativa regional são a defesa 
da democracia, a promoção da integração regional e o fortalecimento da cooperação entre parlamentares e 
Parlamentos em toda a América Latina. Possui personalidade jurídica e um orçamento que lhe é atribuído por 
todas as partes que participam do tratado. As línguas oficiais de trabalho são o espanhol e o português”. MA-
LAMUD, Andrés e SOUSA, Luís de. “Parlamentos Supranacionais na Europa e na América Latina: Entre o 
Fortalecimento e a Irrelevância”. In: Contexto Internacional. Rio de Janeiro, vol. 27, no 2, julho/dezembro 
2005, p. 395-398.  
19 NEVES, João Augusto de C. “O Congresso Nacional...”, op. cit., p. 373-374. 
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matéria de integração comercial e econômica com demais países latino-americanos. Con-

forme Neves 
O Mercosul é uma política externa de cooperação regional que representa a convergên-
cia de interesses entre o poder Legislativo e o poder Executivo. Com isso, o Legislativo 
“delegou” autoridade ao Executivo para levar a cabo o projeto de integração regional. A 
delegação, no entanto, ocorreu de forma peculiar, ou melhor, diferente de como se dá no 
modelo norte-americano. Pode-se dizer que o mandato negociador do Executivo brasilei-
ro é o parágrafo único do artigo quarto da Constituição de 1988.20 

Neste ínterim, o Mercosul tem garantida sua legitimidade política e institucio-

nal no plano doméstico. Seu lugar no plano externo será reforçado e inserido em uma estra-

tégia regional traçada pelo Brasil que permaneceria invariável desde o início da década de 

noventa: a busca pela convergência política entre Brasil e Argentina e a organização do 

espaço sul-americano, com autonomia perante os Estados Unidos e às pretensões hemisfé-

ricas destes, representada pela instalação da Alca21. A integração da América do Sul, se-

gundo Amado Luiz Cervo, foi alçada neste contexto ao nível de condição prévia para a in-

tegração hemisférica pela diplomacia brasileira, a ser viabilizada com o aprofundamento 

dos vínculos políticos e comerciais entre países ou blocos de integração sub-regionais. 

Retomando às preocupações deste trabalho, abordaremos agora o posiciona-

mento de parlamentares brasileiros quanto à proposta de integração regional que mais bem 

representa atualmente a convergência de posições, a nosso ver, entre os Poderes Legislativo 

e Executivo: o Mercosul. Interessar-nos-á abordar neste particular a atuação parlamentar 

brasileira na Seção Nacional ou representação do Brasil na Comissão Parlamentar Conjunta 

do Mercosul22, ou CPCM, a destacar também a movimentação política de parlamentares da 

                                                 
20 De acordo com NEVES, João Augusto de C. “O papel do legislativo nas negociações do Mercosul e da 
Alca”. In: Contexto Internacional. Rio de Janeiro, vol. 25, nº 1, janeiro/junho 2003, p. 120 
21 CERVO, Amado Luiz e BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. Brasília: Editora da 
UnB/IBRI, 2002, p. 487. 
22 A Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul ou CPCM, prevista pelo Artigo 24 do Capítulo VI do Tra-
tado de Assunção e substituída pelo Parlamento do Mercosul em dezembro de 2006, era um órgão do bloco 
que reunia as delegações dos quatro Congressos Nacionais. Competia à CPCM exercer as suas funções e 
competências mediante a elaboração de recomendações, disposições e declarações (...). O Protocolo de Ouro 
Preto estabeleceu que a CPCM seria constituída por um total de 64 membros. A cada país competiria eleger, 
no máximo, dezesseis representantes (...), incluindo membros das duas Câmaras nacionais, notando-se que os 
quatro Estados-membros do Mercosul possuem um sistema parlamentar bicameral. Os representantes nacio-



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 
 
 

9 de 20 

cena legislativa regional e seu interesse por maior espaço institucional no interior do proje-

to, desde sua concepção. 

 

O lugar da dimensão parlamentar na integração do Cone Sul: a Comissão Parlamen-

tar Conjunta do Mercosul e a atuação da Seção Brasileira 

 

O Tratado de Assunção, em seu Artigo 24, previu o estabelecimento de uma 

Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. Entretanto, a instalação da CPCM entre os 

órgãos da integração foi providenciada somente com a assinatura do Protocolo de Ouro 

Preto, celebrado em 17 de dezembro de 1994. Segundo Andrés Malamud, esta passou a 

constituir um órgão representativo dos Parlamentos nacionais, responsável pela transposi-

ção acelerada dos procedimentos do Mercosul para a ordem jurídica dos Estados-membros, 

mesmo sem a garantia de um dispositivo regimental nos respectivos Parlamentos nacionais 

destes para respaldar tais procedimentos. Competia à CPCM exercer as suas funções e 

competências mediante a elaboração de recomendações, disposições e declarações, despro-

vidos no entanto de qualquer efeito vinculativo23. A Comissão não figura entre os órgãos 

decisórios24 da estrutura institucional do bloco, a situar-se, no entanto, entre os órgãos não 

decisórios25 ou consultivos do mesmo. 

                                                                                                                                                     
nais da CPCM eram agrupados em seções nacionais compostas por deputados e senadores. Ver MALAMUD, 
Andrés e SOUSA, Luís de. “Parlamentos Supranacionais...”, op. cit., p. 388-390. 
23 Idem, p. 397. 
24 “A estrutura institucional do bloco compreendia, como órgãos decisórios, um Conselho do Mercado Co-
mum (CMC), integrado pelos Ministros de Relações Exteriores e Ministros da Economia ou Fazenda dos 
Estados Partes, e um Grupo Mercado Comum (GMC), órgão executivo do Mercosul, composto por represen-
tantes dos Ministérios das Relações Exteriores, da Economia ou Fazenda e seus equivalentes, e do Banco 
Central. Mais tarde, o Protocolo de Ouro Preto agregou a estes a Comissão de Comércio, órgão encarregado 
de velar pela aplicação dos instrumentos de política comercial comum acordados pelos Estados Partes para o 
funcionamento da União aduaneira”. Ver DRUMMOND, Maria Cláudia. A democracia desconstruída. O 
déficit democrático nas relações internacionais e os parlamentos da integração. Tese apresentada ao Depar-
tamento de História da Universidade de Brasília. Brasília: UnB, 2005, p. 265. 
25 “Os chamados ‘órgãos não decisórios’ ou ‘consultivos’ são a Comissão Parlamentar Conjunta (CPC), o 
Foro Consultivo Econômico-Social (FCES), entidade representativa da sociedade civil, e a Secretaria Admi-
nistrativa do Mercosul (SAM), mais tarde transformada em Secretaria do Mercosul, com um Setor de Asses-
soria Técnica”. Idem, p. 265. 
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Em termos gerais, a razão para a reduzida dimensão da participação parlamen-

tar na proposta veiculada pelo Mercosul deveu-se, em nossa opinião, à adoção de um mode-

lo de orientação intergovernamental26 pelos Estados-membros para se alcançar a integra-

ção, pautado pelo caráter cooperativo entre os governos e também pelo aperfeiçoamento do 

aparato jurídico e institucional do bloco em conformidade com a evolução do processo, a 

descartar um movimento em contrário27. Neste contexto, temos no Mercosul uma proposta 

de integração regional desprovida de normas de tipo comunitário ou supranacional, cujas 

decisões são tomadas e legitimadas pelo critério do consenso28 entre as lideranças executi-

vas dos Estados Partes apontados pelo Tratado de Assunção. 

Maria Cláudia Drummond destaca que a previsão da Comissão no Tratado de 

Assunção, mesmo sob a condição de órgão não decisório, não se deu sem resistências. A 

historiadora, ao se basear em um relato do então Deputado argentino Saturnino Dantti A-

randa, primeiro Presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, revela que a 

inserção da Comissão no Tratado de Assunção resultou, principalmente, de pressões de 

parlamentares uruguaios sobre os negociadores de seu país. Presidentes das Comissões de 

Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e do Senado dos quatro Parlamentos nacio-

nais, presentes à Reunião de Cúpula de Assunção, também se posicionaram contra à inexis-

                                                 
26 “Segundo a visão intergovernamentalista”, os Estados soberanos, principais atores no cenário internacional, 
lançam-se à integração a partir do reconhecimento de que as vantagens da cooperação e da identificação de 
interesses comuns superam os custos da situação de conflito. Mas em linhas gerais, na perspectiva intergover-
namental, os Estados devem esforçar-se por fazer valer, acima da visão regional, o interesse nacional. Desta 
noção decorre, naturalmente, o raciocínio segundo o qual a preservação da soberania nacional constitui  
um princípio essencial a ser observado ao longo das negociações da integração”. Idem, p. 267.  
27 “Depois de anos, ou décadas, de tentativas bem intencionadas, mas relativamente infrutuosas (...), o proces-
so integracionista na América Latina ingressou numa fase de sub-regionalização, ou seja, de diluição em 
experimentos parciais e geograficamente mais limitados, o que foi seguido de características novas em suas 
modalidades operacionais. Afastando as linhas mais rígidas dos grandes projetos do passado, os países volta-
ram-se para esquemas mais graduais e flexíveis, com uma abordagem setorial e mais equilibrada dos princi-
pais eixos da integração”. Ver ALMEIDA, Paulo Roberto de. “Problemas conjunturais e estruturais da inte-
gração na América do Sul: a trajetória do Mercosul desde suas origens até 2006”. Disponível em: 
<http://www.relnet.com.br/cgi-bin/WebObjects/RelNet.woa/2/wo/>.  Acesso em: 15 mar. 2006. 
28 “Hugo Gobbi assinala que a adoção do consenso e não da unanimidade permite alguma flexibilidade ao 
processo decisório, já que faculta a um Estado abster-se de se pronunciar sobre uma proposição, que ainda 
assim poderá ser aprovada, desde que nenhum dos Estados Partes se oponha a ela”. Ver DRUMMOND, Ma-
ria Cláudia. “A democracia desconstruída...”, op. cit., p. 290. 
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tência de instrumentos formais que garantissem sua participação no processo que se inicia-

va. Sob pressão, os negociadores, segundo Drummond, decidiram incluir, no documento, 

um dispositivo pelo qual se criava uma comissão que servisse de canal de comunicação 

entre os Poderes Executivos e os Parlamentos29. Tais circunstâncias revelam que, desde sua 

origem, o Mercosul tem atraído a atenção e o acompanhamento dos parlamentares brasilei-

ros, interessados em manter-se inteirados dos passos dados pelo bloco rumo à integração. 

Vale ressaltar que o entendimento revelou-se imediato, materializado pela realização de três 

reuniões de parlamentares do Mercosul ocorridas em 1991, onde foi assumido o compro-

misso, pelas lideranças parlamentares, de impulsionar, nos respectivos países, a ratificação 

do Tratado, e também manifestado, principalmente na segunda reunião, “a importância da 

participação dos Poderes Legislativos, como expressão da vontade popular, na conformação 

do Mercosul”. A Comissão, ainda neste ano, se prontificou também a aprovar seu próprio 

Regimento, atribuindo competências para si30. 

Em relação à atuação da Seção Brasileira da referida Comissão, Drummond 

destaca a promoção de audiências públicas, “com a participação de entidades da sociedade 

civil e com representantes dos órgãos governamentais negociadores do Mercosul, com o 

objetivo de propiciar um espaço onde se pudesse promover e aprofundar o debate sobre a 

integração e veicular a informação acerca do processo”31. Importa ressaltar a importância 

destas audiências como um meio de fornecer visibilidade aos parlamentares junto às suas 

bases eleitorais, a contrariar assim a crença popular de que “política externa não dá voto”. 

Ainda segundo a consultora legislativa do Senado Federal 
(...) o Deputado Júlio Redecker, Presidente da Seção Brasileira da CPC no biênio 1999-
2001, recebeu a segunda maior votação para deputado federal em seu Estado, o Rio 
Grande do Sul, durante as eleições de 2002. O mesmo se passou em relação ao atual Go-

                                                 
29 Idem, p. 278. Drummond ressalta ainda neste particular o descontentamento dos parlamentares na ocasião 
da assinatura do Tratado de Assunção, defensores da proposta pela criação de um parlamento regional e não 
de um mera Comissão Parlamentar Conjunta (p. 313). 
30 Idem, p. 279-282. 
31 Idem, p. 285. Ver também “O Mercosul Político: a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul”. In: Bole-
tim de Integração Latino-Americana. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 1993, Edição Especial. 
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vernador do Estado do Paraná, Roberto Requião, eleito em 2002, imediatamente após 
haver exercido a presidência da Seção Brasileira da CPC.32 

No que concerne à presidência de Júlio Redecker na Seção Brasileira da CPC, 

convém destacar seu papel nas negociações entre os setores calçadistas da Argentina e do 

Brasil. Drummond afirma que o acordo entre as partes em conflito deveu-se à mediação de 

parlamentares ligados ao setor. À época, Júlio Redecker representava os interesses do setor 

em questão na Câmara dos Deputados do Rio Grande do Sul. Houve também mediação 

parlamentar brasileira nas negociações envolvendo o setor do açúcar do Mercosul, cujo 

desenlace ou entendimento até o momento não se efetuou. 

À parte as considerações de ordem valorativa sobre o papel e o desempenho da 

Comissão Parlamentar Conjunta e de suas Seções Nacionais nos âmbitos das negociações 

intra-bloco, e na posterior transformação desta mesma Comissão no Parlamento do Merco-

sul33, importa-nos frisar, em conformidade com o pensamento de Neves, que os interesses 

determinam o tipo de comportamento do parlamentar brasileiro; interesses orientados, em 

grande medida, pela aquisição de dividendos políticos junto à sua base eleitoral, responsá-

vel por sua ascensão e manutenção na cena Legislativa. O Mercosul, além de possuir inteira 

correspondência com o apelo contido no parágrafo único do artigo quarto da Constituição 

brasileira, por nós descrito neste trabalho, também vai ao encontro da preferência de diver-

sos atores sociais pela integração sub-regional, vistos os resultados de algumas pesquisas de 

                                                 
32 Idem, p. 286. 
33 “A criação do Parlamento fundamentou-se no reconhecimento da importância da participação dos Parla-
mentos dos Estados Partes no aprofundamento do processo de integração e no fortalecimento da dimensão 
institucional de cooperação inter-parlamentar. A instalação do Parlamento do Mercosul contribui para reforçar 
a dimensão político-institucional e cidadã do processo de integração, ao facilitar o processo de internalização, 
nos ordenamentos jurídicos dos Estados Partes, da normativa Mercosul. Os Estados Partes decidiram adotar o 
critério de “representação cidadã” para a composição do Parlamento comunitário. Na primeira fase de sua 
existência (dezembro de 2006 até dezembro de 2010), o Parlamento funcionará com base na representação 
paritária, sendo integrado por 18 parlamentares de cada Estado Parte, designados segundo critérios determi-
nados pelo respectivos Congressos Nacionais. Na segunda etapa, que terá início em 2010, os parlamentares 
serão eleitos com base no critério de “representação cidadã”. Esse conceito, que determinará a proporcionali-
dade de representação entre os Estados Partes, deverá ser definido por Decisão do Conselho do Mercado 
Comum, até o fim de 2007. Cumpre ressaltar que já em 2010 os representantes do Parlamento do Mercosul  
passarão a ser eleitos por sufrágio universal, direto e secreto”. Disponível em: 
<http://www.sbdp.org.br/material/38_cardoso>. Acesso em: 10 Out. 2008. 
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opinião já levantadas a respeito34. Mesmo pontilhado com alguns conflitos pontuais, em 

nenhum momento da trajetória mercosulina o projeto foi confrontado diretamente por inici-

ativas parlamentares, na forma de edição de proposições contrárias à integração sub-

regional. Não foi o caso, como veremos agora, da proposta de integração dita hemisférica 

ensejada pelas negociações da Alca. 

 

A posição parlamentar brasileira diante das negociações da Alca: das demandas por 

maior participação à discordância 

 

Os debates sobre a criação da Alca foram polarizados, segundo Renato Bau-

mann, entre posições entusiásticas (devido à expectativa por acesso privilegiado ao pujante 

mercado norte-americano, o maior do planeta) e de pronto rechaço, pelo fato mesmo de que 

um eventual acordo dessa natureza pudesse criar condições desiguais para a concorrência 

entre economias díspares35. Os historiadores Alfredo da Mota Menezes e Pio Penna Filho 

afirmam que a iniciativa norte-americana, ao ser divulgada, provocou “um alvoroço” em 

toda região, evidenciado pela assinatura de tratados comerciais e pela criação ou reativação 

de propostas de integração sub-regionais na América Latina. A amplitude da proposta de 

integração comercial vinculada à Alca – e suas implicações nos âmbitos político e econô-

mico dos países latino-americanos –, aceleraram, segundo Menezes e Penna Filho, os mo-

vimentos políticos entre Brasil e Argentina em direção à criação do Mercosul. Ao se ex-

pressarem como bloco, com a adoção de um discurso e de um posicionamento uniformes, 

Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai poderiam, em tese, negociar em termos mais vantajo-

                                                 
34 Recomendamos a leitura da pesquisa denominada “alternativas de integração econômica” citada por NE-
VES, João Augusto de C. “O papel do legislativo...”, op. cit., p. 127.  
35 BAUMANN, Renato. “Alca: prejuízos inevitáveis ou oportunidades para promover mudanças?”. In: 
BAUMANN, Renato (org.). A Alca e o Brasil. Uma contribuição ao debate. Brasília: Ipea / Cepal. Escritório 
no Brasil, 2003, p. 25. 
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sos com os Estados Unidos da América, ou mesmo reunir condições de oferecer maior re-

sistência às pretensões da potência hegemônica.36 

Não sendo nossa pretensão abordar neste artigo o papel da Alca como catalisa-

dor da formalização da integração no Cone Sul, vale ressaltar a ampla repercussão política 

e social levantada pela iniciativa de integração hemisférica junto à opinião pública brasilei-

ra, não percebida pelo Congresso Nacional de forma positivamente unânime. Segundo os 

dados de uma pesquisa citada por Neves, realizada em 1996, referente à preferência de 

congressistas, administradores públicos, empresários e sindicalistas a ser dada ao Mercosul 

ou à aproximação comercial com os EUA, “a maioria significativa dos congressistas, 63%, 

dos administradores públicos, 68,5%, dos empresários, 57,1%, e dos sindicalistas, 75,9%, 

concorda com a ‘prioridade óbvia’ dada pelo governo brasileiro à integração sub-regional 

no âmbito do Mercosul”37. 

Com a evolução das negociações entre os países americanos em direção à im-

plantação da Alca, controvérsia sobre seus impactos ou consequências negativas38 no âmbi-

to nacional açularam o comportamento parlamentar, por sua vez também estimulado pelo 

crescente temor demonstrado por vários segmentos produtivos da sociedade brasileira pela 

implementação do projeto norte-americano, cujos pontos, termos e acordos a população em 

geral desconhecia39. Segundo Neves 
As reações iniciais são semelhantes àquelas que ocorreram nos momentos de conflito no 
Mercosul, como a criação de comissões especiais para analisar questões técnicas. Entre-
tanto, a partir de 2001, além de questionar a própria Alca, os parlamentares começaram a 
questionar a condução das política externas comerciais conduzidas pelo Executivo. O in-
teressante é observar que as reações do Poder Legislativo em relação às negociações da 
Alca questionam os fundamentos da própria integração hemisférica, como a proposta de 

                                                 
36 Conforme MENEZES, Alfredo da M; PENNA FILHO, Pio. Integração Regional. Os blocos econômicos 
nas relações internacionais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
37 Ver NEVES, João Augusto de C. “O Congresso Nacional...”, op. cit., p. 382. A pesquisa citada por Neves 
foi obtida em LIMA, Maria Regina Soares; CHEIBUB, Zairo. “Instituições e valores. As dimensões da demo-
cracia na visão da elite brasileira”. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 31, ano 11, p. 83-110, 1996.   
38 Renato Baumann resume estas controvérsias em nove pontos ou aspectos desfavoráveis levantados frequen-
temente pelos críticos da Alca. Ver BAUMANN, Renato. “Alca: prejuízos...”, op. cit., p. 27-28.   
39 A Indicação (INC) 1614/2001, de autoria do Deputado Fernando Gabeira (PV), denota essa necessidade por 
maior divulgação dos pontos em discussão pelos negociadores da Alca, ao sugerir ao Poder Executivo provi-
dências no sentido de que este tornasse de domínio público o debate, os documentos e as propostas oficiais de 
cada um dos países no contexto das negociações referentes à Alca.   
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plebiscito que visa à suspensão das negociações para o ingresso do Brasil na Alca – o 
PDS 71/2001 -, e questionam também as atribuições dos dois poderes no processo deci-
sório em matéria de política externa de comércio exterior – a PEC 345/2001, a PEC 
52/2001 e o PLS 189/2003.40 

Os textos das proposições41 supracitadas sugerem desde uma demanda por mais 

espaço participativo, pelo Congresso Nacional, nas negociações da Alca, até um posicio-

namento radical contrário à continuidade delas, além de ensejar também a reivindicação, 

por parte do Poder Legislativo, por mais espaço na produção da política externa brasileira. 

Neste particular, faz-se necessário destacar a PEC 345/2001, apresentada pelo Deputado 

Aloízio Mercadante, do Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo. Pela justificati-

va da proposta, de acordo com Cesar, observamos que ela é abertamente inspirada no cha-

mado “fast track” em vigor nos Estados Unidos da América. Tem como pretensão outorgar 

ao Congresso Nacional uma atuação mais ativa no que concerne à apreciação de tratados, 

retirando o Legislativo daquilo que o Deputado Mercadante chamou de “desconfortável 

posição de apreciar acordos de cuja negociação sequer tomou conhecimento” e da “função 

meramente homologatória das decisões do Executivo no campo a política externa”42. 

Ainda com relação às preocupações parlamentares referentes ao andamento das 

negociações da Alca, julgamos necessário destacar também a iniciativa parlamentar em 

torno da criação da Comissão Especial (temporária) destinada ao Acompanhamento das 

Negociações da Alca (CEALCA). Projetada pelo Senador Marcos Cintra (PFL-SP), foi 

instalada, conforme Cesar (2002), com o intuito de conformar um fórum de discussão sobre 
                                                 
40 NEVES, João Augusto de C. “O Congresso Nacional...”, op. cit., p. 385-386.   
41 Projeto de Decreto Legislativo do Senado Federal (PDS) 71/2001 – Convoca plebiscito sobre a suspensão 
das negociações para o ingresso do Brasil na Associação de Livre Comércio das Américas pelo prazo de 20 
anos (autoria do Senador Roberto Saturnino, do PSB); Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 345/2001 – 
Acrescenta novo inciso ao artigo 49 e dá nova redação ao inciso VII do artigo 84 da Constituição Federal. 
Exigindo autorização prévia do Legislativo para negociação dos acordos internacionais relativos à redução de 
barreiras alfandegárias (autoria do Deputado Aloizio Mercadante, do PT); Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 52/2001 – Acrescenta inciso e parágrafo único ao artigo 49 e inciso ao artigo 84 da Constituição Fede-
ral. (Modifica as competências privativas do Congresso Nacional e da Presidência da República relativos aos 
atos, acordos, convênios e tratados que versem sobre matéria de comércio internacional. [Autoria do Senador 
Roberto Requião, do PMDB]); Projeto de Lei do Senado Federal (PLS) 189/2003 – Define objetivos, métodos 
e modalidades da participação do governo brasileiro em negociações comerciais multilaterais, regionais ou 
bilaterais (autoria do Senador Eduardo Suplicy, do PT). Fonte: Sistema de Informação do Congresso Nacional 
(SICON). Idem, p. 385.    
42 CESAR, Susan Elizabeth M.  “O Congresso Nacional...”, op. cit., p. 60-61.    
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as negociações da Alca. Através da promoção de audiências públicas com membros do go-

verno, instituições representativas do setor industrial e rural, sindicatos e instituições soci-

ais, os parlamentares buscavam não só debater o tema, mas também elaborar recomenda-

ções e sugestões para o Poder Executivo, com a finalidade de se prepararem para o momen-

to em que fossem “chamados a aprovar ou não o acordo que venha a ser concluído”43. 

Posições mais radicais, contrárias às condições de adesão do Brasil à Alca, fo-

ram também adotadas e expressas através de proposições como o Projeto de Decreto Legis-

lativo (PDC) 852/2001, elaborado pelo Deputado Henrique Fontana (PT), que defendia a 

convocação de um plebiscito para decidir a participação do Brasil na Alca, e do PDC 

71/2001, de autoria do Senador Roberto Requião, que convocava também um plebiscito, 

mas para decidir sobre a suspensão das negociações para o ingresso do Brasil na Associa-

ção de Livre Comércio das Américas pelo prazo de vinte anos. Tais proposições chamam a 

atenção pela contundência com que alguns setores políticos rejeitavam a iniciativa norte-

americana, revelando a dificuldade de se alcançar um consenso no Congresso Nacional 

sobre sua procedência ou viabilidade, em contraste evidente com o Mercosul. 

Julgamos necessário frisar que as negociações sobre a Alca estão atualmente 

paralisadas, em grande medida, pelo desinteresse do governo dos EUA, principal interessa-

do, em dar continuidade à elas. A referida proposta não se coloca hoje como política priori-

tária dos EUA para as Américas. Entretanto, quando assim sinalizava, foi objeto de interes-

se e da atenção do Parlamento, não se posicionando este, à luz dos debates nas Comissões, 

no Plenário, nas audiências públicas e pela edição de proposições, de forma insensível ou 

desinteressada.  

 

Considerações finais 

 
(...) As divisões do mundo parlamentar, a ausência de interesse manifestada por vários 
de seus representantes pelas questões internacionais, ou o simples peso das pressões in-
ternas, fazem com que aqueles que tomam decisões tenham muitas vezes, em regimes de 

                                                 
43 Idem, p. 61-62.    
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assembléias, maior liberdade de movimento para assegurar a condução da política exter-
na que a consideração da relação das forças partidárias permitiria prever – pelo menos 
enquanto não forem frontalmente contrariados os compromissos fundamentais e as op-
ções consensuais.44 

A pertinência da afirmação supra do historiador Pierre Milza não poderia dei-

xar de ser destacada por nós, à guisa de conclusão deste artigo. De fato, à luz deste breve 

exame sobre a participação e o consequente posicionamento do Legislativo brasileiro no 

âmbito das negociações do Mercosul e da Alca, entendemos que a análise dos termos da 

conformidade ou a discordância do Parlamento neste particular não podem ignorar os 

“compromissos fundamentais” pactuados pelos Poderes Legislativo e Executivo (na forma 

do Parágrafo único do artigo quarto da Constituição Federal) e das “opções consensuais” 

acordadas pelos mesmos (entendida pela prioridade dada à integração sub-regional como 

condição indispensável à integração das Américas). Neste contexto, acreditamos ser o Mer-

cosul uma política de cooperação regional que mais bem representa a convergência de inte-

resses entre os Poderes Executivo e Legislativo. Reconhecida a concordância, é normal, 

conforme Neves, que um dos poderes, no caso o Executivo, assuma a liderança do proces-

so.45 Este é o exemplo do Mercosul, em cuja trajetória evidenciou-se mais convergências 

do que divergências entre os Poderes, muito diferente do que ocorreu com as negociações 

envolvendo a instalação da ALCA. Neste aspecto, o Parlamento não só demonstrou sua 

preocupação quanto à materialização da proposta, como também questionou a condução 

das políticas de comércio exterior operadas pelo Executivo, fato evidenciado com a edição 

de determinadas proposições, conforme já vimos anteriormente. 

Não sendo unânime o posicionamento dos vários setores sociais do Brasil com 

relação à criação da área de livre comércio americana, não foi esta também matéria de con-

senso no Congresso Nacional, cujo posicionamento oscilou desde a preocupação com a 

proposta até a defesa da suspensão da mesma. O comportamento do Parlamento, neste par-

ticular, informa-nos que os congressistas estão atentos à apreciação da opinião pública e 

dos setores produtivos da sociedade brasileira acerca do tema “integração regional”.  

                                                 
44 MILZA, Pierre. “Política interna...”, op. cit., p. 385.    
45 NEVES, João Augusto de C. “O Congresso Nacional...”, op. cit., p. 381. 
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Nosso peculiar tempo presente, cada vez mais hipertrofiado pela ação de inú-

meras inovações técnicas aplicáveis a todos os níveis da atividade humana, ultrapassa – em 

conformidade com o pensamento de Koselleck – a limitação do futuro possível, tal como 

pressuposta pela experiência anterior. Esta perspectiva lançada por nosso atual tempo histó-

rico, constituída pela conjugação de um passado constituído e de um presente saturado de 

inovações, superdimensionada pelas intermináveis demandas geradas pela competição co-

mercial globalizada, não se fez sentir de forma pouco sensível no Parlamento, conforme 

demonstramos ao examinar sua posição quanto às negociações sobre a instalação do Mer-

cosul e da Alca. Tais constatações nos permitem atestar a inconsistência de certas premis-

sas, que interpretam a atividade Legislativa como submissa a um pretenso protagonismo 

Executivo de tipo excludente, bem como eivada de uma “natural inaptidão” para atuar em 

defesa do interesse externo do país. 
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DÍVIDA INTERNA E INFLAÇÃO (1964-1993): A LÓGICA DO FINANCIAMENTO 

DO ESTADO BRASILEIRO DIANTE DA INDEXAÇÃO 

 

Resumo: O financiamento do Estado brasileiro acabara adquirindo, de 1964 a 1993, 

diferentes modalidades orçamentárias e extra-orçamentárias para a execução dos projetos 

de desenvolvimento e para outras funções de fechamento das contas públicas. No entanto, a 

dívida pública interna representara muito mais um instrumento de valoração do capital 

financeiro e de formação do estoque de riqueza a partir da figura das “quase-moedas” 

(títulos públicos indexados) do que um meio de captação de recursos para o financiamento 

clássico não-inflacionário do setor público. A metodologia keynesiana se encaixa 

justamente aí, ao identificar o fenômeno da preferência pela liquidez em favor dos títulos 

públicos indexados, em que os principais agentes da economia especularam contra a 

própria moeda nacional durante os choques externos dos anos 70, e durante todas as crises 

de vulnerabilidade externa nas décadas seguintes. Especulações tais, viabilizadas pelas 

debilidades estruturais do balanço de pagamentos no decorrer dessas décadas. 

Transformando inclusive, o próprio Estado, num parceiro do setor financeiro, na 

participação dos ganhos crescentes conforme avançava a aceleração inflacionária. 

 

Palavras-chave: vulnerabilidade externa, preferência pela liquidez, inflação, e dívida 

interna. 

 

Abstract: The financing of the Brazilian State had just acquired different methods and 

extra-budgetary resources for the implementation of development projects and other tasks 

for the closing of public accounts from 1964 to 1993. However, the internal public debt 

represented an appreciation of financial capital and the training of stock of wealth from the 

figure of "quasi-currencies" (indexed government securities) instead of a mean of fund-

raising for non-inflationary financing classic public sector. The Keynesian approach fits 
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right there to identify the phenomenon of liquidity preference in favor of government 

indexed bonds, when the main actors of the economy speculated against the national 

currency during the external shocks of the 70s and during all the crisis of external 

vulnerability. This fact was possible thanks to the weaknesses structure of the balance of 

payments in those decades. Transforming even the State itself, a partner of the financial 

sector in the increased earnings participation as the inflation used to accelerate. 

 

Key words: external vulnerability, liquidity preference, inflation, internal federal debt. 

 

Classificação JEL: E42, F32, H69 

 

1. Introdução 

 A relação existente entre o papel da preferência pela liquidez na economia 

brasileira e a dinâmica do crescimento da dívida interna começou a se delinear a partir da 

formalização dos títulos públicos com a introdução da correção monetária. O conceito de 

dívida pública, parte do princípio do poder do Estado em colocar papéis no mercado 

financeiro como forma de se financiar sem ter de recorrer à emissão monetária. A análise 

sobre como se posiciona o mecanismo de financiamento do Estado para a aquisição de 

recursos extra–orçamentários, via emissão de títulos públicos, gera implicações de como se 

dá o comportamento do estoque desta dívida pública diante da hipótese de um possível 

quadro inflacionário. Mais ainda pelo fato de que o propósito de introdução do modelo de 

dívida interna, que inicialmente visava à futura atração de capitais externos, se transformou 

num instrumento peculiar de convivência, por décadas, de uma inflação abastecida por 

regras generalizadas de indexação, as quais foram responsáveis pela transformação das 

regras de capitalização dos setores privado e público da economia brasileira na direção da 

chamada “financeirização”. 

 O resultado dessa financeirização para as finanças públicas se deu na 

construção de diversas manobras de adaptação do financiamento do Estado diante das 

regras de indexação dos diversos contratos da economia ao longo dessas décadas. O 

orçamento público passara então, após décadas de indexação progressiva dos ativos, a 

também depender dessa mesma indexação. No momento em que a indexação dos tributos 
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permitira também ao Estado se financiar através da corrosão diária de sua própria moeda. 

Isto posto, demonstrou-se a manifestação de uma forma não-convencional da preferência 

pela liquidez na economia brasileira, em que nos momentos de incerteza, agravados por 

crises de vulnerabilidade externa, a preferência por ativos líquidos se exacerbou na figura 

das “quase-moedas”, ao invés da noção tradicional, pela retenção da moeda em contraponto 

às decisões de gasto e investimento. 

 Esse esquema também incluiu o governo federal na condição de sócio do 

processo inflacionário a partir do final da década de 80, quando a introdução da UFIR, na 

posição de indexador dos principais impostos, em conjunto ao represamento dos repasses 

dos fundos de participação dos estados e dos municípios, possibilitou a utilização da 

aceleração inflacionária como instrumento de fechamento das contas públicas e de 

amortização do estoque da dívida interna. A dívida interna deixara, na primeira metade da 

década de 90, de ser um estoque resultante de anos de acúmulos de rolagem de juros reais, 

em sua maior composição percentual, para ser diluída progressivamente até as vésperas do 

lançamento do Plano Real. Contando de tal modo com a inflação como o seu principal 

instrumento de amortização. 

 

2. Da introdução da correção monetária às últimas etapas do desenvolvimento via II 

PND (1964–1980)    

O primeiro título instituído sob a lógica da correção monetária foi a ORTN1 

(Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional), com a Lei nº 4357 de 16/07/1964, e anos 

mais tarde tendo sido resgatada toda a dívida mobiliária anterior a ORTN, através do 

Decreto-Lei nº 263, de 21/07/1967 (ALÉM; GIAMBIAGI, 1999, p.108). Ao mesmo tempo 

em que foi instituído o mecanismo da correção monetária, o bojo de reformas lideradas 

pelo PAEG2 criou no ano seguinte, em 1965, o Banco Central, como autoridade monetária. 

                                                 
1 O prazo de resgate variava de 1 a 20 anos, e o valor nominal era reajustado periodicamente pelo valor da 
inflação passada mais uma taxa de juros de 6% a.a. Os ajustes nos valores dos títulos eram, inicialmente, 
trimestrais, passando a ser mensais no decorrer da década de 60, conforme os coeficientes de ajuste 
divulgados pelo Ministério da Fazenda.  Além disso, para incentivar as ORTN, o governo determinou que 
quem comprasse o título até maio de 1966, poderia optar pela cláusula de correção monetária, ou pelo reajuste 
de acordo com a variação do dólar. A cláusula de correção cambial estabelecia que os detentores das ORTN, 
poderiam optar, ou pela correção do valor dos títulos em função dos coeficientes calculados pelo Banco 
Central, com base na variação da cotação da moeda em relação ao dólar oficial. 
2 As reformas, bancária, financeira e monetária, introduzidas pelo regime militar, após o golpe de 1964, 
resumidas na figura do PAEG (Plano de Ação e Estruturação do Governo) criaram como eixo essencial desse 
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A contrapartida da extinção da SUMOC (Superintendência Monetária e Creditícia), de 

responsabilidade do Banco do Brasil, veio através da Conta–Movimento. Conta esta, que 

permitia ao Banco do Brasil zerar todo o seu déficit de caixa diário junto ao Banco Central, 

produzindo na realidade uma monetização deste déficit, e uma fonte de recursos infinitos 

para o Banco do Brasil. A duplicidade desta conta resultava do fato de que o Banco do 

Brasil não só continuara a atuar como banco comercial, mas não deixara de ser autoridade 

monetária, exercendo o direito de emitir moeda diariamente e não possuindo nenhuma 

forma de restrição aos empréstimos concedidos. A Conta–Movimento perdurou por mais de 

20 anos, só sendo extinta em 1986, com o lançamento do Plano Cruzado. 

Outro aspecto da política de colocação de dívida pública do governo militar foi 

a Lei Complementar nº 12 de 1971, que passou do Legislativo para o Executivo, o poder de 

administrar a colocação de títulos públicos, fazendo do orçamento monetário um 

instrumento que reunia a contabilidade das autoridades monetárias, e permitindo que esse 

fosse integrado às execuções orçamentárias tradicionais. Como decorrência disto, a ainda 

recente política de formação de dívida interna, instituída pelo PAEG, se somara ao leque de 

instrumentos responsáveis pela formação de recursos a serem disponibilizados para os 

investimentos públicos.  Pode ser dito então, que a base do financiamento governamental à 

implementação dos projetos de desenvolvimento, tanto no milagre econômico (1967-1973), 

como no II PND (1974-1979), do ponto de vista da aquisição de recursos internos 

(desconsiderando-se o tanto o financiamento externo como os recursos do então BNDE) se 

pautou nesses instrumentos: a Conta-Movimento do Banco do Brasil, e o orçamento 

monetário, viabilizado pela Lei Complementar nº 123.   

                                                                                                                                                     
sistema financeiro a instituição da correção monetária. A correção monetária tinha como justificativa a 
introdução de um mecanismo automático de proteção dos títulos públicos contra a corrosão gerada pela 
aceleração inflacionária, e com isso, visava instituir um mercado de capitais a partir da captação de recursos 
no mercado interno; em que esses títulos, ao serem blindados contra quaisquer perdas causadas pela inflação, 
serviriam de base sólida para o Estado poder colocá–los no mercado, e assim, terem aceitação rápida. 
Proporcionando uma fonte extra de recursos, que em tese, seriam oriundos de um processo não inflacionário, 
apenas transferindo meios de pagamentos para outras modalidades de agregados monetários. 
 
3 “Essa lei concedeu autoridade e flexibilidade absolutas às autoridades monetárias, na administração da 
dívida mobiliária interna, com a eliminação dos limites anteriormente existentes de expansão da dívida. Ela 
permitiu ao Banco Central emitir títulos por conta do Tesouro Nacional, e contabilizar os correspondentes 
encargos no próprio giro da dívida pública, sem que estes tivessem que transitar pelo Orçamento Geral da 
União. A Lei Complementar nº 12 outorgava às autoridades monetárias uma enorme flexibilidade na 
administração da dívida pública interna, inclusive para o financiamento de dispêndios extra–orçamentários. A 
partir de então, o Banco Central, como administrador da dívida pública, ficou encarregado de todas as ofertas 
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Em conjunto às ORTN4, foi criada pelo Decreto-Lei nº 1079 de 29/01/1970, a 

LTN5, Letra do Tesouro Nacional, cuja finalidade era a de iniciar um processo de sintonia 

fina no ajuste da oferta de moeda, sobretudo no que dizia respeito ao impacto monetário das 

operações com títulos públicos federais6. Numa política de curto prazo, que posteriormente 

passaria a ser conhecida por “Open Market”. Neste contexto, a correlação entre inflação e 

dívida interna ainda não havia sido materializada como nas décadas seguintes, dado o 

também ainda pequeno estoque da dívida interna, tal que os efeitos sobre a não 

desvalorização desta, em função da correção monetária, apresentavam efeitos desprezíveis 

sobre o orçamento público. A dívida interna não possuía, nesta época, proporções 

consideráveis para gerar qualquer forma de estrangulamento às finanças públicas7. 

A principal fonte de financiamento, não só público, mas também privado, era o 

financiamento externo, num período favorecido pela quebra do padrão Bretton Woods, a 

                                                                                                                                                     
públicas de títulos, bem como do resgate e do pagamento dos juros, determinando o montante de cada 
emissão, influindo nas taxas de captação, e administrando os recursos oriundos da colocação primária de 
títulos. Além disso, cabia a ele baixar normas administrativas e a iniciativa de propor alterações legais que 
envolvessem a dívida mobiliária da União. Assim, o Banco Central passava a realizar emissões primárias de 
títulos não só para atender ao giro da dívida interna, ou para fins de política monetária – na neutralização dos 
efeitos expansionistas das operações cambiais, por exemplo, mas também para arcar com os repasses de 
recursos para os programas de fomento, e para demais operações conduzidas pelas autoridades monetárias por 
conta e ordem do Tesouro Nacional. Essas operações não eram registradas no Orçamento Geral da União, 
mas ficavam embutidas no chamado “orçamento monetário”, não sendo explicitado o montante do déficit do 
governo em suas relações com o restante do sistema econômico” (ALÉM; GIAMBIAGI, 1999, p.113).     
4 Devido à pontualidade dos pagamentos, às taxas de juros reais positivas e à eficiente campanha de 
divulgação, uma demanda voluntária pelas ORTN surgiu de forma rápida. Entre 1966 e 1971, a demanda por 
ORTN cresceu mais do que a necessidade de captação do governo federal. Este excedente de financiamento 
promoveu diversos programas de crédito e aumentou de forma expressiva os recursos disponíveis para os 
governos locais. As ORTN foram lançadas, a priori, com prazo de 1 ano, mas passaram a ser emitidas com 
prazos mais curtos, dado ao incremento de demanda por essa modalidade de título indexado, uma amostra 
inicial do que seria, anos mais tarde, a exacerbação da preferência pela liquidez, manifestada pelas quase-
moedas. Apesar de não ter sido criada com o objetivo de ser unidade de conta, as ORTN ganharam um espaço 
notório, por passarem a ser usadas com referência de valor para outros contratos. 
5 As LTN foram criadas em 1970 com prazos de 42, 91, e 182 dias. Por serem simples, eram mais apropriadas 
para as operações de mercado aberto. As LTN eram títulos prefixados e alguns mecanismos de subscrição 
compulsória e isenção fiscal garantiram a colocação desses títulos no mercado. Essa isenção fiscal consistia 
na utilização como lastro em depósitos compulsórios, como garantia na cobertura de reservas técnicas das 
seguradoras e composição de fundos, e na aplicação de recursos externos que não estivessem empregados nas 
operações de repasses cambiais, no pagamento de tributos federais, entre outros.  
6 As LTN representaram a demarcação oficial do chamado processo de esterilização, pois a combinação de 
expansões monetárias, provenientes da entrada de recursos externos, e a colocação de dívida pública interna 
no mercado financeiro, resultaram da definição do conceito de ajuste da política monetária no curto prazo, de 
modo a impedir, que a emissão monetária, oriunda das divisas convertidas internamente, produzissem efeitos 
inflacionários. 
7 As repercussões dos choques externos sobre as finanças públicas só começaram a ser sentidas no final dos 
anos 70 e início dos anos 80, até então o crédito externo barato, e a política econômica expansionista diluíam 
os possíveis efeitos de um endividamento que representasse o fim da poupança pública propriamente dita. 
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partir de 1971, e pela reciclagem dos petrodólares (SERRANO, 2002). A velocidade de 

crescimento da dívida interna não apresentava significância mesmo na presença do 

endividamento externo, pois os recursos externos captados não precisavam ser 

necessariamente esterilizados, por que a política monetária expansionista8 fora a marca de 

um processo de crescimento que associava captação externa com crédito interno, e não com 

endividamento interno9.  

A combinação de políticas fiscais e monetárias expansionistas advinha de um 

programa direcionado ao estímulo da demanda agregada, ao investimento público (via 

empresas estatais) e a todo um sistema de incentivos à exportação de manufaturados 

(BONELLI, 2004, p. 315). As empresas estatais tiveram papel central no milagre 

econômico e no II PND10, por serem as principais captadoras do financiamento externo, 

inclusive tendo sido a principal fonte de repasse para a iniciativa privada11.  

                                                 
8 “Após o ajuste das contas públicas, efetuado pelo PAEG, e com os salários rigidamente controlados, a 
inflação passou a apresentar um forte componente de custos, decorrente da grande capacidade ociosa existente 
e dos altos custos financeiros. A solução para a continuidade da queda da inflação seria a retomada do 
crescimento econômico, tendência verificada em toda a economia mundial da época. Para isso, era 
fundamental que se adotasse uma política monetária expansiva e que houvesse um grande aumento no crédito 
ao setor privado, estimulando a produção para o mercado interno e externo” (MARQUES; REGO, 2002, 
p.111). 
9 Parte das divisas, obtidas com a entrada de recursos externos, era esterilizada e convertida em dívida interna, 
porém a maior parte sem dúvida era direcionada para o crédito interno. 
10 “As empresas estatais, conforme determinação governamental, só podiam ter acesso ao sistema financeiro 
externo, estando impedidas de recorrer ao crédito interno. As estatais, com seus imensos ativos, eram o 
mercado ideal para o sistema financeiro internacional, que já estava reciclando os petrodólares, isto é, os 
imensos excedentes que os países árabes exportadores de petróleo começavam a acumular com o aumento dos 
preços do produto. Nesse quadro de grande liquidez internacional, a conjuntura econômica mundial adversa 
reduzida os demandantes de crédito. O governo brasileiro e suas grandes empresas passaram a ser 
praticamente os únicos grandes tomadores de recursos do sistema financeiro internacional. Dessa maneira, 
entraram no país recursos que financiaram nossos déficits em transações correntes, causados pelo aumento 
dos déficits das balanças comercial,e de serviços. A deficiência deste esquema de financiamento reside no 
fato de que os empréstimos eram concedidos a taxas de juros flutuantes, em uma conjuntura econômica 
mundial em que já não se praticavam as taxas de juros reais negativas dos anos 60”  (MARQUES; REGO, 
2002, p. 123). 
11 Esta constatação demonstrava o papel da vulnerabilidade externa sobre a economia brasileira, que seria 
sentida na virada dos anos 70 para os 80. O processo de estatização da dívida externa determinaria o início do 
colapso das finanças públicas, incluindo as perdas acumuladas de receitas fiscais em função da série de 
renúncias e subsídios; vide os exemplos do setor de bens de capital durante o II PND e da gradual queda da 
carga tributária, que passara a ser substituída pelo então lento e progressivo “crescimento” da dívida interna. 
A exacerbação do problema da vulnerabilidade externa tomara dimensão com o choque do petróleo de 1973 e 
com o direcionamento da política econômica em favor da continuidade do crescimento pautado no 
financiamento externo, que acentuara o déficit em transações correntes. O consumo de petróleo passou de 21 
milhões de m³ em 1967, para 46 milhões de m³ em 1973, e a importação passou de 59% para 81% do 
consumo interno (HERMANN, 2004, p. 95), podendo-se atribuir à questão da substituição energética, um dos 
pontos centrais da execução do II PND como tentativa de redução da principal vulnerabilidade do balanço de 
pagamentos. Na questão inflacionária, em pleno período de aumento do preço do principal insumo industrial 
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Tabela 1 

Dívida Interna, Carga Tributária, Cresc.PIB, e Inflação 
Anos Dívida Interna (%PIB) Carga Tributária (%PIB) Cresc.PIB (%) Inflação (IGP) 
1964 0,6 17,0 3,4 92,1 
1965 0,4 19,0 2,4 34,2 
1966 1,8 21,0 6,7 39,1 
1967 3,8 20,5 4,2 25,0 
1968 3,3 23,3 9,8 25,5 
1969 3,2 24,9 9,5 19,3 
1970 4,4 26,0 10,4 19,3 
1971 5,9 25,3 11,3 19,5 
1972 7,5 26,0 11,9 15,7 
1973 4,3 25,1 14,0 15,6 
1974 4,6 25,1 8,2 34,6 
1975 6,0 25,2 5,2 29,4 
1976 9,4 25,1 10,3 46,3 
1977 9,7 25,6 4,9 38,8 
1978 9,9 25,7 5,0 40,8 
1979 8,6 24,7 6,8 77,2 
1980 6,7 24,5 9,2 110,2 

                  Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE, FGV. 

 

A repercussão dessa estratégia sobre o estoque da dívida interna resultou não só 

no seu crescimento, mas no crescimento da parcela não monetizada12, passando de 12,7% 

do total da dívida interna em 1970, para 44,6% em 1976, e 59,3% em 1980 (DIAS 

CARNEIRO, 1989, p. 315). Num processo nítido de redução da demanda por moeda com o 

crescimento da inflação, transferindo base monetária em favor dos títulos públicos na 

composição dos agregados monetários. Outro ponto determinante para o crescimento da 

emissão de títulos nesse período como proporção do PIB, correspondia, durante o II PND, 

às operações de “esterilização” da entrada de capital no mercado cambial (HERMANN, 

2004, p. 104). A esterilização era utilizada por motivo do modelo de câmbio fixo 

empregado13. Até o final da década de 70, a política de esterilização já representava um 

elemento significativo no crescimento da dívida interna, em conjunto ao déficit público 

                                                                                                                                                     
importado, e de modo óbvio, de seus derivados, ficava cada vez mais impossível amortecer os repasses em 
cadeia destes reajustes por instrumentos que proporcionassem economias de escala, de modo semelhante ao 
praticado durante o milagre econômico. Por conta disto, o ano de 1976, marcou o início da reversão na 
política monetária pelo aumento da taxa básica de juros, por instrumentos de controle ao crédito e pela 
respectiva elevação destas taxas de juros praticadas pelo mercado. 
12 Exatamente a parcela correspondente aos títulos públicos (ORTN e LTN). 
13 Esse mecanismo difere da política monetária expansionista empregada durante o milagre econômico, pois 
durante o II PND o estímulo à demanda era praticado de acordo com os setores pré-determinados, sobretudo 
na substituição de importações de insumos industriais e bens de capital, vis-à-vis que em meados da década 
de 70, por razão da aceleração inflacionária, o crédito interno começava a sofrer restrições. 
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primário14. No período 1979-198015, a senhoriagem atuou na monetização de parte dessa 

dívida, no momento em que a carga tributária também fora achatada pela corrosão 

inflacionária sobre as receitas públicas, fechando a década em 24,5% do PIB, apesar de ter 

registrado valores superiores à casa dos 25% durante a década de 70, tendo atingido 26,0 % 

em 1970 e também em 1972. 

 

3. A indexação como instrumento definitivo da “capitalização” do setor bancário-

financeiro da economia (1981-1990) 

O início definitivo do processo de endividamento interno com proporções 

consideráveis foi sem dúvida o ano de 1981 (LUPORINI, 2001). A aceleração inflacionária 

por conta do fracasso da tentativa de pré-fixação da correção monetária no ano anterior 

empurrou o governo a se refugiar num bojo de medidas ortodoxas, e o peso dessa nova 

modalidade de política monetária recaiu diretamente sobre a dívida interna16. Todo o 

esquema de ajuste recessivo17 para a redução da absorção interna, no período 1981-1983, 

resultou no crescimento do estoque da dívida interna e na proporção desta no PIB18. O 

                                                 
14 Nesse contexto, a inflação acabara por exercer dois efeitos distintos sobre o estoque da dívida interna de 
1976 a 1980. No primeiro momento, a aceleração inflacionária fez, por conseguinte, elevar a correção 
monetária, e por extensão as taxas nominais de juros. No segundo momento, a estratégia de prefixação da 
correção monetária, no início de 1980, impôs uma corrosão à remuneração desses títulos, na desvalorização 
do estoque total da dívida interna, apesar do recrudescimento ainda maior da inflação. Nesse período, a dívida 
interna passou de 9,4% do PIB em 1976, para 6,7% em 1980, quando a inflação saltara de 46,3% para 110, 
2% (vide tabela 1). 
15 Em agosto de 1979, o governo fixou a taxa de câmbio, a taxa de juros e a correção monetária, o que 
promoveu uma queda abrupta no valor real da dívida interna e um desaquecimento da demanda por títulos. 
16 Agora o governo federal passara a emitir títulos como forma de cobrir os déficits em caixa e “esterilizar” a 
entrada de divisas. A ordem era impedir qualquer forma de monetização vis-à-vis o controle sobre a demanda 
agregada. O instrumento da dívida pública entrava em definitivo na rota do arsenal antiinflacionário, e isto 
como consequência assumiu contornos irreparáveis, sendo o início de fato do estrangulamento da capacidade 
de promoção do desenvolvimento liderado pelo Estado. 
17 “A década de 1980 foi, em sua totalidade, dominada pela questão do endividamento externo e suas 
implicações. Entre estas se incluem, com destaque, a aceleração inflacionária e a recessão do triênio 1981-
1983, iniciada por um conjunto de medidas visando contrair a absorção interna e incentivar as exportações 
para aumentar as exportações líquidas. Essa estratégia foi seguida ao longo do quadriênio 1981-1984” 
(BONELLI, 2004, p. 317). 
18 O crescimento da dívida externa gerou o proporcional crescimento da dívida interna, via mecanismo de 
esterilização. Vem justamente desse período a solidificação do processo de transferência da riqueza pessoal 
sob a forma de haveres monetários para os haveres não monetários. As quase-moedas substituíram a moeda 
clássica nesse processo de explicitação da preferência pela liquidez. Os títulos públicos se prontificaram como 
ativos de alta liquidez e segurança, e acima de tudo de curto prazo, prazo esse que cada vez mais vinha sendo 
comprimido. 
Ao contrário das décadas anteriores, o período 1981–1993 apresentou como marca a desaceleração do 
crescimento, ou de certa forma, fases prolongadas de estagnação, alternadas por pequenas fases de 
recuperação da atividade econômica. 
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abandono do modelo de desenvolvimento, instituído dos anos 30 aos 70, veio seguido por 

décadas de debilidade fiscal, onde a presença da dívida interna simbolizou o estancamento 

da capacidade empreendedora do Estado brasileiro19. 

O estoque nominal das letras20 em circulação aumentou, entre o fim de 1980 e o 

fim de 1984, de 250 bilhões de cruzeiros para cerca de 5,5 trilhões, decaindo assim de 1,4% 

para 0,8% do PIB. Em contraste, o estoque nominal das Obrigações do Tesouro aumentou 

de aproximadamente 600 bilhões de cruzeiros, no fim de 1980, para cerca de 85 trilhões de 

cruzeiros quatro anos depois, ou de 3,2% para cerca de 13% do PIB. Sua participação na 

dívida interna do Tesouro cresceu de 4,6% do produto interno em 1980, para 14% em 

198421. Tendo havido, portanto, um aumento de 70% para 94% no total da dívida interna, 

representando assim, a preferência do mercado por títulos indexados22 (GOLDSMITH, 

1986, p. 548). 

                                                 
19 Ver (GONÇALVES; POMAR, 2002, p. 48). 
20 Entre 1980 e 1984 houve uma modificação considerável na composição dos títulos públicos na direção das 
ORTN. A dívida interna do governo federal passou a consistir quase que exclusivamente de dois tipos de 
títulos: Letras do Tesouro Nacional (LTN), em porção minoritária, com vencimento de 91 a 182 dias, medidas 
com base em descontos, e na maior parte de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), de duas 
categorias: 2 anos a 6% e 5 anos a 8% - vendidas em leilão. 
21 Nos primeiros meses de 1984, visando reduzir o grau de risco das instituições financeiras, o Banco Central 
iniciou a recompra das ORTN com correção cambial e incentivou a compra de títulos com correção 
monetária. Algumas alterações foram feitas em relação às ORTN; o vencimento passou a ser no primeiro dia 
de cada mês (em vez do dia 15), o cálculo dos juros passou a ser feito pelo valor final corrigido do papel (e 
não mais pelo valor médio), e por fim revogou-se a cláusula cambial das ORTN de cinco anos emitidas a 
partir de 1985. Ainda em 1985, ocorreram mais três alterações na metodologia de cálculo da correção 
monetária. Essa era baseada no IGP-DI do mês anterior e passou a ser calculada a partir da média geométrica 
dos três meses anteriores ao mês de referência. Posteriormente, a correção monetária voltou a ser estabelecida 
com base no mês anterior, e por fim, o IPCA passou a ser utilizado como índice oficial da correção monetária.  
22 No mesmo período, a dívida externa pública saltou de US$ 37 bilhões para US$ 70 bilhões, ou seja, de 12% 
para 30% do PIB. Quanto à dívida total, vale lembrar o efeito da correção monetária sobre os débitos internos 
indexados e a desvalorização do cruzeiro de 30% em 1983, refletindo sobre o ônus do governo federal quanto 
ao dispêndio em moeda nacional, referente aos pagamentos dos juros da dívida externa. O papel das 
operações de esterilização foi sem sombras de dúvidas o fator desencadeador da conversão de dívida externa 
em dívida interna nesse período, ao contrário da afirmação de que a explosão da rota do processo de 
endividamento interno seria herança dos gastos públicos com os investimentos do II PND. Afinal de contas, 
como explicar que as trajetórias da dívida interna e da inflação tenham disparado justamente no período em 
que mais se praticou cortes de gastos e de investimentos públicos em todos os setores? Simples, a resposta 
está na junção da elevação ostensiva de juros com uma realidade de uma economia plenamente indexada. 
Quando houve meramente o repasse dos aumentos dos custos financeiros para os preços finais praticados no 
mercado livre e em acréscimo se dava o processo de esterilização da entrada de recursos externos face à 
questão de se manter controlado o nível da absorção interna, impedindo a expansão da demanda agregada. 
Esse processo mostrou uma reestruturação da concepção original da LTN, instituída como instrumento de 
open market na lógica do curto prazo, tendo seu espaço reduzido em favor da ORTN durante as fases mais 
agudas do ajuste recessivo, que perdurou até 1984; mesmo inclusive pelo fato da LTN ter sido concebida 
como precursora das operações de esterilização, pois os títulos indexados é que passaram a ser realmente os 
papéis de maior aceitação do mercado. A dimensão do processo inflacionário, assumido a partir de 1983, 
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A queda do superávit primário a partir de 1986 pôde ser observada como um 

exemplo de deterioração fiscal resultante do enrijecimento das expectativas inflacionárias 

após as tentativas de controle por meio de congelamento de preços e salários. A taxa média 

registrada dos superávits primários entre 1986 e 1989 se situara acima de 1%, enquanto que 

a taxa do período 1983-1985 superara os 3%, o que demonstra o grau de corrosão às 

finanças públicas gerado pelos picos de aceleração inflacionária entre 1986 e 198923. Já a 

taxa média do déficit operacional superou os 5% por razão da manutenção da carga de juros 

também superior à taxa de 5% nesse mesmo período24. 

                                                   Tabela 2 

                             Déficit público por componente (%) PIB (1983-1989)  
 
Anos       Déficit operacional       Carga de juros       Superávit primário 
   1983              4,2                                  6,6                                  2,4      
   1984              2,5                                  7,1                                  4,6 
   1985              4,3                                  6,9                                  2,6 
   1986              3,6                                  5,1                                  1,5 
   1987              5,5                                  4,6                                  0,9 
   1988              4,3                                  5,6                                  1,3 
   1989              6,9                                  5,9                                  1,0 

                            Fonte: CARNEIRO, 2002. 

 

A relação clássica entre déficit público e inflação foi refutada nesse ínterim, pois 

a tão citada correlação perdeu seu valor notório diante da constatação de que a aceleração 

inflacionária se dera justamente num período de formação de superávits primários. Ficava 

evidente o crescimento da dívida interna e da inflação, a exemplo de 1981, quando a dívida 

                                                                                                                                                     
acabou por agravar a tendência ascendente do endividamento interno pelas razões mais peculiares e até então 
impossíveis de ter sido previstas. A política fiscal procíclica servira de contrapeso à política de juros 
praticada, num contexto em que os superávits primários representaram 36,3%, e 64,7% do total da carga de 
juros, respectivamente em 1983 e 1984 (CARNEIRO, 2002, p. 188). O superávit primário alcançado, como 
proporção do PIB, nesses dois anos foi de 2,4% em 1983, e de 4,6% em 1984 (vide tabela 2). 
23  “O aumento dos gastos com as correções monetária e cambial da dívida pública e, simultaneamente, a 
queda da carga tributária e da demanda real por base monetária reforçaram a tendência de estreitamento das 
fontes de financiamento público. As conseqüências foram a crescente pressão sobre a dívida pública e o 
aumento da liquidez da economia, com a expansão monetária e a transformação da dívida mobiliária em ativo 
quase monetário, contribuindo para ampliar o grau de instabilidade econômica” (BATISTA Jr., 1989). 
24 Um claro sinal da insistência no gradualismo ortodoxo a cada fracasso na execução dos pacotes de combate 
à inflação.O período 1986-1989 representou uma relativa estabilidade na razão Dívida Interna/PIB, alcançada 
mediante a manipulação de diversos índices de correção monetária durante os planos econômicos, tais 
expurgos tinham a função de contrabalançar as perdas de arrecadação com determinados impostos, que até 
então não estavam plenamente indexados, os quais eram responsáveis inclusive pela redução dos superávits 
primários à época. 
 



 11

interna chegara a 12,6% do PIB, com uma inflação anual de 95,2 %; e em 1984, quando 

fora registrado um patamar de 25,3% do PIB para a dívida interna, com uma inflação de 

223,9% (vide tabela 3). Em contraponto a uma política fiscal contracionista, com ênfase no 

corte de gastos e investimentos25. Como justificativa, havia o funcionamento de uma 

também política monetária contracionista, que elevara a carga de juros reais. Tal eixo se 

dava na compressão da absorção interna e operava através do refinanciamento dos encargos 

da dívida externa, cujo enfoque se dava na geração de superávits comerciais26, enquanto a 

política fiscal se encarregava dos superávits primários.  

 

Tabela 3 

                                      Dívida Interna, Carga Tributária, Cresc. PIB, Inflação 
Anos Dívida Interna (%PIB) Carga Tributária (%PIB) Cresc.PIB (%) Inflação (IGP) 
1981 12,6 25,2 - 3,7 95,2 
1982 16,1 26,2 0,8 99,7 
1983 21,4 26,9 - 2,9 211,0 
1984 25,3 24,2 5,4 223,9 
1985 21,7 23,8  7,8 235,0 
1986 23,7 26,5  7,5 65,0 
1987 19,3 24,3  3,5 415,8 
1988 21,3 23,4  0,1 1037,6 
1989 21,7 23,7 3,2 1782,9 
1990 17,8 29,6 - 4,3 1476,6 

                  Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE, FGV. 

 

A principal peculiaridade dessa época está no fato de que a política monetária 

“contracionista” promovera o endividamento via despesas com juros reais, ao passo que a 

política fiscal “contracionista” reduzira o déficit publico. No balanço final, vencia a política 

monetária, ao impulsionar o endividamento interno, demonstrando que o acirramento da 

ortodoxia, que tinha como promessa o controle da inflação, não apenas falhara, mas 

                                                 
25 “A precariedade de tal ajuste estava no fato de a carga tributária continuar se reduzindo, o que o tornaria 
dificilmente sustentável. Em outras palavras, a inflação e a nova orientação do crescimento, somados ao 
aumento da carga de juros, continuavam erodindo a carga tributária liquida. Dessa forma, a continuidade da 
redução do déficit público para patamar baixíssimo, incluindo a realização de novos cortes, incompatíveis 
com as necessidades mínimas do crescimento econômico” (CARNEIRO, 2002, p.186). 
26 “No processo de estatização da dívida externa e da centralização das obrigações em mãos do governo 
federal, instituiu-se a conta Aviso MF-30. Conta cujo saldo líquido do setor público consolidado é zero, e 
registra os créditos da União junto a estados, municípios e suas empresas estatais, e os débitos desses níveis 
de governo para com a União, decorrentes da assunção, pelo governo federal, de passivos externos dessas 
entidades” (GONÇALVES; POMAR, 2002, p. 34). Esta conta se somara às outras formas de expansão da 
dívida mobiliária interna. 
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conduzira o funcionamento da economia para bases financeiras não-produtivas. Bases 

essas, que tinham na dívida pública um refúgio diante da perda da confiança da moeda 

corrente, e que direcionavam o fluxo de liquidez da economia (em sua maior parte) para o 

circuito financeiro. Numa configuração oriunda da combinação entre política monetária e 

correção monetária, que se estendeu até a introdução do Plano Real, em 1994, e cuja lógica 

se baseava na formação de lucros a partir de ativos financeiros plenamente indexados. 

Desviando recursos da esfera produtiva, e sendo auto-alimentados por toda uma rede 

bancária e financeira, cujo alicerce era a colocação de papéis da dívida pública27. 

Dentro da realidade de inflação crônica, a análise da dívida interna na segunda 

metade dos anos 80 é feita sobre a presença das regras de indexação dos planos 

econômicos.  O Plano Cruzado28, em 1986, extinguiu a Conta–Movimento, que permitia a 

monetização automática e diária dos déficits de caixa, e também promoveu a redução do 

estoque da dívida interna, por conta da monetização de parte dos títulos públicos. 

A concepção do Plano Cruzado, sob taxas de juros reais negativas, tinha como 

meta não somente a reorientação das expectativas embutidas nos contratos, mas a 

preocupação quanto ao descontrole do crescimento da dívida interna, caso fossem praticada 

taxas básicas de juros elevadas num cenário de estabilização de preços (MODIANO, 1989, 

p.360). O crescimento do estoque total da dívida interna29 entre 1986 e 1989 é o retrato do 

fracasso dos processos de congelamento e de descongelamento de preços e salários no 

controle da inflação30.  

                                                 
27 Apenas durante as fases de congelamento, nas execuções dos planos econômicos, incluindo o bloqueio de 
liquidez ocorrido no Plano Collor I, é que ocorreu uma parcial ruptura do esquema financeiro montado entre a 
correção monetária e a política monetária. Fora disso, a dívida interna, com os prazos de vencimento de seus 
títulos cada vez mais curtos, se mostrara como uma ponte entre o financiamento lucrativo do setor privado e o 
próprio financiamento do governo. 
28 No Plano Cruzado, a ORTN foi transformada em OTN, passando a ter valor nominal fixo, visando o fim da 
indexação nos contratos da economia. 
29 “O aspecto a ressaltar no financiamento do déficit e na composição da dívida líquida do setor público é o 
caráter de curtíssimo prazo que assume o financiamento, principalmente pela dívida mobiliária que, do ponto 
de vista dos aplicadores, possui liquidez imediata. A crescente liquidez dos títulos públicos tem dois 
determinantes principais: a progressiva precariedade das finanças públicas e a aceleração da inflação 
associada à manipulação dos indexadores, que exacerbam os riscos de perda patrimonial. Num contexto em 
que parcela crescente da riqueza dos agentes superavitários consiste em riqueza financeira de grande liquidez, 
a contrapartida da deterioração do financiamento público é a possibilidade de conversão dessa liquidez em 
poder de compra, desencadeando a hiperinflação” (CARNEIRO, 2002, p. 203). 
30 Vindo a produzir uma exacerbação da preferência pela liquidez dos detentores de títulos públicos, que 
refletiu no crescimento das taxas de juros, e no respectivo encurtamento dos prazos de resgate dos títulos 
públicos.As tentativas malogradas de combate à inflação por meio dos Planos Cruzado, Bresser, e Verão 
tiveram como reverso o enrijecimento das expectativas inflacionárias diante de sucessivos congelamentos, o 
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Ao final de 1986, o Plano Cruzado II trouxe o descongelamento do valor da 

OTN, a adoção de um novo índice oficial de inflação, o Índice de Preços ao Consumidor 

(IPC), e as LBC substituíram as OTN no papel de indexadores de ativos. As mudanças que 

ocorreram durante esse ano alteraram bastante o perfil da dívida mobiliária. O 

congelamento de preços promoveu uma expansão do consumo e as incertezas quanto às 

regras de indexação fizeram com que a demanda por títulos caísse, e assim, grande parte da 

dívida foi absorvida pelo Banco Central. Em 1987, devido à confusão gerada pelo duplo 

papel das LBC31 (instrumento de política monetária e indexador da economia), a 

atualização do valor nominal da OTN passou a ser somente baseada no IPC. E por fim, as 

LTN deixaram o mercado por razão do grande aumento da inflação. Na mesma época 

                                                                                                                                                     
que sob a óptica da composição da dívida pública fez prevalecer os títulos sob a forma de “overnight”, de 
rolagem diária. O resultado foi um crescimento do estoque nominal da dívida interna (medido em dólares) de 
US$ 58,4 bilhões em 1986 para US$ 99,81 bilhões em 1989 (vide tabela 4), mantida estável, entretanto, a 
razão Dívida interna/PIB nesse período, conforme os dados da tabela 3. 
Ao final de 1986, o Plano Cruzado II trouxe o descongelamento do valor da OTN, a adoção de um novo 
índice oficial de inflação, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), e as LBC substituíram as OTN no papel 
de indexadores de ativos. As mudanças que ocorreram durante esse ano alteraram bastante o perfil da dívida 
mobiliária. O congelamento de preços promoveu uma expansão do consumo e as incertezas quanto às regras 
de indexação fizeram com que a demanda por títulos caísse, e assim, grande parte da dívida foi absorvida pelo 
Banco Central. 
31 “O governo permitiu um progressivo encurtamento do prazo das aplicações financeiras e aperfeiçoou o 
título público que servia de base à emissão de depósitos de curtíssimo prazo pelos bancos. No primeiro caso, 
deu segmento a uma tolerância iniciada já durante o ajustamento, foi reduzido de três meses para um mês o 
prazo de resgate dos depósitos populares de poupança. Podemos afirmar que na estrutura financeira vigente 
após 1985, no Brasil, o prazo de 30 dias passou a ser, virtualmente, o prazo máximo das aplicações 
financeiras e da maioria dos contratos de dívida. Quanto ao aperfeiçoamento dos títulos públicos que davam 
fundamento à emissão da moeda indexada, a principal inovação consistiu na criação, em 1986, da Letra do 
Banco Central (LBC), substituída em 1987 pela letra financeira do tesouro (LFT). A característica da LBC 
(LFT) residia na forma do seu rendimento, equivalente à taxa do mercado aberto. O governo assegurava 
liquidez aos títulos que emitia, a qualquer prazo, mantidos pelas instituições financeiras. Com a introdução da 
LBC, passou a não haver descompasso, nem em termos de liquidez, nem quanto à rentabilidade, entre os 
depósitos de curto prazo que as instituições aceitavam do público e suas próprias aplicações. Cabe observar 
que antes da criação da LBC (LFT) o rendimento dos títulos públicos, que compunha a carteira das 
instituições, era prefixado pela Letra do Tesouro Nacional - LTN). De acordo com um deságio definido no ato 
da aquisição, ou pós-fixado (Obrigações do Tesouro Nacional - OTN) segundo os índices de correção 
monetária ou cambial. Dada a instabilidade das taxas de juros de curtíssimo prazo, isso freqüentemente 
causava desequilíbrio na rentabilidade da carteira das instituições financeiras. Por isso, o governo 
desenvolveu também os mecanismos de indexação diária da economia. A fixação do valor do “Bônus do 
Tesouro Nacional” (BTN- um título escritural e de referência para os contratos, criado em 1989), com base 
em projeções da inflação mensal, permitiu não apenas que o câmbio (cuja indexação diária foi inaugurada em 
1985), mas todo e qualquer tipo de pagamento (recebimento contratual, aplicações financeiras, contratos de 
prestação de serviços, dívidas, etc) e até mesmo os preços de bens e serviços fossem indexados à taxa do dia. 
Ao aceitar a regulação a emissão do “dinheiro financeiro”, pelos bancos, permitir a redução dos prazos e 
assegurar liquidez e indexação diária, a gestão monetária aperfeiçoou condições para o desenvolvimento da 
“moeda indexada” e, assim, sancionou a existência, na prática de duas moedas na economia” (ALMEIDA; 
BELLUZZO, 2002, p. 151). 
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foram criadas também as Letras Financeiras do Tesouro (LFT)32, com características 

semelhantes às LBC, tendo sido, o Banco Central, à época, proibido de emitir novos 

títulos33.  

                                                    Tabela 4 

     Dívida Líquida do Setor Público (1982-1990). Saldo em US$ milhões. 
 Discriminação                   1982          1983       1984         1985        1986         1987        1988         1989        1990 
Dívida líquida                    86.625    96.776    105.467    118.998   140.207   152.841   153.807    167.676    162.770 
Total 
(A+B=I+II+III)                  
A/Dívida Interna                38.534      34.787     42.363     49.084     58.400     60.888      69.540     99.817      71.614 
B/Dívida Externa              40.091      61.989     63.104     69.914     81.807     91.953      84.267     87.859      91.163 
I. Governo Federal            23.518      35.812     41.074     42.807     56.692     60.720      61.869     89.884      68.057 
e Banco Central                 
II. Governos Estaduais     14.478     12.034      13.334     16.029     18.652     21.383     21.827      27.612      26.294 
e Municipais 
III. Empresas Estatais e    48.629     48.930     51.059      60.162     64.162     70.205    70.111      70.180       68.426   
Ag. Descentralizadas 
 

   Fonte: ALMEIDA; BELLUZZO, 2002. 

 

O Plano Verão, de 15 de janeiro de 1989, como de costume, determinou o 

congelamento de preços e salários e a desindexação da economia, eliminou a correção 

monetária, causando perdas para os detentores de títulos com retorno fixo, e colocou no 

mercado mais OTN com correção cambial, com a troca das OTN34 existentes por LFT. A 

                                                 
32 Ambas, a LFT e a LBC possuíam as mesmas características de indexação e correspondiam a um ativo 
vendido com desconto sobre seu valor de face corrigido diariamente pela média dos juros. 
33 A moratória da dívida externa de 1987 estabilizou em parte o grau de endividamento público líquido, que 
apesar do saldo de 1987 ter crescido em mais de US$ 10 bilhões em relação a 1986 em razão do acúmulo de 
juros vencidos, o dispêndio interno, decorrente dos serviços externos, fora amenizado. A dívida interna 
registrara assim uma relativa estabilização de seu estoque, de US$ 58,40 bilhões em 1986 para US$ 60,88 
bilhões em 1987. No entanto, os juros altos, provenientes da política “feijão-com-arroz” de 1988 e 1989, 
fizeram com que a dívida interna saltasse de US$ 69,54 bilhões em 1988 para US$ 99,81 bilhões em 1989, a 
maior variação da década para um único biênio (vide tabela 4). Enquanto que a dívida externa variara apenas 
de US$ 84,26 bilhões em 1988 para US$ 87,85 bilhões em 1989, graças aos expressivos superávits 
comerciais, mesmo com as dificuldades vivenciadas pelo balanço de pagamentos por conta do fechamento de 
linhas de créditos internacionais, como decorrência ainda da decretação da moratória de 1987. 
34 Com o Plano Verão, foram extintas a OTN, a OTN-fiscal e a URP, no intuito de eliminar a indexação da 
economia. 
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política de juros reais elevados fez com que as LFT35 aumentassem mais ainda o custo da 

dívida36.  

 

4. “Boca de Caixa” versus “Efeito Tanzi”: as diversas manobras orçamentárias 

produzidas por décadas de convivência da indexação num ambiente de inflação 

crônica (1991-1993) 

A volta da inflação em patamares semelhantes aos das vésperas de lançamento 

de todos os planos econômicos anteriores forçou à criação de um novo título pré-fixado, o 

Bônus do Banco Central37 (BBC). Numa remota tentativa de reduzir os custos gerados 

pelas LFT (pós-fixadas), baseadas no mecanismo de overnight (de rolagem diária).  

                                                 
35 Ao final de 1989, quase todo o estoque da dívida interna era composto por LFT, numa demonstração óbvia 
do papel da preferência pela liquidez num cenário de descontrole inflacionário. Comportamento este, não só 
dos compradores dos títulos públicos, mas dos próprios bancos ao direcionarem seus respectivos ativos para 
as “quase-moedas” mais líquidas possíveis.  
36 A resistência do processo inflacionário diante de uma nova rodada de congelamentos e descongelamentos 
obrigou a equipe econômica a retomar a correção monetária, criando um novo indexador, o Bônus do Tesouro 
Nacional (BTN), e em seguida o BTN-fiscal, de reajuste diário. Com o crescente clima de instabilidade, se 
introduziu a indexação diária e se retornou ao processo de minidesvalorizações diárias, havendo inclusive, a 
opção pelo lançamento de BTN com cláusula de correção cambial. Os prazos desses títulos eram de até 25 
anos com juros máximos de 12% a.a., calculados semestralmente sobre o valor nominal reajustado, ou de 
acordo com a variação do dólar de venda no mercado de câmbio. A chamada reestruturação da dívida interna, 
ou melhor dizendo, o default da dívida pública só ocorreu com o Plano Collor I, em 16 de março de 1990,  
quando o bloqueio de 75% dos ativos financeiros permitiu ao governo promover a troca compulsória de LFT 
por BTN mais um rendimento de 6% a.a., e ao Banco Central recomprar LFT no mercado e trocar títulos 
privados por LBC, visando financiar instituições com deficiências de recursos em função da extrema carência 
de liquidez por conta do bloqueio de seus ativos. O rearranjo das contas públicas através do confisco 
temporário do haveres financeiros, com destaque ao M2 (meios de pagamento mais títulos públicos), resultou 
na redução da razão Dívida Interna /PIB de 21,7% em 1989 para 17,8% em 1990 e na redução de seu estoque 
de US$ 99,81 bilhões em 1989 para US$ 71,61 bilhões em 1990 (vide tabelas 3 e 4). Corroborou-se de tal 
modo a tese de que a inflação brasileira possuía características próprias, inerciais e que até o maior choque 
monetarista de toda a história não fora capaz de eliminar as raízes de sua natureza inercial, as quais estavam 
arraigadas na própria lógica de financiamento do Estado brasileiro, a indexação. A mentalidade inflacionária 
embutida no funcionamento dos contratos, inclusive nos tributos, retornara conforme os primeiros sinais do 
reaparecimento da liquidez, em meados de 1990, o que demonstrou a ingenuidade teórica da ortodoxia ao 
conceber que feito o “ajuste fiscal”, este eliminaria a razão da existência do processo inflacionário, ou seja, a 
necessidade de emissão de moeda para a cobertura dos déficits públicos. 
37 Entre 1991 e 1993, a criação de diversos títulos pós-fixados serviu como mostra do período de maior 
aceleração inflacionária, quando se esgotara em definitivo a credibilidade do recurso do congelamento de 
preços e salários, até então empregados por todos os planos de estabilização desde 1986. Os principais títulos 
pós-fixados criados nesse foram os seguintes: Nota do Banco Central (NBC), indexada à Taxa Referencial 
Diária (TRD), em 1991; Notas do Tesouro Nacional (NTN), também em 1991, que podiam ser indexadas ao 
IGP-M, à correção cambial e à TR. Em 1992, o Tesouro Nacional passou a ofertar NTN-C, que tinham seu 
valor indexado ao IGP-M do mês anterior, e NTN-D, que rendiam uma taxa de 6% a.a. e tinham seu valor 
nominal corrigido pela variação da cotação do dólar comercial. Posteriormente, o governo passou a emitir 
NTN-H, corrigida pela TR, e NTN-B, semelhantes às NTN-C, no entanto, pagavam seus retornos apenas no 
momento de resgate e tinham seus valores nominais corrigidos pelo IPCA. Outro título criado foi a Nota do 
Tesouro Nacional – Subsérie R2 (NTN-R2), também indexado ao câmbio, mas com prazo de 10 anos, taxa de 
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A viabilização do mecanismo “overnight” só era possível mediante outro 

mecanismo, o da zeragem automática, que consistia na recompra automática de todos os 

títulos não comercializados que excediam na carteira dos bancos ao final de cada dia. Com 

isso, na prática, exercia-se uma política monetária passiva, obrigada a sempre recompor o 

estoque de moeda indexada dada à perda constante do valor da moeda38. A aplicação 

financeira denominada Over-Night só foi extinta em 1991, no Plano Collor II39. Nesse 

período, foram criados os fundos de investimento, que eram casados a esse mecanismo de 

zeragem automática, por darem liquidez diária40.  

No entanto, a maior invenção técnica na administração do orçamento público 

(que predominou na primeira metade dos anos 90 até as vésperas do Plano Real) ficou 

conhecida como regime “boca do caixa”, em que o governo contava com receitas 

indexadas41 e, na outra ponta, segurava ao máximo a liberação de verbas não indexadas, 

pois quanto maior fosse a aceleração inflacionária, maior também seria o excedente de 

caixa, de modo a sempre equilibrar o orçamento. Esse processo foi comumente utilizado 

entre 1991 e 1993. De forma irônica, o efeito sobre a equalização das finanças públicas, 

com destaque à redução do estoque nominal e do percentual da dívida interna com 

proporção do PIB, foi mais eficaz do que o bloqueio dos haveres financeiros e dos passivos 

                                                                                                                                                     
juros de 12% a.a. paga mensalmente e resgatável em 10 parcelas anuais. No final de 1993, o Banco central 
deixou de ofertar NTN-C, passando a ofertar somente NTN-D (cambial), por razão do anúncio do Plano Real, 
cuja meta inicial era a de indexar a maior parte da dívida mobiliária ao câmbio.   
38 Ver (DE PAULA, 1998). 
39 “No Plano Collor II foi extinto o BTN (Bônus do Tesouro Nacional), que servia de base para a indexação 
dos impostos, e também todos os fundos de investimento de curto prazo (inclusive os que eram cobertos por 
operações de overnight). Em seu lugar, foi criado o FAF (Fundo de Aplicações Financeiras), que teria por 
rendimento a TR (Taxa Referencial), baseada numa média das taxas do mercado interbancário. A TR, porém, 
ao contrário dos antigos indexadores, introduzia um elemento forward looking para a indexação no Brasil. Em 
vez de a indexação se basear em movimentos da inflação passada, como no mecanismo antigo da correção 
monetária, a TR embutia expectativas de inflação futura.” (BARROS DE CASTRO, 2004, p.150). 
40 “Os fundos de investimento foram criados ainda sob a administração Collor de Melo (1990-1992). No 
período de alta inflação (até junho de 1994), cumpriram somente a função de preservar o poder de compra dos 
depósitos à vista, então convertidos em aplicações, muitas vezes automáticas, em fundos. Eram, portanto, 
aplicações de curtíssimo prazo, que não se diferenciavam dos depósitos à vista e serviam basicamente á 
rolagem diária da dívida mobiliária pública. Em julho de 1995, o Conselho Monetário Nacional determinou 
uma série de modificações no mercado de fundos, incentivando a expansão dos prazos de maturação de suas 
aplicações através de um sistema diferenciado do recolhimento dos depósitos compulsórios. Também foram 
criados, nessa ocasião, os Fundos de Investimento Financeiro (FIF) com prazos mínimos de retenção de 30, 
60 e 90 dias, sendo os dois últimos isentos de recolhimento compulsório. Essas modificações têm levado a um 
alargamento dos prazos de maturação, mesmo que ainda tímido, das aplicações dos fundos no Brasil” 
(STUDART, 2004, pp.344,345).  
41 A UFIR ganhou expressão como o principal indexador dos impostos federais, com destaque ao Imposto de 
Renda para pessoas físicas e jurídicas. 
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bancários no Plano Collor I42. Inclusive, as operações de esterilização eram diluídas em 

meio a esse esquema, dado que o crescimento do estoque de reservas internacionais, 

oriundo da liberalização da conta de capitais, em 1991, e dos juros elevados desde 1992, 

não impusera um descontrole na rota de endividamento público de modo semelhante à 

primeira metade da década de 80, durante a crise da dívida externa. 

Esse regime de “boca de caixa” invertia o funcionamento do efeito Tanzi43 na 

economia brasileira, pois o arrasto fiscal perdera notoriedade no momento em que os 

impostos totalmente indexados em conjunto aos gastos públicos, expressos em valores 

nominais, condicionavam o superávit em caixa de forma positivamente correlacionada com 

a inflação. Desse modo, o aumento de gastos e transferências determinados pela 

Constituição de 198844, que num primeiro momento representaram um aumento do déficit 

operacional, em conjunto à “política monetária ativa45”, praticada em 1988 e 198946, foi 

posteriormente amenizado e diluído em meio à aceleração inflacionária47. 

                                                 
42 A base do Plano Collor I, no que se referia às finanças públicas, se focou não somente num corte 
vertiginoso dos gastos públicos, mas num bloqueio inusitado dos ativos financeiros, que recolheu 75% da 
liquidez de toda a economia, incluindo as quase moedas (títulos públicos). O bloqueio desses ativos por 18 
meses implicou num alongamento forçado do vencimento dos títulos, e também na promoção da 
desvalorização do estoque total desses. Esses ativos bloqueados representaram uma extensão dos agregados 
monetários, os chamados Valores a Ordem do Banco Central (VOBS), que compunham o M5; tendo sido 
liberados em 12 parcelas, (os chamados DER – Depósitos Especiais Remunerados), a partir de agosto de 
1991. 
43 Efeito que produz o chamado arrasto fiscal, por que a inflação gera perdas ao orçamento público, pelo fato 
de que a arrecadação de um determinado tributo é corroída quanto maior for registrada a aceleração 
inflacionária devido à defasagem temporal entre a data de incidência e a data de arrecadação; por outro lado 
as despesas acompanham o ritmo da inflação. 
44 As determinações quanto ao Orçamento Geral da União, estabelecidas pela Constituição de 1988, 
extinguiram os efeitos da Lei Complementar nº 12, pois as execuções orçamentárias passaram a ser 
vinculadas à aprovação do Legislativo. Com isso, encerrava-se em definitivo o formato do orçamento 
monetário que perdurou por décadas, o qual se baseava na Lei Complementar nº 12 e na Conta-Movimento. 
45 A política monetária tinha de certo modo um caráter ambíguo por que a fixação de elevadas taxas reais de 
juros, no intento do controle da inflação via demanda, apresentava uma face passiva, ao admitir o uso da 
zeragem automática, o qual sancionava a inflação, ao expandir diariamente o estoque nominal dos meios de 
pagamentos. 
46 Os anos de 1988 e 1989 foram caracterizados pela política do “feijão com arroz” do Ministro Maílson da 
Nóbrega, que se baseava no gradualismo ortodoxo, preconizando o corte de gastos e investimentos, e 
adotando de taxas de juros reais positivas na ordem de 12% em 1988, e de 34,5% em 1989. 
47 De fato, esse rearranjo operacional transformou o Estado brasileiro no maior sócio da inflação, em conjunto 
ao próprio sistema financeiro. A geração de superávits primários passara a ser um processo intrínseco à 
aceleração inflacionária, e como maior perdedor se dava o contribuinte, por que o elemento chave do sucesso 
da política fiscal se dava na promoção de atrasos sistemáticos na liberação de verbas. Diante dessa conjuntura, 
reforçaram-se, inclusive, as receitas de senhoriagem, mesmo com a perda notória do valor corrente, e diário, 
da moeda emitida. As receitas públicas já estavam blindadas contra quaisquer flutuações da atividade 
econômica, e o descontrole inflacionário que tornara a política monetária passiva, permitira um maior reforço 
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Quanto maior fosse, a inflação anual acumulada, maior seria o superávit 

primário e maior seria o montante amortizado do estoque da dívida interna, podendo-se 

afirmar que a dívida interna deixara de ser um problema notório às vésperas da introdução 

do Plano Real, representando somente 18,6% do PIB em 1993, num cenário em que o IGP 

fechara o ano em 2.708,6%48 (vide tabela 5). 

 

                                                               Tabela 5 

                              Dívida Interna, Carga Tributária, Cresc. PIB, Inflação 

        Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE, FGV. 

 

 A aceleração inflacionária passara a ser o principal instrumento catalisador da 

poupança interna, tanto pública quanto privada, promovendo a acumulação de capital por 

bases financeiras; o que por si só já inviabilizava a perspectiva, por parte do grande 

empresariado, de expansões consideráveis de novos investimentos em setores produtivos, 

vide o custo de oportunidade quanto à manutenção deste mesmo capital sob esta forma 

                                                                                                                                                     
aos cofres públicos por que o imposto inflacionário se encaixara não como uma fonte da inflação, mas como 
consequência (endógeno) desse processo. 
48 A diferença fundamental deste mecanismo de financiamento via emissão monetária em comparação a 
outros períodos da história econômica, consistia na perda acelerada do valor da moeda nesse último período. 
As receitas de senhoriagem num quadro de inflação alta, à beira da hiperinflação, somente serviram para 
fechar as contas do orçamento público, no curto prazo, ao contrário da aplicação das receitas de senhoriagem 
por meio da Conta-Movimento do Banco do Brasil e da Lei Complementar nº 12, até a década de 70. De 
modo contrário à lógica de financiamento do governo federal, o período 1991-1993 representou o pior 
período de toda a história no que tange às finanças estaduais e municipais. As unidades sub-nacionais tiveram 
suas finanças praticamente estranguladas pelo processo inflacionário por mais que essas também 
conseguissem arranjar meios de indexar suas receitas, conforme fizera o governo federal. A questão 
fundamental desse estrangulamento residia no fato de que a garantia do ajuste das finanças públicas, em nível 
federal, provinha de um recurso exclusivo do governo federal: receitas de senhoriagem, ou de modo 
específico, emissão de moeda, responsável à época por cobrir os déficits de caixa a cada final de período.A 
dívida mobiliária, plenamente indexada (na primeira metade dos anos 90) foi o estágio mais crônico até então 
alcançado pela indexação desde a introdução da correção monetária em 1964. A conciliação dos interesses 
público e privado, no giro inflacionário, através da colocação e do resgate diário dos títulos públicos invertera 
em definitivo a correlação positiva entre déficit público e inflação, e por incrível que pareça entre indexação e 
dívida interna, observada até os anos 80.  

Anos Dívida Interna (%PIB) 
Carga Tributária 

(%PIB) 

Cresc.PIB 

(%) 
Inflação (IGP) 

 

1991 
13,9 24,4 1,0 480,2 

1992 18,5 25,0    - 0,5 1157,9 

1993 18,6 25,3 4,9 2708,6 
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financeira, quer dizer, a forma mais líquida possível. Daí se extrai um exemplo nítido e 

concreto do poder do mercado financeiro, e antes de mais de nada, da especificidade da 

preferência pela liquidez49 deste mercado ao longo das décadas até aqui mencionadas. 

 

5. Conclusões 

A dívida interna cresceu junto com a inflação, desde a criação da correção 

monetária, porém não diminuiu com o fim do quadro crônico inflacionário presenciado por 

mais de três décadas. Evidenciou-se que a dívida interna brasileira representou, e ainda 

representa, um mecanismo de consolidação do capital financeiro frente ao capital 

produtivo, atuando como um instrumento intermediador desse gradual processo de 

concentração de renda na figura dos rentistas.  A transição dos anos 70 para os anos 80, 

com a deflagração de uma rota de aceleração inflacionária irreversível, até então, 

estigmatizou a ruptura de toda a forma de confiança sobre a moeda nacional. O que num 

quadro resultante da combinação de uma economia integralmente indexada, em conjunto a 

choques externos, impulsionou uma corrida por ativos líquidos. Os títulos públicos 

exerceram a partir daí o papel que cabia à moeda na formulação original da demanda 

especulativa de moeda, o papel de assegurar liquidez e a garantia de retorno em momentos 

de incerteza, especificamente por se tratar de títulos indexados, respaldados na correção 

monetária. 

A inflação, ao longo dos anos 80 e início dos anos 90, condicionou a preferência 

pela liquidez através das quase-moedas e acelerou o crescimento do estoque da dívida 

interna por conta da correção monetária. No entanto, o governo interferiu no cálculo da 

correção monetária por diversas vezes como meio de desvalorizar o estoque total da dívida, 

a exemplo dos Planos Cruzado e Collor. Dessa modificação se originou a capacidade de 

utilização da inflação como instrumento de amortização parcial da dívida interna, de forma 

contrária a tudo que até então se havia observado. No momento em que várias formas de se 

                                                 
49 “Partindo da pressuposição de que há um hard core consensual entre os pós-keynesianos (que configuraria 
uma Teoria Alternativa da Moeda), cabe enfatizar a necessidade científica do ‘teste de falseamento’ das 
teorias derivadas em diferentes contextos (históricos ou locais) e níveis de abstração. Por exemplo, a Teoria 
da Preferência pela Liquidez deve sofrer uma adequação de seu conceito-chave, para ser aplicável de forma 
analítica. Pode-se falar de uma preferência pela liquidez absoluta ou convencional, em contexto de armadilha 
de liquidez (como ocorre, hoje, no Japão), mas a preferência pela liquidez torna-se relativa ou heterogênea 
em contexto de desmonetização, indexação e/ou dolarização (como ocorreu no regime de alta inflação do 
Brasil)” (COSTA, 1999, p.134).  
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estender a correção monetária, ou indexação propriamente dita, aos tributos, pôs fim ao 

efeito Tanzi da receita pública, além de se ter a não indexação do gasto como contrapartida 

de todo o processo. O esquema de indexação, partindo de uma aceleração inflacionária 

rumo à hiperinflação, provocou a redução expressiva da demanda por moeda e a 

transferência maciça do estoque de riqueza para a forma de depósitos indexados, criando 

um ambiente de convivência, no mercado financeiro, com uma inflação cada vez mais alta. 

Todavia, sem haver qualquer forma explícita de dolarização ou de especulação com ativos 

reais. A correção monetária fazia do setor bancário–financeiro o melhor refúgio frente à 

aceleração inflacionária, e as “quase-moedas” eram a certeza da liquidez, destoando da 

tendência convencional dos exemplos históricos de hiperinflação.  

A redução da demanda por moeda inverteu a aplicação das receitas de senhoriagem 

nos tempos de inflação alta e descontrolada (como nos anos 80 e 90) em comparação aos 

níveis de inflação moderada e ascendente (como nos anos 60 e 70). A principal razão para 

que os programas de desenvolvimento dos anos 60 e 70, capitaneados com recursos 

públicos, não tivessem resultado integralmente em endividamento interno fora o fato de que 

a maior parte das despesas de investimento eram diluídas no Orçamento Monetário; além 

de recursos de fontes parafiscais, como os recursos do BNDES. Com isto não se gerou a 

necessidade constante de emissão de títulos públicos como meio de captação da poupança 

do setor privado. A única fonte necessária de captação de recursos para a execução desses 

investimentos públicos era a captação externa, dadas às deficiências históricas e estruturais 

do balanço de pagamentos brasileiro. 

 A capacidade de uso da senhoriagem como receita pública, desde o final da década 

de 80, passara, dentro do manejo da inflação, a integrar uma estratégia de execução 

orçamentária em complemento ao recurso de “boca do caixa”. Entretanto, a perda diária do 

valor real da moeda fizera com que a emissão monetária passasse a apenas cumprir um 

papel contábil no curto prazo, muito aquém do papel exercido durante décadas, o de suprir 

recursos para a promoção de projetos de desenvolvimento. A certeza da utilização da 

emissão monetária como instrumento de execução do orçamento público só começara a ser 

abandonada quando da introdução do Fundo Social de Emergência, em fins de 1993. 

 Por se tratar de um requisito para o posterior lançamento do Plano Real, a então 

desvinculação de 20% dos repasses para os fundos de participação de estados e municípios 
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já era uma formação prévia de estoque de caixa, dada à antecipação da futura perda de 

receita, decorrente da implementação de novas regras orçamentárias. Regras tais, que 

emergiriam a necessidade da extinção das bases inflacionárias para o fechamento das 

contas públicas, manuseadas com astúcia de 1964 a 1993, e que demandariam o 

estabelecimento de um ajuste fiscal, justamente por conta da extinção dos velhos 

mecanismos de manobra orçamentária, até então garantidos pela indexação. O ano de 1993 

foi de fato o último ano da utilização plena dos instrumentos inflacionários como base de 

formação e de execução do orçamento público federal, pois o 1º semestre de 1994 contara 

com um duplo financiamento: inflacionário, e com reserva prévia de caixa, já decorrente 

das desvinculações de receitas do Fundo Social de Emergência. 
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Em busca do lucro e em defesa dos costumes: os 

desafios do regime militar e do mercado editorial na década de 
1960 

Adrianna Setemy1 
 

Traços e focos de “contracultura”, e mesmo de “revolução cultural” formaram-se no 
underground, à margem da cultura de consumo, porém também penetrando-a, 
irrigando-a. A cultura de massas tende, a um tempo, a deslocar-se e a integrar as 
correntes desintegradoras.2  

 
Por volta de 1967, eclodia no Brasil o movimento Tropicalista como expressão 

de um processo de transição cultural que estava em marcha desde o início da década de 

1960, e que tinha como uma de suas propostas a ruptura com os padrões tradicionais de 

comportamento e de organização da sociedade.3 Emergindo como uma nova linguagem 

crítica, catalisadora das inquietações e impasses resultantes da derrota do projeto 

revolucionário das forças progressistas pelo golpe de 64, o Tropicalismo veio sugerir 

uma maior preocupação com o “aqui e o agora”, em detrimento das promessas de um 

futuro redentor, e estimular o rompimento com a severidade e inflexibilidade da política 

vigente, através de uma produção cultural mais criativa, da subversão do corpo, da fusão 

de elementos da cultura hegemônica norte-americana com a cultura popular brasileira, 

de novas formas de organização social e da transgressão dos valores e do 

comportamento.4  

 No período pré-64, parte da produção artística e intelectual, largamente 

controladas pela esquerda, eram marcadas pela utilização de uma linguagem que visava 

atingir as massas através de um tom didático e conscientizador, cabendo ao artista e ao 

intelectual, portanto, o papel de informar o povo e assim forjar a revolução. Com o 

golpe de 64, o principal efeito que se abateu sobre essa dinâmica da produção cultural 

não foi, num primeiro instante, o impedimento da circulação dessas produções teóricas e 
                                                 
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ, Mestre em História Social 
pelo mesmo programa de Pós-Graduação e Assistente de Pesquisa do CPDOC. 
2 MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX. O Espírito do tempo-1. Neurose. 9 ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2007. 
3 NAPOLITANO, Marcos e VILLAÇA, Mariana Martins. Tropicalismo: as relíquias do Brasil em debate. 
Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 18, n. 35, p. 53-75. Disponível em:http://www.scielo.br. 
4 HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde, 1967/70. Rio 
de Janeiro: Rocco, 1992, p. 62. 



artísticas de esquerda no território nacional, que paradoxalmente se tornavam 

hegemônicas no mercado cultural daquele momento,5 mas a tentativa de evitar que elas 

se propagassem largamente. Portanto, assim como se deu com as formas de ação 

política, as atividades culturais revolucionárias também precisaram ser reformuladas 

após o golpe, no intuito de definir novas táticas de atuação, que não o discurso 

nacionalista e populista característico do período Goulart.6 

 Foi assim que a cultura engajada, para sobreviver ao novo quadro conjuntural, 

marcado pela emergência e consolidação de uma ditadura que visava controlar as 

diversas esferas da vida social, ao invés de mobilizar as massas, passou a fazer contato 

com setores da classe média, através da crescente participação num mercado cultural 

organizado para o consumo, especialmente de estudantes e intelectuais, que, ao 

aderirem a essa linguagem cultural militante e entusiasmada, passaram a compor um 

foco de resistência à implantação dos objetivos da “revolução vitoriosa” de 64. 

 Nesse sentido, o Tropicalismo, enquanto movimento de renovação da cultura 

popular, cuja porta de entrada foi a música popular brasileira, mas que logo estendeu 

suas possibilidades criativas aos diversos campos da produção artística e intelectual, 

propunha uma revisão do nacionalismo e da idealização populista da “pureza-popular”, 

características do projeto revolucionário pré-64, em favor de uma cultura brasileira 

“moderna”, capaz de absorver e elaborar criticamente influências culturais de origem 

internacional, como por exemplo os elementos da contracultura, vindos principalmente 

da Inglaterra e dos Estados Unidos.7 

No final da década de 1960 e início da de 1970, à medida que se intensificava a 

influência da contracultura no Brasil, especialmente através dos meios de comunicação 

de massa, os elementos de crítica sugeridos pelo Tropicalismo foram se aprofundando 

cada vez mais, resultando numa radicalização da crítica comportamental e numa 

diversificação das suas formas de manifestação e atuação, especialmente pelos canais 

controlados pelo sistema, tais como a imprensa escrita, a televisão, o cinema, o rádio e a 

moda.8 Assim, crescia cada vez mais o abismo entre a geração da década de 1960 e a 

geração de seus pais, não apenas em termos políticos e econômicos, mas também 

culturais e comportamentais, à medida que crescia a rejeição à ordenação historicamente 

                                                 
5 GONÇALVES, Marcos Augusto e HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Cultura e participação nos anos 
60. São Paulo: Brasiliense, 1999, p. 20-21. 
6 HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Op. cit. p. 29.  
7 GONÇALVES, Marcos Augusto e HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Op. cit. p. 52. 
8 HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Op. cit. p. 62-63. 



estabelecida das relações sociais, suas convenções e proibições, em nome da satisfação 

pessoal e de uma ilimitada autonomia dos desejos humanos, até então rejeitados ou 

vistos com desconfiança.9 

 Mas se de fato o Tropicalismo configurou-se na maneira adotada por alguns 

grupos para manifestar sua insatisfação contra as formas autoritárias de poder, o 

tradicionalismo, o nacionalismo ufanista e os velhos padrões comportamentais, fez isso 

com base nas estruturas do consumo de massa. De maneira ambivalente, portanto, o 

Tropicalismo atendia simultaneamente ao clima de engajamento político pela via 

cultural, e às exigências de uma indústria cultural voltada para o consumo de massa, que 

naquele momento emergia em consonância com os interesses do regime militar e do 

capital estrangeiro.10 

Visto o papel do Tropicalismo enquanto uma forma alternativa de crítica e 

resistência política, ideológica, comportamental e estética, é preciso, entretanto, não 

perder de vista o fato de que as transformações sócio-econômicas vividas pelo Brasil 

naquele momento resultaram em mudanças na esfera cultural, especialmente no que se 

refere à emergência de um mercado de bens culturais que vinha se estruturando ao 

longo dos anos 1940 e 1950 e que viria se consolidar entre 1960 e 70. 

Com a ascensão dos militares após o golpe de 1964, apoiados em amplos setores 

da sociedade civil e grupos empresariais nacionais e estrangeiros, foi possível 

aprofundar medidas econômicas que haviam sido tomadas inicialmente no governo de 

Juscelino Kubitschek, empreendendo um processo de reorganização e desenvolvimento 

da economia brasileira, que, através da intervenção do Estado, começou a ser inserida 

cada vez mais no processo de internacionalização do capital. Com base no 

planejamento, gerenciamento e no incentivo ao desenvolvimento econômico, associado 

a uma postura política marcadamente autoritária, os militares possibilitaram a 

consolidação dos interesses do capital multinacional e associado, que vinham se 

estabelecendo e ditando o ritmo da economia brasileira desde a década de 1940.11 

Essa reorientação econômica teve conseqüências imediatas, pois, paralelamente 

ao crescimento do parque industrial e do mercado interno de bens materiais, tanto a 

indústria como o mercado de bens culturais foram fortalecidos, tanto a nível de 
                                                 
9 HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. O breve século XX. 1914-1991. 2. ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2000; p. 322-327. 
10 GONÇALVES, Marcos Augusto e HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Op. Cit. p. 66. 
11 A esse respeito da relação entre civis e militares e da participação de empresários no golpe de 64, ver 
DREIFUS, René Armand. 1964: a conquista do Estado. Ação política, poder e golpe de classe. Rio de 
Janeiro: Editora Vozes, 1981. 



produção, como de distribuição e de consumo,12 que se até os anos 1950 era incipiente e 

restrito a um número reduzido de pessoas, naquele momento passava a ser cada vez 

mais diversificado e a cobrir uma massa consumidora cada vez maior.13 Nesse sentido, a 

situação cultural do Brasil na década de 1960 foi de grandes transformações em todos os 

setores, caracterizando-se pelo crescente volume e dimensão do mercado de bens 

culturais. 

Nesse período, a indústria editorial, na sua totalidade, pôde se beneficiar e 

modernizar com a política de incentivo do governo para importação de novos 

maquinários, o que resultou na ampliação de sua produção, evolução técnica, melhoria 

na qualidade do material impresso, profissionalização e racionalização, com vistas a um 

mercado consumidor que ia se formando e se diversificando graças aos processos mais 

amplos de industrialização e urbanização que tiveram início ainda nos anos de 1940. De 

acordo com a tabela abaixo, percebemos que entre os anos de 1960 e 1975 a indústria de 

revistas dobrou sua produção, e praticamente quadriplicou o número de exemplares 

publicados entre 1965 e 1985, enquanto que no mesmo espaço de tempo a população 

brasileira aproximadamente duplicou.  
 

Fonte: Tabela de crescimento do mercado de revistas. CORREA, Thomaz Souto. Mercado de revistas, 
onde estamos para onde vamos. Anuário brasileiro de propaganda, 78/79. OBS: O ano de 1985 é uma 
projeção. 

 

Relembrando a canção “Alegria, Alegria”, de Caetano Veloso, os dados 

apresentados acima nos ajudam a refletir a respeito de um dos seus versos, no qual o 

compositor diz ser tomado, ao mesmo tempo, por um sentimento de alegria e preguiça 

diante da enxurrada de notícias que encontrava nas bancas de revista. Entretanto, esses 

números ainda não respondem à pergunta que aparece no verso seguinte: Quem lê tanta 

notícia? 

Dentro desse quadro de crescente racionalização da produção cultural e avanço 

da sociedade de consumo, a imprensa passava a ser concebida cada vez mais como um 

investimento comercial, um serviço público que deveria satisfazer os interesses do leitor 

e assim alcançar altos índices de circulação e vendas. O jornalismo feito à francesa, 
                                                 
12 ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira: cultura brasileira e indústria cultural. 5. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1994, p. 113-114. 
13 Idem, p. 122. 

Ano 1960 1965 1970 1975 1985 

Exemplares 
(em milhões) 

104 139 193 202 500 



combativo, crítico, doutrinário e de opinião, que desde os seus primórdios reservava 

grande espaço para a crônica, para o embate político, para o fait divers e para a 

publicação de folhetins, a partir da década de 1950 foi cedendo lugar para um 

jornalismo influenciado pelo modelo norte-americano, que privilegiava a informação e a 

notícia objetiva em detrimento da opinião e do comentário pessoal, em que o lucro 

passava a falar mais alto que qualquer ideologia ou convicção político-partidária.14 Se 

Chauteaubriand marcou sua época pelo espírito empreendedor-aventureiro com que 

conduziu seus Diários Associados, nos anos 1960 e 1970 Roberto Marinho, Victor 

Civita e Adolfo Bloch foram os grandes investidores do setor de comunicações, 

destacando-se pelos vultosos investimentos em equipamentos e introdução de novas 

técnicas em busca de maior produtividade, além da crescente profissionalização de seus 

quadros, racionalidade na gestão administrativa e exatidão no cálculo do lucro de suas 

empresas jornalísticas.15 

Ao ler os artigos e anúncios publicados nas revistas de maior circulação da 

época, percebemos que as manifestações da contracultura, além de servirem àqueles que 

encontraram na sua expressão musical, visual e corporal um canal através do qual 

poderiam manifestar sua insatisfação e indignação diante dos rumos da política no 

Brasil e no mundo, serviram também aos interesses da indústria e do mercado de bens 

culturais, que se apropriaram das suas cores, do seu brilho e dos seus ritmos para atingir 

um público consumidor variado, que poderia vivenciar através de unhas postiças, 

tatuagens provisórias, brincos, relógios e tecidos psicodélicos o espírito 

experimentalista, inventivo, festivo e debochado que caracterizou a “era de aquarius”, 

sem que isso significasse qualquer forma de oposição ou resistência à ordem política e 

social, mas a adesão a alguns elementos de estilos de vida diferenciados que inspiraram 

a moda da época, ditada e disseminada através dos meios de comunicação de massa, 

especialmente as revistas, que tinham ampla circulação entre os diversos setores da 

sociedade brasileira. Assim sendo, o fato de as revistas da época veicularem símbolos, 

artigos e temas relacionados à contracultura não significava, necessariamente, qualquer 

forma de engajamento político, mas uma estratégia para chamar a atenção e estimular o 

consumo através do apelo visual e sensorial daqueles que queriam estar “por dentro” do 
                                                 
14 ABREU, Alzira Alves de. A modernização da imprensa (1970-2000). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2002, p. 12. 
15 Para uma discussão mais aprofundada a respeito das transformações da imprensa ao longo das décadas 
de 1950, 60 e 70 ver: ABREU, Alzira Alves de (org.). A imprensa em transição; o jornalismo brasileiro 
nos anos 50. Rio de Janeiro: FGV, 1996; ABREU, Alzira Alves de. A modernização da imprensa (1970-
2000). Rio de Janeiro: Jorge Zahar , 2002; e ORTIZ, Renato. Op.cit. 



que se passava em termos de moda e comportamento nos principais centros de 

irradiação cultural da época, tais como Londres, Paris e Nova Iorque.  

Em contrapartida, ao permitir a circulação e discussão de temas relativos às 

transformações comportamentais e a publicidade de produtos e símbolos da cultura de 

protesto pelos meios de comunicação social de massa, o Estado buscava afirmar e 

preservar sua imagem de defensor das liberdades e valores democráticos no espaço 

amplo e contraditório da sociedade civil, sem que isso colocasse em risco sua 

permanência no poder, tanto porque mantinha esses meios sob sua estrita vigilância, 

como porque se empenhava em desenvolver políticas culturais proativas que 

reforçassem, através de diversos meios de divulgação, a idéia de um Brasil grande, 

unido e próspero. Outro ponto que deve ser ressaltado, é que a cultura e as artes daquele 

período foram simultaneamente um terreno onde se configuraram as críticas das 

oposições ao regime militar, como também um espaço de negociação entre o Estado e a 

sociedade. Isso porque, com o fechamento dos tradicionais veículos de manifestação 

política, o campo cultural passou a ser valorizado enquanto canal de comunicação do 

Estado com a sociedade e entre os diferentes setores sociais, tanto pelo regime quanto 

pelo mercado de bens culturais (editoras, televisão, empresas de rádiofusão, gravadoras 

etc). Para esses empresários, a veiculação de produtos que contivessem elementos 

relacionados à crítica social e comportamental surgia como um negócio 

economicamente rentável, sem que representasse um ponto de atrito com o Estado, já 

que negociavam com ele os limites de conteúdo e de forma desses produtos, conforme 

seus interesses políticos, ideológicos e econômicos, ao mesmo tempo em que atendiam 

tanto à demanda daqueles grupos que não estavam satisfeitos com a permanência do 

regime de exceção e com a derrota política dos projetos de esquerda, como àqueles que 

queriam apenas se inteirar da moda e consumir aquelas cores, ritmos e estilos.16 

Através dessas publicações, os leitores eram informados das transformações que 

vinham se operando especialmente no campo da sexualidade, após a introdução e 

disseminação do uso da pílula; ficavam sabendo das discussões sobre aborto, 

emancipação feminina, homossexualismo, bissexualismo, do novo papel da mulher na 

sociedade e acerca de outras questões bastante controvertidas na época, como o poder 
                                                 
16 Agradeço à professora Denise Rollemberg por ter disponibilizado este texto inédito de Marcos 
Napolitano, que irá compor a coletânea de textos que está organizando e que será publicada ainda este 
ano: NAPOLITANO, Marcos. “Vencer satã só com orações”: políticas culturais e cultura de oposição no 
Brasil dos anos 1970. In: ROLLEMBERG, Denise, QUADRAT, Samantha Viz, FERRERAS, Norberto e 
BITTENCOURT, Marcelo (orgs.). Sociedades e regimes autoritários (título provisório). Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, no prelo.  



de transformação dos jovens, os psicotrópicos, o divórcio, o “Louco Sonho Delirante"17 

dos hippies e a crescente ascensão do erotismo e da exploração do corpo feminino pela 

indústria 

cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que possamos compreender como funcionou a circulação pela imprensa de 

temas polêmicos e de conteúdo considerado permissivo, é preciso observar que, no 

Brasil, a interação entre imprensa e Estado ocorre em diferentes níveis, uma vez que a 

                                                 
17 Este filme é na base do “Lindo Sonho Delirante”. Manchete, Rio de Janeiro: Editora Bloch, n. 819, p. 
62-65, 30 Dez. 1967. 

 
Manchete, n. 853, 24/08/68.  

 
Manchete, n. 824, 31/02/68.  

 
Manchete, n.835, 20/04/68.  



imprensa caracteriza-se como uma entidade multifacetada, que atua simultaneamente 

como ator econômico e sócio-político, sujeita, portanto, às pressões do mercado 

(advindas especialmente dos seus anunciantes, privados ou do Estado), da política e da 

opinião pública.18 Além disso, a forma como o Estado se comportava em relação à 

imprensa escrita refletia as contradições internas do próprio regime, variando de acordo 

com as mudanças de orientação no círculo do poder, à medida que os governos se 

sucediam. Segundo Carlos Estevam Martins e Sebastião Velasco e Cruz:  

 
O movimento político-militar que derrubou o presidente João Goulart demonstrou 
possuir aquela qualidade que Maquiavel punha acima de tudo: a capacidade de 
conservar o poder conquistado e ampliá-lo. Por outro lado, porém, registra-se o 
fenômeno da mutabilidade. Longe de ter permanecido sempre idêntico a si mesmo, o 
regime sofreu diversas transfigurações, ora regredindo na direção do Estado de 
exceção, ora progredindo na direção oposta.19 

 

O caráter de mutabilidade do regime militar, a que se refere o trecho acima, 

relaciona-se às diferentes orientações políticas e ideológicas dos grupos que se 

sucederam no comando da nação ao longo desse período,20 e seus efeitos podem ser 

observados, por exemplo, em relação à censura de temas morais e comportamentais na 

imprensa, que por sua vez, não consistiu numa ação repressiva autônoma e estável ao 

longo de todo o regime, mas numa política de Estado que se adequava à dinâmica das 

relações estabelecidas entre imprensa, regime militar e sociedade e que, além de 

reprimir, buscava disciplinar, variando sua abrangência e intensidade conforme a 

orientação do grupo que estivesse no poder. Do ponto de vista dos militares, a 

divulgação do erotismo, da pornografia, do uso de tóxicos e da violência, pela imprensa, 

consistia em uma das mais poderosas armas do “Movimento Comunista Internacional” 

contra os regimes “democráticos” e suas instituições, utilizada no intuito de minar e 

tentar destruir os valores morais e cristãos da sociedade, cabendo, portanto, ao Estado, a 

tarefa de proteger a família brasileira dos abusos verificados em algumas publicações 

                                                 
18 SMITH, Anne Marie. Um acordo forçado: o consentimento da imprensa á censura no Brasil. Rio de 
Janeiro: FGV, 2001,  p. 30. 
19 CRUZ, Sebastião C. Velasco et MARTINS , Carlos Estevam. De Castello a Figueiredo: uma incursão 
na pré-história da “abertura”. In: SORJ, Bernardo et ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de (orgs.). 
Sociedade e política no Brasil pós-64. 2 ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984, p. 13. 
20 A respeito da heterogeneidade, divisão e fluidez que caracterizam as práticas políticas dos militares, 
ver: FILHO, João Roberto Martins. O palácio e a caserna: a dinâmica militar das crises políticas na 
ditadura (1964-1969). São Carlos: UFSCar, 1996. 



periódicas que, por serem amplamente divulgadas, podiam atingir leitores em todo o 

território nacional.21 

Embora a maior parte da historiografia dedicada ao regime militar priorize suas 

dimensões repressivas e os efeitos dilacerantes que tiveram sobre a sociedade, é preciso 

matizar essa visão dicotômica que separa lados de uma mesma moeda, colocando a 

sociedade como vítima indefesa de um Estado vilão, e partir para uma análise que veja a 

relação entre Estado e sociedade como uma via de mão dupla. Isso se torna possível 

quando pensamos que a capacidade de dominação política de um grupo sobre a 

sociedade não está apenas no uso de instrumentos de coerção, mas no uso da persuasão 

e de mecanismos de negociação que irão produzir arranjos estáveis dentro da sociedade, 

base da ordem social que irá legitimar a dominação desse grupo sobre os demais. 

É nesse sentido que nos referimos a censura de imprensa, e mais especificamente 

de periódicos, durante o regime militar, numa abordagem que se diferencia das demais 

obras que vêm tratando do tema,22 exatamente por contemplar não apenas seu aspecto 

repressivo, mas por tentar compreender a censura enquanto um instrumento político que 

está inserido na tradição paternalista da política brasileira, segundo a qual compete ao 

Estado, através do seu poder de polícia, a missão de controlar a sociedade, garantir a 

paz, a segurança, a ordem e a preservação dos modos de vida da coletividade, em defesa 

do bem comum. Nessa perspectiva, que era compartilhada por alguns setores 

conservadores da sociedade brasileira, a censura consistia numa das expressões desse 

poder de polícia do Estado e deveria ser aplicada, dentro de limitações estabelecidas por 

normas legais, no intuito de conter a “onda de pornografia e subversão” que ameaçava 

invadir o Brasil, especialmente através dos meios de comunicação de massa.23 

Entretanto, é preciso não perder de vista o fato de que a censura, ao longo do 

regime militar, foi uma prática que variou tanto quanto à sua sistematicidade como 

quanto à sua intensidade,24 mas que, independente disso, se caracterizou como 

                                                 
21 Informação Sigilosa, enviada do SNI ao SIGAB e à DCDP, Referência: Doc. de Info. 054/40/AC/73, 
versando sobre infiltração comunista no Jornal do Brasil. Data: 18/05/1973. Arquivo Nacional-Sede em 
Brasília. Seção: Administração Geral. Série: Correspondência Oficial. Subsérie: Informações Sigilosas. 
22 Dentre estes trabalhos destaco: A censura durante o regime autoritário, de Gláucio Ary Dillon Soares; 
Censura, Imprensa, Estado autoritário (1968-1978), de Maria Aparecida de Aquino, Acordo Forçado: o 
consentimento da imprensa à censura no Brasil, de Anne Marie Smith; e A censura política na imprensa 
brasileira (1968-1978), de Paolo Marconi. 
23 ROSA, F. A. Miranda. Sociologia do direito: o fenômeno jurídico como fato social. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Zahar Editores, 1978. 
24 Com relação aos diferentes momentos da censura durante o regime militar, ver FICO, Carlos. “Prezada 
censura”: cartas ao regime militar. Topoi - Revista de História, Rio de Janeiro, v. 5, p. 251-286, 2002; e 
SMITH, Anne Marie. Op. cit. 



instrumento político composto por duas dimensões distintas, porém intrínsecas: uma 

dimensão saneadora e uma dimensão pedagógica. 

Essas duas dimensões coexistiram ao longo de todo o regime, tornando-se uma 

mais evidente que a outra de acordo com os interesses mais prementes de cada 

momento. 

 Assim, a dimensão saneadora, como a própria expressão sugere, ganhava relevo 

em ocasiões nas quais, para a manutenção da ordem social e política do país, o regime 

sentia a necessidade de adotar medidas radicais para eliminar dos meios de 

comunicação alguns temas contrários aos interesses do governo, mais freqüentes, 

portanto, nos períodos de maior repressão política.25 Um bom exemplo disso são as 

listas de proibições determinadas, emitidas pelo Ministério da Justiça a partir de 

solicitações de outros ministros ou membros do alto escalão do governo, contendo os 

temas que não poderiam ser divulgados pela imprensa.26 A circulação dessas listas era 

restrita ao âmbito do governo, e a sua notificação aos órgãos de imprensa era feita 

através de “bilhetinhos” e telefonemas às redações.27 Os temas preferenciais sobre os 

quais insidia a dimensão saneadora da censura de imprensa eram os relacionados à 

política, cujas restrições deveriam ser feitas de forma disfarçada e negada perante a 

opinião pública, para que não afetassem a imagem daquele governo que se intitulava 

defensor da democracia, das garantias constitucionais e da liberdade de expressão.28  

Já a dimensão pedagógica da censura era aplicada no sentido de direcionar a 

maneira como alguns temas deveriam ser tratados pela imprensa, assumindo muito mais 

um caráter educativo do que proibitivo. Isso ia ao encontro da idéia que os militares 

tinham da sociedade civil, como sendo ingênua, despreparada e, portanto, facilmente 

                                                 
25 FICO, Carlos. A ditadura mostra a sua cara: imagens e memórias do período. 1964-1985. Disponível 
em: www.history.umd.edu/HistoryCenter/2004-05/conf/Brazil64/papers/cficoport.pdf., p. 28. 
26 Ofício n. 002/73-SIGAB/DG, de 16 de janeiro de 1973.Encaminha expediente que indica as atividades 
do DPF executadas no campo da censura aos órgãos de comunicação social a partir de agosto de 1971. 
Arquivo Nacional-Sede no Rio de Janeiro. Fundo:DSI/MJ, Código do Fundo: TT, Seção de Guarda: SDE, 
Caixa n. 592, documento n.  50756. 
27 Normas para a censura aos meios de comunicação social. Arquivo Nacional-Sede no Rio de Janeiro. 
Fundo: DSI/MJ, Código do Fundo: TT, Seção de Guarda: CODES, Documentos avulsos (10), Caixa n. 
08/4674, [1972]. 
28Em comparação às suas congêneres latino-americanas, o regime militar brasileiro foi mais burocratizado 
e distinguiu-se pela importância que a esfera jurídica veio a assumir nas suas relações de dominação 
política e pela dificuldade de atuar à margem de certos paradigmas da cultura política brasileira. Isso 
porque, no mundo do pós-guerra, o “mercado mundial de idéias” estabeleceu a legitimidade democrático-
representativa como pré-requisito para a aceitação da dominação política, o que impôs aos regimes não-
democráticos surgidos a partir de então um quadro de “esquizofrenia ideológica”, em que o autoritarismo 
era praticado no presente prometendo a democracia no futuro. Ver LEMOS, Renato. Poder Judiciário e 
poder militar (1964-69). In: CASTRO, Celso; IZECKSOHN, Victor et KRAAY, Hendrik. (orgs.) Nova 
História Militar brasileira. Rio de Janeiro: FGV, 2004, p. 410-415. 



corruptível por ideologias extravagantes, que visavam se infiltrar no Brasil por meio do 

ataque subliminar às suas bases morais e familiares, sendo a imprensa uma de suas 

principais portas de entrada. Diante disso, caberia ao Estado a tarefa de defender a 

sociedade “indefesa” diante de qualquer ameaça à moral e os bons costumes. Nesse 

aspecto, a censura contava com o apoio efetivo de parcelas da sociedade civil, 

especialmente diante das transformações comportamentais que marcaram os anos de 

1960, vistas pelos mais conservadores como uma ameaça à instituição da família e do 

casamento. Pílula anticoncepcional, divórcio, revolução sexual, drogas, emancipação 

feminina, eram temas que estavam sendo bastante discutidos aqui no Brasil, tanto nas 

páginas das revistas como em documentos oficiais que circulavam entre os órgãos 

governamentais. Além disso, se por um lado a dimensão saneadora da censura era 

ocultada da sociedade, por outro a censura de caráter pedagógico era orgulhosamente 

assumida pelo regime, pois, como dissemos, ela representava uma das expressões do 

poder de polícia exercido pelo Estado no sentido de assegurar a segurança, a paz social, 

a ordem, a harmonia, a liberdade e os modos de vida da coletividade.29 

Assim, parece-nos mais fecundo pensar este aspecto da relação entre a sociedade 

civil e o regime militar em termos de ambivalência do que em termos de ambigüidades 

ou contradições, pois assim podemos entender a maneira multiforme pela qual seus 

diferentes setores se relacionavam com o regime, sem nos prendermos a tipologias 

reducionistas, tais como “colaboradores” ou “resistentes”, que não nos fornecerão mais 

que imagens parciais do que foi vivenciado pelos contemporâneos daqueles anos.30 

Mas, inicialmente, é preciso enfrentar a questão relativa aos usos que o regime 

militar fez da censura, não apenas como instrumento repressivo, mas também como 

expressão do tradicional pensamento autoritário brasileiro, segundo o qual, ao Estado 

paternalista caberia a tarefa de salvaguardar a moral, os bons costumes e os valores da 

família cristã. 

Partir da premissa de que a censura não foi uma prática homogênea ao longo do 

regime militar, e de que é possível distinguir nela tanto uma dimensão saneadora como 

uma dimensão pedagógica que na prática estiveram intrinsecamente relacionadas, é um 

                                                 
29 ROSA, F. A. Miranda. Op. cit. p. 209-210. 
30 O conceito de “pensamento duplo” e “ambivalência” foram elaborados pelo historiador francês Pierre 
Laborie, com o intuito de compreender a sociedade francesa sob o regime de Vichy fora das fronteiras 
rígidas de conceitos como “colaboradores” ou “resistentes”. Entretanto, serão aplicados aqui como 
instrumento teórico para que possamos compreender a dinâmica das relações entre sociedade civil e 
regime militar nos anos de 1960 e 1970. Ver LABORIE, Pierre. Les Français des années troubles. De la 
guerre d’Espagne à la Liberation. Paris: Seuil, 2003. 



importante passo para que se possa pensá-la em termos mais complexos. Os 

documentos que compõem o fundo DSI/MJ31 e DCDP, os quais fazem parte do corpo de 

fontes desta pesquisa, não deixam dúvidas quanto à intenção dos sucessivos generais-

presidentes de regulamentar e institucionalizar a censura, tanto de diversões públicas 

como de publicações e periódicos, especialmente no que se referia à abordagem de 

temas considerados ofensivos à moral e aos bons costumes. A partir dessa 

documentação podemos inferir a preocupação, por parte do regime, com que a censura 

de temas políticos na imprensa fosse feita de maneira efetiva e sistemática, porém, 

velada,32 já que poderia comprometer a imagem do governo por seu aspecto proibitivo, 

não condizente com as garantias constitucionais asseguradas pelos regimes 

democráticos. Além dessa função eminentemente repressiva, percebemos que a censura 

consistiu em um importante instrumento através do qual o regime pretendia 

salvaguardar a sociedade “despreparada” e “ingênua” da divulgação de conteúdos 

considerados ofensivos à moralidade pública ou que representassem algum risco à boa 

formação moral dos jovens. Por outro lado, através da censura o regime podia atender à 

demanda de uma parcela conservadora da sociedade que se sentia ameaçada perante as 

transformações comportamentais que emergiram na década de 1960 e que apelava ao 

Estado para que interviesse, por exemplo, através da censura, em defesa da moralização 

da sociedade brasileira. 

Mesmo antes do golpe de 1964, as “Marchas da Família, com Deus pela 

Liberdade”, majoritariamente organizadas e conduzidas pelo clero e por entidades 

femininas compostas por mulheres da classe média, se traduziram em importantes atos 

de defesa intransigente de rigorosos valores morais, que estavam sendo colocados em 

jogo tanto pela suposta “ameaça comunista”, representada na figura de João Goulart, 

como pelas transformações que se operavam nos padrões comportamentais de países 

como Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra e Suécia, especialmente no que se 

referia à sexualidade e à instituição familiar. Passado o golpe, essas mesmas mulheres, 

                                                 
31 As Divisões de Segurança e Informações (DSI) foram implantadas nos Ministérios Civis em 1967, no 
intuito de compor uma abrangente e operante rede de espionagem. Estas repartições públicas se 
diferenciavam das demais pela presença de militares, por sua “ânsia persecutória” de base anticomunista e 
pelo cuidado com as normas de sigilo. Para fins da minha pesquisa de dissertação, venho pesquisando o 
fundo documental da Divisão de Segurança e Informação do Ministério da Justiça, que se encontra na 
sede do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. Ver mais a respeito das DSI na página 31 e 32. 
32 Ofício n. 002/73-SIGAB/DG, de 16 de janeiro de 1973. Encaminha expediente que indica as atividades 
do DPF executadas no campo da censura aos órgãos de comunicação social a partir de agosto de 1971. 
Arquivo Nacional-Sede no Rio de Janeiro. Fundo:DSI/MJ, Código do Fundo: TT, Seção de Guarda: SDE, 
Caixa n. 592, documento n. 50756. 



as chamadas “marchadeiras”, deram continuidade à sua “cruzada” em defesa da moral e 

dos bons costumes, tendo em mente salvar a sociedade brasileira dos abusos 

introduzidos pelas novelas, filmes, músicas e publicações, que aumentavam em número 

a cada dia, devido ao crescimento vertiginoso da indústria de bens culturais e ao 

desenvolvimento dos meios de comunicação de massa.33  

Outra atuação marcante nesse sentido foi a da TFP, “Sociedade Brasileira de 

Defesa da Tradição, Família e Propriedade”, associação civil de âmbito nacional, 

composta apenas por militantes do sexo masculino e cujos objetivos eram combater a 

vaga do socialismo e do comunismo e ressaltar, a partir da filosofia de São Tomás de 

Aquino e das encíclicas, os valores positivos da ordem natural, particularmente a 

tradição, a família e a propriedade. Essa organização foi fundada em 1960 por Plínio 

Correia de Oliveira, ex-integrante da Ação Católica Brasileira (ACB), da qual se 

desligou em 1943, quando essa organização começou a se envolver com questões 

sociais. Assim, a TFP foi a primeira organização de resistência às novas estratégias de 

engajamento social da Igreja defendidas no Concílio Vaticano II e pelos papas João 

Paulo XXIII e Paulo VI. Além disso, logo após a sua fundação, caracterizou-se como a 

mais radical organização católica de oposição ao governo João Goulart e, entre os anos 

de 1961 e 1963, promoveu sua primeira campanha nacional contra a “reforma agrária 

socialista e confiscatória” proposta pelo presidente da República. Com o golpe de 1964 

e o afastamento de Goulart, a associação colocou-se imediatamente ao lado do regime 

militar e em oposição aos setores progressistas da Igreja católica, no intuito de fortalecer 

sua campanha em oposição à “comunização” do clero e da sociedade brasileira. Assim, 

em junho de 1966, a TFP promoveu uma coleta de assinaturas para o documento 

intitulado “Apelo às Autoridades Civis e Eclesiásticas em Favor da Família Brasileira”, 

que argumentava contra um projeto de lei que havia sido enviado ao Congresso e que 

previa a introdução do divórcio no país. Além disso, criticavam severamente o apoio 

concedido pelos setores progressistas da igreja às greves operárias e às manifestações 

estudantis de protesto contra o regime e, em função disso, durante os meses de julho e 

agosto de 1968, a TFP promoveu uma campanha nacional de denúncia da “comunização 

                                                 
33 FICO, Carlos. A ditadura mostra a sua cara: imagens e memórias do período. 1964-1985. Disponível 
em: www.history.umd.edu/HistoryCenter/2004-05/conf/Brazil64/papers/cficoport.pdf., p. 35-36. A 
respeito das Marchas, ver PRESOT, Aline. As marchas da Família com Deus pela Liberdade. Dissertação 
de Mestrado. PPGHIS/UFRJ, 2004. SIMÕES, Solange de Deus. Deus, Pátria e família: as mulheres no 
golpe de 64. Belo Horizonte: UFMG, 1983. CODATO, Adriano Nervo; OLIVEIRA, Marcus Roberto de. 
A marcha, o terço e o livro: catolicismo conservador e ação política na conjuntura do golpe de 1964. 
Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 24, n. 47, p. 271-302, 2004.  



do clero no Brasil”, contra a atuação de dom Hélder Câmara e seus adeptos. Em todas 

essas frentes, a ação da TFP junto à opinião pública desenvolveu-se através de 

constantes campanhas em defesa da família monogâmica e indissolúvel, da propriedade 

privada e do ataque ao comunismo e ao socialismo.34 

Ações como as empreendidas pelas “marchadeiras” ou pelos militantes da TFP, 

estavam amparadas em valores morais fortemente enraizados na sociedade brasileira e 

podem ser explicadas a partir de uma cultura política anticomunista, que informava a 

maneira como os mais conservadores viam as transformações em curso nos anos de 

1960 e 1970, e que teve grande força enquanto elemento determinante do 

comportamento político de setores sociais conservadores. 35 

O medo que alguns setores conservadores compartilhavam de que a nação se 

desintegrasse a partir da infiltração de “ideologias exóticas” e contrárias aos nossos 

preceitos morais já existia muito antes do golpe de 1964. O que havia mudado foi que, 

no contexto da Guerra Fria, aqueles valores e temores se tornaram, acima de tudo, 

questão de segurança nacional e foram instrumentalizados pelos grupos que estavam no 

poder no intuito de criar uma espécie de “histeria” dentro da sociedade, que levasse seus 

membros a obedecer às determinações do Estado em relação aos mais variados aspectos 

da vida pública e particular. Portanto, a convicção na idéia de que a disseminação do 

comunismo era um risco que estava prestes a se concretizar e a instrumentalização dos 

fatos e mitos que davam sustentação a essa crença, combinaram-se em diferentes 

medidas ao longo da história e resultaram na motivação anticomunista que culminou na 

década de 1960, durante o regime militar. Entretanto, não devemos enfatizar apenas a 

dimensão “oportunista” dessa luta, já que o “perigo vermelho” era uma realidade 

naquele momento e foi combatido por grupos e indivíduos que viam as transformações 

comportamentais em curso na década de 1960 pela ótica do anticomunismo, segundo a 

qual, a família, o casamento, a juventude e os valores da cristandade encontravam-se 

fortemente ameaçados.36  

                                                 
34 KORNIS, Monica e HEYE, Thomas Ferdinand. TFP. In: ABREU, Alzira Alves de; BELOCH, Israel; 
LATTMAN-WELTMAN, Fernando; LAMARÃO, Sérgio T. de Niemeyer (Coord.) Dicionário histórico-
biográfico brasileiro pós-1930. CD-rom.   
35 Ver a respeito das origens e desdobramentos do fenômeno anticomunista no Brasil, os trabalhos do 
historiador Rodrigo Patto Sá Motta, especialmente sua tese de doutorado, Em guarda contra o perigo 
vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964); e o artigo “O anticomunismo militar”, publicado nos 
Anais do Seminário 1964-2004: 40 anos do golpe. Ditadura Militar e Resistência no Brasil. 
36 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. O anticomunismo militar. 1964-2004: 40 anos do golpe. Ditadura Militar 
e resistência no Brasil, 2004;  p. 290-305, p. 290-291. 



Nesse sentido, ao contrário de algumas teses que vêem na vigilância à moral e 

aos bons costumes apenas uma estratégia do regime para encobrir uma censura que, na 

realidade, dirigia-se unicamente a temas políticos,37 percebemos, a partir da pesquisa 

aos documentos produzidos no âmbito do governo,38 que havia um interesse por parte 

dele em controlar tanto a circulação de temas políticos como também de temas 

comportamentais, sendo que para os primeiros isso era feito de forma envergonhada e 

velada e para os outros, de forma orgulhosamente assumida.39 

Considerando tais condições, nesta comunicação pretendemos demonstrar de 

que maneira se deu a relação entre o regime militar e os empresários do mercado de 

bens culturais, os primeiros preocupados em articular sua política repressiva de censura 

moral de periódicos à política de incentivo à indústria cultural de massa, e, por outro 

lado, os empresários buscando articular o conteúdo destes bens de maneira a atender os 

consumidores inseridos em um mundo que experimentava a revolução dos costumes e 

as exigências do Estado brasileiro que controlava aquilo que deveria ser veiculado como 

forma de se legitimar perante setores da sociedade civil que temiam que estas 

transformações comportamentais chegassem ao Brasil através dos veículos e grande 

circulação. 
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Goiás e o abastecimento da economia paulista na Primeira República 

Paulo Roberto de Oliveira1 
 
 

Observando a produção acadêmica sobre a economia da Primeira República 

é possível notar um descompasso entre a posição paulista e goiana. Trabalhos que 

alicerçam grande parte da reflexão sobre o funcionamento da economia paulista durante 

o período em quadro defendem sua ampla diversificação e utilizam este argumento para 

justificar o desenvolvimento em plagas paulistas das relações capitalistas mais 

avançadas do Brasil. Trabalhos de grande qualidade intelectual, como os de Wilson 

Cano e João Manoel Cardoso de Mello se colocam nesse sentido. 

Segundo Wilson Cano, em Raízes da Concentração Industrial no Brasil, o 

Estado de São Paulo pode desenvolver durante a Primeira República relações 

capitalistas avançadas. Isso ocorreu devido à expansão dos negócios ligados ao café e à 

formação de um complexo econômico em função dessa diversificação. Outras 

economias regionais importantes não conseguiram alcançar êxito comparável neste 

sentido. No Pará, por exemplo, não havia um comércio desenvolvido, já que os núcleos 

produtores eram isolados entre si e as relações de trabalho não se aproximavam das 

assalariadas. 

Cano afirma que o complexo cafeeiro paulista foi formado pelas seguintes 

partes: 

i) a atividade produtora de café; 

ii) a agricultura produtora de alimentos e matérias primas; 

iii) a atividade industrial; 

iv) a implantação e desenvolvimento do sistema ferroviário paulista; 

v) a expansão do sistema bancário; 

vi) a atividade do comércio de importação e exportação; 

vii) o desenvolvimento da atividade criadora de infra-estrutura; 

                                                            
1 Doutorando em História Econômica pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, sob orientação do Professor Dr. José Flávio Motta. Bolsista CNPQ. 
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viii) a atividade do Estado, tanto o governo federal como 

o estadual, principalmente pela ótica do gasto público.2 

A agricultura produtora de alimentos, para o autor, dividiu-se em duas áreas: 

uma localizada dentro da propriedade produtora de café, em plantações intercaladas e 

outra formada por propriedades especializadas em sua produção. Ambas se localizariam 

dentro das fronteiras paulistas. 

Em livro posterior, Desequilíbrios Regionais e Concentração Industrial no 

Brasil, Wilson Cano mais uma vez voltou-se para a economia cafeeira para entender o 

processo de industrialização brasileiro.3 A agricultura paulista com o grau de 

desenvolvimento alcançado auxiliou na criação de um setor industrial de grandes 

proporções em São Paulo. Para Cano, durante a Primeira República, a integração do 

mercado nacional era tênue por vários motivos, entre eles pela falta de meios de 

transportes; havia, portanto uma série de regiões que se encontravam de certa maneira 

isoladas umas das outras, possuindo poucas relações entre si. Como conseqüência desta 

análise, as ligações entre São Paulo e o restante do Brasil durante o período sobre o qual 

se concentra esta pesquisa não teriam grande importância. A análise de Wilson Cano, 

em uma leitura atenta, não fecha as portas para a possibilidade de investigação dos 

circuitos que abasteciam São Paulo, já que o autor, ainda em Raízes da Concentração 

Industrial no Brasil, admite a limitação da economia paulista em termos de clima e solo 

– limitações naturais.  

João Manuel Cardoso de Mello sustenta posição parecida com a de Wilson 

Cano; para Cardoso de Mello, o desenvolvimento da economia cafeeira levou a um 

processo de fracionamento da elite cafeeira, o capital cafeeiro, o qual se tornou ao 

mesmo tempo comercial, industrial e agrária. Desta forma, esta elite formada por 

diferentes segmentos econômicos que possuíam o café como elo, era capaz de satisfazer 

às necessidades do complexo cafeeiro. 

João Manuel Cardoso de Mello destaca o importante papel dos alimentos 

para a manutenção das taxas de acumulação do complexo; o fornecimento de alimentos 

                                                            
2 CANO, W. As raízes da concentração industrial em São Paulo. Rio de Janeiro: DIFEL, 1997. p. 20, 21. 
3 CANO, W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil 1930 ‐ 1970. São Paulo: Global; 
Campinas: UNICAMP, 1985. 
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em quantidade necessária mantinha o preço da mão de obra em 

patamares aceitáveis.   Nas palavras do autor: 
A própria expansão da agricultura de alimentos, por sua vez, estimula a acumulação 
industrial e o investimento público, ao suprir abundantemente este componente dos 
salários, não exercendo qualquer pressão no sentido de elevar o custo de reprodução 
da força de trabalho urbana; reversamente, o setor industrial estimula o investimento 
público ao prover wage goods industriais a preços quase constantes.4 

 
Contudo, a historiografia goiana, mesmo sem muitas vezes demonstrar o 

que defende, afirma que existiram relações econômicas importantes entre Goiás e São 

Paulo durante o período, sendo inclusive Goiás responsável pela reserva de terras que a 

economia paulista necessitou para sua expansão e por um significativo fornecimento de 

alimentos. Neste aspecto, podemos citar os trabalhos de Paulo Bertran, Barsanufo 

Gomides Borges, Nars Fayad Chaul, Itami Campos e Maria Amélia Alencar.  

Ao tratar dos impactos da economia paulista e de sua expansão geográfica 

sobre Goiás, Paulo Bertran, em História Econômica do Centro Oeste Brasileiro, afirma 

que ao mesmo tempo em que o avanço da ferrovia abriu novas fronteiras para o café, 

também incentivou a produção de alimentos.5 Por sua vez, Barsanufo Gomides Borges, 

nos trabalhos o Despertar dos Dormentes e Goiás: modernização e crise, acompanhou 

o avanço da produção agropecuária goiana à medida que as ferrovias avançavam, sem, 

contudo, estabelecer relações entre este avanço e a reprodução da economia cafeeira 

paulista.6 

Nars Fayad Chaul afirma, em Goiás: da construção da decadência aos 

limites da modernidade, que houve estreita relação entre a industrialização e 

urbanização em São Paulo e o aumento da produção goiana no final do século XIX e 

durante o século XX. A integração de Goiás à economia nacional e suas características, 

para o autor, teriam se construído já a partir daquele momento, acentuando-se em 1912 

com a chegada da Estrada de Ferro Goiás.7  

                                                            
4 MELLO, J. M. C. de. O Capitalismo Tardio. Contribuição à revisão crítica da formação e 
desenvolvimento da economia brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1998. p. 152, 153. 
5 BERTRAN, P. Uma introdução à História Econômica do Centro Oeste do Brasil.Goiânia: UCG/Brasília: 
Codeplan, 1988. p. 69 
6 BORGES, B. G. O despertar dos dormentes. Goiânia: UFG, 1989; BORGES, B. G. Goiás: modernização e 
crise (1920‐ 1960). 1994. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo,São Paulo, 1994. 
7 CHAUL, N. F. Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da modernidade. Goiânia: 
UFG/UCG, 1997. p. 122. 
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Itami Campos, em seu trabalho Questão Agrária: bases 

sociais da política goiana 1930 – 1964, ao tratar da economia local nas primeiras 

décadas do século XX, afirma que o estado ainda não possuía relações de mercado 

importantes; além disso, para ele, não havia união entre as diferentes partes de Goiás; no 

contexto descrito, cada região negociava de maneira independente a sua inserção 

econômica.8 

Maria Amélia Alencar defende que, com a expansão da economia cafeeira, 

já ao final do século XIX um grande contingente populacional deslocou-se para a região 

sul de Goiás, passando a ocupar estas áreas e a produzir em alguns momentos com 

vistas à economia paulista. Ainda segundo Alencar, a partir de 1910, com a chegada da 

Estrada de Ferro Goiás até o estado, a economia local iniciou um processo de 

transformação que só se completaria no período posterior, após 1930. Para ela, as 

formas de trabalho existentes em Goiás articularam-se de maneira subordinada à 

economia cafeeira de São Paulo, fazendo com que Goiás passasse a contribuir de 

maneira periférica para a acumulação dentro das fronteiras paulistas.9 

Em pesquisa anterior, que versava sobre a integração econômica de Goiás 

durante a Primeira República, notei que de fato existiam indícios fortes de que as 

relações econômicas entre São Paulo e Goiás durante o período possuíram um 

significado maior do que o atribuído a elas por parte de nossa produção acadêmica. Tais 

relações eram concretizadas não pela imposição paulista, mas pela negociação entre 

ambas as elites regionais; a paulista, em busca de novos mercados que poderia servir à 

sua expansão econômica, e a goiana, que buscava se integrar à economia nacional e 

mundial via São Paulo.   

Não é surpresa que a principal preocupação das elites paulistas durante o 

período foram questões relacionadas ao café; principal produto estadual, o café era a 

grande fonte de riqueza regional, responsável pela diversificação econômica que em 

período posterior ensejaria o processo de industrialização mais intenso dentro das 

fronteiras paulistas; manter a economia cafeeira funcionando, apesar disso, não era 

tarefa fácil. Havia a necessidade de busca de legitimação junto à federação, além da 

                                                            
8 CAMPOS, I. Questão agrária: bases sociais e política (1930 – 1964). 1986. Tese (Doutorado em História) 
– Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. 
9 ALENCAR, M. A . G. Estrutura fundiária em Goiás: Goiânia, UCG, 1993. p. 101 
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necessidade de mão de obra e do fornecimento de alimentos que a 

mantivesse a preços aceitáveis, como vimos. A busca por pactuação com a elite goiana 

passava também por estes dois pontos.   

A primeira mensagem da presidência paulista do período republicano, 

apresentada em 1890, além de considerações sobre a Proclamação da República tratou 

da necessidade de criação de uma junta comercial que teria como distritos o interior de 

São Paulo, o Estado do Paraná e o Estado de Goiás. Esse primeiro indício parece 

demonstrar as pretensões de parte da elite paulista com relação às regiões que poderiam 

ligar-se de forma direta à sua economia. Contudo, dadas as características do período, as 

negociações, especificamente com as elites goianas, parecem ter sido mais árduas.10 Em 

1896, a mensagem do governo de São Paulo trazia a informação que a lei que criava a 

Junta Comercial havia sido colocada em prática; o regulamento havia sido 

confeccionado, apresentado ao Congresso e aprovado. 11 

As relações entre São Paulo e as regiões com as quais pretendia manter e 

expandir seu comércio dependiam da expansão do setor de transportes paulista. Nesse 

aspecto, havia a coincidência entre os interesses do setor ferroviário, do setor comercial, 

de grande parte do setor agrícola e do governo paulista – diferentes frações do capital 

cafeeiro ganhariam com a concretização deste circuito de comércio. Os relatórios anuais 

da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e da Companhia Paulista de Estradas de 

ferro atestam esse interesse no comércio dos “sertões”, como eram tratados.  

O livro Tratado Descriptivo das Estradas de Ferro do Brazil precedido pela 

respectiva legislação, de Dioclesiano Pessoa Júnior traz um projeto da Companhia 

Mogiana de Estradas de ferro apresentado ao Governo Imperial ao final do século XIX 

no qual fica clara a intenção da ferrovia paulista de chegar até Goiás e Mato Grosso. O 

prolongamento seguiria o seguinte traçado:  
Prolongar a linha de Casa Branca, atravessar o Rio Grande, passar nas imediações 
de Uberaba e dali encontrar o Paranaíba em Santa Rita ou intermediações, e desse 
ponto ao povoado de Rio Grande na margem esquerda, dirigir-se em continuação à 
Santana da Chapada e finalmente à cidade de Cuiabá.12 

 
                                                            
10 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1890, p. 48. 
11 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1896, p. 56. É necessário consultar as atas das primeiras 
reuniões da Junta Comercial de São Paulo pra esclarecer até que ponto se desenvolveram estas 
negociações. 
12 PESSOA JUNIOR, D. Estudo descriptivo das estradas de ferro do Brazil precedido pela respectiva 
legislação. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1886. p. 383 
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A principal concorrente da Companhia Mogiana em solo 

paulista, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, também possuía planos de 

prolongamento de suas linhas até Mato Grosso e Goiás. Adolpho Pinto, ex-diretor desta 

companhia, em publicação de 1903, defendia que o melhor traçado para que uma 

ferrovia paulista chegasse até as regiões centrais do Brasil seria aquele que partisse de 

algum trecho das linhas da CPEF13. Dizia que a linha atrairia a corrente comercial que já 

existia, embora em pequena escala, entre uma parte de Mato Grosso e Goiás e a praça 

de Uberaba, em Minas.14 

A limitação da zona da CMEF15 em terras paulistas reforçou a busca da 

ferrovia por mercados externos a São Paulo. Para Flávio Saes, a disputa com a 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro - esta munida com a garantia de zona – 

impediu que a CMEF seguisse rumo ao oeste, acompanhando o avanço das plantações 

de café dentro de São Paulo.16 As zonas mineiras que a Mogiana passaria a almejar a 

princípio não eram somente as cafeeiras, mas também aquelas marcadas pelo comércio 

e pela criação de gado – principalmente o Triângulo Mineiro. Foi a frustração com esta 

região que freou a expansão da ferrovia rumo ao norte.17 

O Estado de Goiás, desde o princípio, enxergava na República uma chance 

de aumento da sua produção, principalmente pela possibilidade de ligação de sua 

economia com pólos em expansão, como era o caso de São Paulo e do Pará. De 

qualquer forma, desde a década de 1880, com a pujança da economia cafeeira e com o 

avanço da rede ferroviária paulista em direção ao seu território, essa opção passou a ser 

a mais atrativa.18 Autores como Nars Fayad Chaul e Maria Amélia Garcia de Alencar 

                                                            
13 Abreviação para Companhia Paulista de Estradas de Ferro 
14 PINTO, A . A . História da viação pública de São Paulo. 2. ed. Introdução e notas de Célio Debes. São 
Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 1977. p. 120,  121 
15 Abreviação para Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. 
16 SAES, F. A. M. de. As ferrovias de São Paulo 1870 – 1940. São Paulo: HUCITEC, 1981.  
17 OLIVEIRA, P. R. de. Entre rios e trilhos. As possibilidades de integração econômica de Goiás na Primeira 
República (1889 – 1930). Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de História, Direito e Serviço 
Social, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 2007. 
18 OLIVEIRA, P. R. de. Entre rios e trilhos. As possibilidades de integração econômica de Goiás na Primeira 
República (1889 – 1930). Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de História, Direito e Serviço 
Social, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 2007. Doles analisa com maiores 
detalhes as dificuldades enfrentadas pela Província de Goiás no estabelecimento de linhas fluviais até 
Belém do Pará; para ela, fatores naturais, falta de capitais e de empenho do governo central 
contribuíram para a frustração do projeto. DOLES, D. E. M. As comunicações fluviais pelo Tocantins e 
Araguaia no século 
XIX. Goiânia: Oriente, 1973. 
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argumentam neste mesmo sentido, observando os estímulos 

transmitidos pelo avanço da economia cafeeira paulista sobre o território goiano. 

A década de 1890 não foi produtiva para os negócios ferroviários. A 

desvalorização da moeda nacional atingiu o setor, dependente do mercado externo para 

a aquisição de grande parte do material necessário para a sua expansão e manutenção.19 

Na mensagem de 1892, o governo paulista atentava para a necessidade de atuação que 

remediasse a crise que assolava o setor de transportes; para o vice-presidente do Estado, 

José Alves de Cerqueira César, as possibilidades de ação do governo estadual 

restringiam-se a votação de leis que regulassem os prazos de transportes. Caberia ao 

Governo Federal medidas que realmente poderiam acabar com as dificuldades 

acarretadas pela desvalorização da moeda.20 Naquela década, as referências à crise 

foram constantes. 

A preocupação com uma agricultura de pequeno porte produtora de 

alimentos aparece de forma explícita na mensagem de 1896. Naquela, o presidente do 

estado defendeu a sua criação, sob o argumento de que a sua ausência acarretava “uma 

situação relativamente precária, pela dependência de elementos estratégicos que (o 

estado) deve(ria) receber, à custa de pesados sacrifícios e por sujeitar-se a um único 

ponto de apoio, que pode ser falível”. 21  

O Presidente de São Paulo, Bernardino de Campos, propôs na mesma 

mensagem a construção de estradas de ferro que alcançasse a divisa com o Estado do 

Mato Grosso, com a intenção de incentivar a prática da agricultura por onde passasse. O 

projeto se concretizaria mais tarde, com a construção da Estrada de Ferro Noroeste do 

Brasil.22 

Durante todo o período, foram várias as manifestações favoráveis ao 

incentivo da produção de alimentos; apesar disso, até o final da década de 1920, não 

parece ser constatada a autonomia de São Paulo neste quesito, seja em relação a outros 

estados, como também em relação ao exterior.  

                                                            
19 SAES,  F. A M. de. Crédito e bancos no desenvolvimento da economia paulista 1850 – 1930. São Paulo: 
IPE / USP, 1986. 
20 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1992, p. 16. 
21 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1896, p. 71. 
22 QUEIRÓS, P. R. C. Uma ferrovia entre dois mundos: A E. F. Noroeste do Brasil na construção histórica 
do Mato Grosso (1918 – 1956). São Paulo: USP/FFLCH, 1999. (tese de doutoramento). 
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Pela análise das fontes, é possível notar uma série de 

providências do governo paulista no sentido de dar apoio à diversificação da produção. 

Havia programas de auxílio aos agricultores, de distribuição de monografias sobre 

diferentes culturas, foram criadas escolas agrícolas, além da distribuição de mudas. O 

governo também agia em relação às ferrovias, pressionando-as para que os fretes sobre 

alimentos fossem barateados e possibilitassem a expansão da produção em diferentes 

áreas. 

Apesar destas atitudes, o governo de São Paulo não se descuidava da 

necessidade “estratégica” de ligar as regiões centrais do Brasil ao seu porto. No período 

entre guerras, a hinterlândia do porto de Santos já ultrapassava os limites paulistas e 

chegava até o sul de Minas, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Mato Grosso e norte do 

Paraná. Ao mesmo tempo em que essas ligações com regiões distantes e exteriores de 

São Paulo eram perseguidas, a sua concretização, em alguns momentos, deparava-se 

com graves problemas de infra estrutura. Nos anos de 1924 e 1925 houve o primeiro 

grande congestionamento do porto.23  

Temos como hipótese a ser investigada que a ligação de São Paulo com 

aqueles estados e a convergência de sua produção para o porto paulista poderia ser 

importante em diferentes sentidos: poderia incentivar a expansão dos negócios do 

capital cafeeiro, aumentando o transporte nas ferrovias, o comércio entre as regiões e, 

inclusive a área de influência dos bancos paulistas. Por outro lado, de maneira mais 

direta, poderia garantir o abastecimento da economia paulista em momentos em que a 

importação do estrangeiro se mostrasse dificultada.  

A mensagem de 1901, apresentada pelo Presidente de São Paulo Francisco 

de Paula Rodrigues Alves trouxe um longo trecho sobre a questão: 
(...) quanto aos transportes, acrescentei ainda um vasto plano que não interessa 
menos ao Estado que à União e que deve ser objeto das mais sérias preocupações 
dos poderes públicos – é a grande ligação por via férrea de nosso estado com os do 
sul, por um lado, com os de Mato Grosso e Goiás, por outro, constituindo-nos o 
centro da convergência de produção desses grandes territórios. Não era então, como 
não sou neste exato momento, dominado pelo sentimento bairrista, se não do 
empenho de brasileiro que confia nas forças econômicas do país e que vê no 
aumento de produção e de riqueza a base segura da prosperidade geral.24  

 

                                                            
23 ARAÚJO FILHO, J. R. Santos: o porto do café. Rio de Janeiro: IBGE, 1969. p. 74 e 76. Apesar do que diz 
o autor, o trabalho citado não traz dados ou argumentação que sustente o que defende.  
24 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1901. 
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Em 1903 o Presidente do Estado de São Paulo, após 

tratar da crise do café, afirmava que esta havia aumentado a produção de outros gêneros 

sem que, contudo, isso fosse suficiente para cobrir os efeitos negativos da mesma.  

 

Paulistas e goianos no incentivo à produção do sul de Goiás e ao estabelecimento 

do comércio Goiás – São Paulo  

 

Desde os primeiros anos do novo regime, parte da elite goaina colocou-se 

no campo de batalha a favor da integração do sul de Goiás à economia nacional e 

mundial por meio de sua ligação via ferrovias com o mercado paulista.  

Em 1895 foi assinado o contrato entre o Governo de Goiás e o Banco União 

de São Paulo, em decorrência da lei estadual n. 36, de 31 de julho de 1893. O contrato 

se referia à construção de uma estrada de ferro que partiria de Rio Verde ou da estrada 

de Coxim – da qual o mesmo banco já era concessionário - e iria até o norte do Estado. 

Os privilégios fixados durariam sessenta anos a partir da assinatura do contrato.  

Apesar da frustração deste projeto, o que importa destacar é que desde o 

princípio do período tratado, as possibilidades mais concretas de integração da 

economia goiana passavam pela sua pactuação com parte do capital cafeeiro. O Banco 

União de São Paulo é listado em trabalho de Flávio Saes entre os bancos sediados na 

cidade de São Paulo e responsáveis por uma grande parcela no mercado de crédito na 

primeira década republicana. Ao que o trabalho de Saes indica, o Banco União tinha a 

parte mais consistente de seus negócios baseados no setor industrial; em 1906, em 

decorrência da crise bancária de 1901, os bancos residentes na cidade de São Paulo 

haviam passado de nove para dois. O Banco União de São Paulo havia encerrado neste 

período as operações de crédito para dedicar-se exclusivamente a empresas industriais.25 

Desde o início, quando a elite goiana converteu-se ao republicanismo, a 

principal possibilidade de avanços para a economia local encontrava-se na negociação 

com o capital cafeeiro. O decreto n. 862 de 16 de outubro de 1890 havia concedido à 

Companhia Mogiana, à Oeste de Minas, ao engenheiro Francisco Murtinho e ao Banco 

                                                            
25 SAES,  F. A. M. de. Crédito e bancos no desenvolvimento da economia paulista 1850 – 1930. São Paulo: 
IPE / USP, 1986. p. 102. 
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Construtor do Brasil e ao próprio Banco União de São Paulo 

privilégios para a exploração de ferrovias em território goiano. 26 

As negociações entre a CMEF e o governo goiano não progrediram; em 

1905, o impasse foi resolvido com a passagem da concessão da CMEF para a 

Companhia Alta Tocantins, que passou então a chamar-se Estrada de Ferro Goiás. A 

nova ferrovia foi dividida em duas partes: a linha tronco, que ligaria Goiás a Estrada de 

Ferro Central do Brasil via Minas Gerais, e o ramal que serviria como continuidade da 

linha da CMEF. Foi essa segunda que, dado o volume de cargas e o empenho de 

diferentes grupos, concretizou-se parcialmente.  

Durante o período, foram recorrentes nas mensagens goianas menções à 

melhoria do rebanho e ao aumento da produção de gado, entendidos como conseqüência 

do avanço da ferrovia. Em 1899 já existia um clima de otimismo em relação a esse 

produto, ao lado da preocupação com a necessidade de melhorias das condições de 

fiscalização do mesmo.27 

A partir de 1905, as autoridades locais confrontaram-se com o problema da 

queda do preço do gado, o que acarretou uma significativa diminuição da arrecadação 

estadual e a suspensão do pagamento dos funcionários estaduais em 1906. Nos anos 

seguintes a crise se aprofundou; em 1914, o preço do gado caiu ainda mais devido ao 

surto de febre aftosa que, segundo os dirigentes goianos, havia atingido o rebanho de 

Minas Gerais. Havia a perspectiva de melhoras devido à extensão da linha da Estrada de 

Ferro Goiás pelas regiões criadoras. 28  

Um acontecimento deflagrado a milhares de quilômetros da fronteira goiana 

fez com que as exportações de gado retomassem e ultrapassassem os níveis de produção 

anteriores nos anos que se seguiram. Com a Primeira Guerra Mundial, a carne brasileira 

passou a ser requisitada em maior quantidade pelo mercado internacional. Os goianos, 

possuidores de grandes pastagens, souberam como aproveitar aquele momento.  

Em 1917, houve um grande aumento na exportação de gado e derivados. 

Além da criação de gado, havia se estabelecido em Catalão a indústria do charque e o 
                                                            
26 MENSAGEM do Governo de Goiás, 1891,  p. 14 
27 MENSAGEM do Governo de Goiás, 1889. In: TELES, J. M. (coord). Memórias Goianas. Relatórios do 
Governo de Goiás 1882 – 1889. Goiânia: UCG, 2001. p. 262 
28 MENSAGEM do Governo de Goiás, 1902. In: TELES, J. M. (coord). Memórias Goianas. Relatórios do 
Governo de Goiás 1901 – 1905. Goiânia: UCG, 2003. p. 71. 
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comércio de laticínios. Em 1918, a prosperidade causada pela guerra 

prosseguiu. O governo goiano admitia que a boa fase das finanças estaduais devia-se a 

esse fato. Havia como conseqüência um esforço em prol da diversificação da economia 

regional. Para tanto, existia a necessidade de melhoria das condições das vias de 

comunicação. Seguindo o exemplo paulista e frente à impossibilidade de significativos 

investimentos ferroviários bancados pelo governo estadual, foi incentivada a criação de 

estradas de rodagem que ligassem diferentes regiões entre si e com a Estrada de Ferro 

Goiás. Após a sua primeira fase, a EFG avançava vagarosamente, frustrando as 

expectativas iniciais dos goianos.  

Passada a guerra, em 1923, a exportação de gado ainda constituía a principal 

fonte de receitas estadual, mas o volume exportado havia diminuído a tal ponto que as 

finanças estaduais mais uma vez encontraram-se ameaçadas. Mais uma vez uma série de 

serviços mantidos pelo estado foram diminuídos ou cortados.  

A agricultura goiana enfrentou maiores obstáculos que a pecuária para seu 

desenvolvimento; como afirmavam os dirigentes locais, o rebanho era privilegiado pela 

própria natureza; possuía pernas e se auto transportava. Os produtos agrícolas, ao 

contrário, dependiam totalmente da implementação de meios eficazes de transporte e da 

obtenção de mão de obra. 

A Primeira Guerra Mundial agiria sobre a agricultura de Goiás com 

intensidade menor do que sobre a pecuária; mesmo assim, os avanços seriam 

perceptíveis. A cultura do café, cereais e vinha tinham o desenvolvimento descrito como 

significativo, principalmente nas zonas atravessadas pela Estrada de Ferro Goiás.  

A produção das regiões centrais do Brasil, de Goiás e Mato Grosso, não 

eram alheias às expectativas e projetos de diferentes frações da elite paulista – do capital 

cafeeiro. A existência de projeto alternativo para a ligação com estas regiões confirma a 

sua importância. Até 1910, os paraenses moveram-se da mesma forma que os paulistas 

nas tentativas de extensão de ferrovia que ligasse o seu porto à Goiás e Mato Grosso, 

por meio de um sistema misto de transportes, formado por ferrovias e navegação 

fluvial.29  

                                                            
29 OLIVEIRA, P. R. de. Entre rios e trilhos: as possibilidades de integração econômica de Goiás na Primeira 
República: 1889 – 1930. Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de História, Direito e Serviço 
Social, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 2007. 
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Analisando as mensagens do governo paulista, podemos 

notar a freqüente preocupação com a produção de alimentos e com o incentivo de outras 

culturas que não o café. Em 1896 já aparecia a preocupação com o desenvolvimento da 

pequena cultura “ao lado da vasta e opulenta exploração de café”. Era defendido que a 

lavora  exclusiva, mesmo que de elevado valor, criava uma situação de dependência; era 

dito que na falta da pequena plantação, o estado importava gêneros que poderia 

produzir.30 Campos Sales, em mensagem posterior, colocou a necessidade de 

diversificação da produção agrícola como uma de suas prioridades. 

Mesmo com a concretização de parte destas ações e com os resultados que 

demonstravam, o governo paulista – assim como os administradores das maiores 

ferrovias estaduais – não descuidava dos benefícios que poderiam ser colhidos pela 

drenagem para seu porto de produtos tanto da região sul, como das regiões centrais do 

Brasil. Fica explícita uma visão estratégica do governo paulista em relação às áreas que 

poderiam se ligar ao seu porto e os benefícios que isso lhe proporcionaria.  

Trecho destacado da mensagem 1903, além de trazer elementos que 

esclarecem o “projeto” paulista de chega aos “sertões”, possui uma observação 

interessante, que confirma o que é defendido por João Manoel Cardoso de Mello com 

relação a produção de alimentos. Em meio a uma das crises do café, o presidente do 

Estado de São Paulo se referiu ao aumento da produção de alimentos, causada pela 

própria crise, mas insuficiente para manter o nível da arrecadação estadual.31 Se neste 

momento, em que a cultura do café passava por crise, parte de seu capital foi desviado 

para outras produções, não ocorreria o contrário nos momentos em que o café gozava de 

boas condições de venda?  

São Paulo não ficaria nestes momentos mais dependente da produção de 

outras partes do Brasil, inclusive de Goiás? A mensagem de 1914 traz a resposta para 

esta questão; naquele ano houve o aumento das importações de alimentos do estrangeiro 

e de outras partes do país, inclusive de Goiás e Mato Grosso, nas palavras de Carlos 

Augusto Pereira Guimarães, Presidente do Estado de São Paulo, notava-se então 

“considerável aumento na importação de gêneros alimentícios. É um foto que coincide 

                                                            
30 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1896, p. 71. 
31 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1903, p. 9. 
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sempre com a alta do café, acreditando-se que sua explicação, em 

grande parte, está no desvio de braços que se dedicam à pequena lavoura”.32  

A importância dada por São Paulo ao mercado interno pode ser apreendida 

não só em termos de possuir ligações com mercados onde poderia abastecer-se em 

tempos de crise; os interesses paulistas também residiam na possibilidade de possuir 

estes mercados como consumidores de seus produtos. Uma das saídas aventadas em 

tempos de crise do café era a venda do produto para os estados não produtores, 

expediente prejudicado, segundo o próprio governo paulista, pelos impostos entre 

estados. Os representantes paulistas no Congresso Nacional lutavam contra estes 

impostos, sem conseguir obter êxito.33 Seria Vargas e suas políticas centralizadoras, 

décadas mais tarde, que conseguiria derrubar este entreve ao desenvolvimento do 

mercado nacional. 

As importações paulistas também aumentaram com o passar dos anos; ainda 

em 1908, representavam 20% das importações nacionais, formadas por máquinas para a 

lavoura e por gêneros alimentícios. As exportações de São Paulo perfaziam 40% das 

exportações da União. Parte considerável das importações por cabotagem feita pelo 

porto de Santos era constituída por alimentos, como açúcar, além de algodão. Os 

números das importações de cabotagem por Santos em 1908 somaram 135.626 

toneladas, no valor de 52.319:873$420.34  

Os governos paulistas, apesar da visível dependência de mercados 

exteriores, sempre se pautavam pela possibilidade de produção de todos os gêneros 

necessários dentro das próprias fronteiras; uma das explicações dadas pelo próprio 

governo para que isso não ocorresse, era a existência de impostos locais. Como afirma 

Ivo Coser, o federalismo brasileiro, apoiado desde cedo no modelo dos Estados Unidos, 

possuía um entendimento da divisão de poderes que não contemplava somente um 

governo central e unidades federadas em forma de estados, mas também os municípios.  

Desta forma, quando o federalismo brasileiro foi implementado, após décadas de 

discussões nem sempre subterrâneas no plano político – basta citar a experiência 

                                                            
32 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1941, p. 627. 
33 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1904, p. 23. 
34 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1908, p. 23, 24. 
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descentralizadora regencial – os municípios adquiriram grande 

autonomia.35 A exagerada autonomia municipal, logo se tornou empecilho para a ação 

dos executivos estaduais; tanto em São Paulo, como no Pará e em Goiás, houve a 

necessidade de retirada de parte da atribuição dos municípios por meio de reformas das 

constituições estaduais. 

Como foi aqui colocado, o aumento da produção de arroz dentro das 

fronteiras paulistas era considerável, sem que isso, no entanto, fosse capaz de suprir as 

necessidades locais. Mesmo assim, em 1908, havia informações sobre a exportação do 

arroz paulista. Fato importante, esses números tornam complexo o entendimento do 

funcionamento da economia paulista no que se refere à relação entre produção – 

exportação. A produção de algum produto em grande quantidade não impedia que o 

mesmo fosse importado. Diferença entre preços e a falta de ligações mais eficazes entre 

regiões poderiam levar a estas ocorrências. Regiões limítrofes do Estado, para 

abastecer-se, poderiam recorrer ao mercado interior – Goiás, Mato Grosso ou demais 

estados. Dadas as proporções, esse comércio entre fronteiras poderiam possuir grande 

importância sistêmica.  

Outro indício das preocupações paulistas com o mercado nacional apareceu 

na mensagem de 1909. Segundo esta mensagem, os agricultores paulistas de outros 

gêneros que não o café poderiam contar com o mercado interno, convenientemente 

protegido contra o similar estrangeiro; afirmava também que o consumo local não 

bastava para a remuneração necessária caso a produção aumentasse, sendo necessário a 

busca de mercados em outros estados do Brasil e até no exterior. O governo citava a 

redução de tarifas para exportação de arroz para o mercado do Rio de Janeiro e era 

estudada a possibilidade de venda do produto para a região da Prata. 36 Mais uma vez 

era tratada a crise do café e seu efeito positivo na diversificação da produção agrícola 

regional.  

Em meados da segunda década do século XX, as ligações já estabelecidas 

por São Paulo com as regiões centrais do Brasil serviam-lhe como fator de estabilização 

frente a emergências causadas pela quebra de produção de alguns produtos básicos. 

                                                            
35 COSER, I. O conceito de Federalismo e a idéia de interesse no Brasil do século XIX. Revista de Ciências 
Sociais. Rio de Janeiro, vol 51, n. 4, 2008. 
 
36 MENSAGEM do Governo de São Paulo1909, p. 30. 
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Com a diminuição da produção de arroz devido às ocorrências 

meteorológicas, no ano de 1914 foram importadas de Mato Grosso e Goiás 14.445 

toneladas do produto e 5.019 dos estados do Sul. Se por um lado neste ano o circuito 

estabelecido com Goiás e Mato Grosso serviu como fornecedor de produtos agrícolas de 

forma clara, o mesmo não ocorreu do ponto de vista do consumo. Havia uma produção 

de manufaturas em São Paulo que excediam o consumo local e não conseguiam 

colocação; nas palavras do Presidente “a iniciativa particular avançou demais, sem 

estudar as possibilidades de consumo”.37  

A Primeira Guerra Mundial trouxe para São Paulo uma diminuição das 

rendas, ao contrário do ocorrido em Goiás; como Goiás, no entanto, houve um aumento 

de produção de alguns produtos agrícolas. Rodrigues Alves, em 1915, chamou a atenção 

para a farta produção de cereais, algodão, açúcar e fumo. Aumentou também o 

movimento das indústrias.38 As exportações de carne conseguiram alcançar um alto 

patamar, apesar da produção paulista de gado, nas palavras de Rodrigues Alves, não 

bastar para o consumo do Estado. Sendo assim, de onde viria então o gado, produto que 

manteve parte das rendas paulistas durante o período de guerra? Convém atentar para as 

palavras encontradas na mensagem de 1915. 
O Estado de São Paulo, onde a indústria pastoril passa por uma fase de franco 
desenvolvimento racional, intensivo, está em condições de participar desde 
logo das atuais vantagens que nos oferece o mercado europeu. Seu a sua 
própria produção ainda não basta para o consumo interno, o seu 
aparelhamento zootécnico reserva-lhe excepcional vantagem, como 
intermediário beneficiador dos produtos e sub produtos da pecuária.39  

 

Eram citadas as invernadas nos limites com os Estados de Goiás, Mato 

Grosso e Minas Gerais, zonas de engorda do gado que era encaminhado para os 

mercados consumidores. Nas mensagens seguintes o aumento do papel das exportações 

de carne apareceu com destaque, fruto das possibilidades de drenagem para o território 

paulista da produção dos estados limítrofes. As ferrovias possuíam papel importante 

também neste contexto. Se o gado se auto transportava, como defendiam governantes 

goianos, suas próprias forças os levavam até a ultrapassagem dos limites paulistas; daí 

por diante, eram processados e enviados para os mercados consumidores via ferrovia.  

                                                            
37 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1914, p. 624, 625. 
38 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1915, p. 650. 
39 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1915, p. 673. 
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As redes ferroviárias e de estradas de rodagem em 

constante desenvolvimento e progresso serviam como argumento do presidente paulista 

em prol de atitudes que pudessem aumentar a entrada do gado de outros estados em São 

Paulo. Ainda em 1915 foi realizada reunião na Secretaria da Agricultura com o objetivo 

de estabelecer propaganda para a atração do gado dos estados vizinhos e para a melhoria 

dos meios de comunicação que pudessem auxiliar este intento.40 A agricultura, em 1915 

passava por nova crise, tendo mais uma vez aumentado as importações de gêneros 

alimentícios. 

Buscando aumentar as ligações com os estados centrais, em 1915 a 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro construiu uma estrada de rodagem ligando sua 

estação final ao Mato Grosso. A estrada contava com 312 quilômetros, com bebedouros 

para o gado e pousos para descanso. 41 

Apesar de uma maior diversificação da produção paulista durante o período 

de guerra, a atração exercida pelo mercado externo faziam com que a carestia 

alcançasse alguns produtos de primeira necessidade. Neste contexto, o imperativo de 

abastecer-se nos mercados interiores fazia com que parte do escasso numerário deixasse 

o território paulista rumo a aquelas regiões.  

O ano agrícola de 1916 – 1917 havia sido um dos melhores registrados até 

então; produtos como algodão e tabaco apresentaram aumento de seu volume 

produzido. A produção do açúcar, ao contrário, havia diminuído, havendo a necessidade 

de importação do “norte”. A importação de alimentos por Santos também havia 

diminuído. Os produtos da pequena lavoura, por seu lado, haviam aumentado sua 

participação na pauta de exportações. A mensagem de 1917 também registrou certa 

expansão da indústria nacional devido à restrição de importações; a principal indústria 

paulista apontada era a de produção de tecidos de algodão.  

Já a safra 1917 – 1918 foi atingida pela geada e pela praga de gafanhotos. A 

principal cultura prejudicada foi a da cana de açúcar; as importações de açúcar do 

nordeste naquele ano chegaram a 65 mil toneladas. Apesar das dificuldades, a safra do 

arroz alcançou números superiores aos da safra anterior. Quanto ao movimento no porto 

de Santos, continuou importante a exportação de carne ao mesmo tempo em que 

                                                            
40 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1915, p. 673, 674. 
41 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1916, p. 5 e 62. 
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aumentaram as importações de produtos ligados à alimentação, tais 

como trigo, vinho e farinha de trigo.42 No ano seguinte o trigo e a farinha de trigo ainda 

figuravam em primeiro lugar entre as importações de alimentos.  

Na década de 1920, já era notada uma substancial retração das atividades 

econômicas incentivadas pela guerra; houve a fuga de ouro acumulado durante o 

conflito, a pecuária – principalmente a sediada em Barretos - entrou em crise e os 

produtos nacionais encareceram. Havia a necessidade declarada de intervenção do 

governo paulista para a continuidade de aquisição do gado de Goiás e Mato Grosso.43  

Mesmo com a crise que assolou a pecuária no início da década de 1920, as 

exportações de carne congelada continuaram sendo o segundo produto na pauta de 

exportações paulista. Os principais importadores eram Itália, Espanha e França. Havia 

também números consideráveis de exportação de produtos paulistas para outros estados. 

Curiosamente, Goiás não figurava nesta lista.  

 

Considerações finais 

 

Ao que a análise indica, além de uma visão estratégica com relação aos 

sertões, o capital cafeeiro utilizava o circuito São Paulo – Goiás tanto como via de 

abastecimento para o consumo interno, quanto para a valorização de seus negócios por 

meio do aumento do tráfego nas ferrovias e pelo incentivo às industrias, como é o caso 

do gado de Goiás e Mato Grosso transformado em produto de exportação em  São 

Paulo. Renato Monseff Perissinotto, utilizando uma conceituação do capital cafeeiro 

inspirada em Nicos Poulantzas, distingue a existência de frações dentro deste e o 

conflito de interesses entre elas.44 No caso do comércio com os “sertões”, pelo que a 

pesquisa esclareceu até este momento, vários interesses coincidiam: ferrovias, 

comerciantes, governo, etc, além das classes sociais dirigentes das regiões que seriam 

alcançadas pela extensão dos negócios do complexo cafeeiro.  

                                                            
42 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1919, p. 72. 
43 MENSAGEM do Governo de São Paulo, 1921, p. 2 – 6. 
44 PERISSINOTO, R. M. Estado e capital cafeeiro em São Paulo (1889 – 1930). São Paulo: FAPESP: 
Campinas SP: UNICAMP, 1999. t.1. 
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O avanço da pesquisa também apontou para o fato de 

que o funcionamento da economia cafeeira paulista era mais complexo do que se 

poderia supor. Por exemplo, em anos em que um produto x era exportado, poderia ainda 

assim haver a necessidade de importação do mesmo produto, por questões ligadas ao 

mercado, como variação de preços, qualidade e condições de transporte. Como foi 

colocado aqui, em anos específicos, isso aconteceu com o arroz.  

Além disso, uma parte significativa do comércio poderia se concentrar nas 

bordas e, por isso, ter chamado pouco a atenção do governo estadual. Há, então, a 

necessidade de analisar o comércio regional de locais específicos no norte-nordeste 

paulista e no sul de Goiás. A possibilidade de grande parte do comércio se concentrar 

nas bordas e inclusive passar sem a percepção dos governos estaduais pode ser 

fortalecida pela clara incapacidade do governo goiano em controlar o seu comércio 

regional. Mesmo nas regiões mais ao sul – e, portanto próximas da sede administrativa 

– as reclamações com relação à falta de fiscalização foram freqüentes. Faltavam praças 

que pudessem garantir a cobrança de impostos nas estações arrecadadoras e eram 

freqüentes as queixas com relação ao desrespeito às autoridades responsáveis pela 

cobrança de impostos.  

 Quanto a São Paulo, mesmo com a diversificação de sua agricultura, 

continuou a depender da importação – do exterior ou de outros estados – de produtos 

como o gado e o arroz.  
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Industrialização e Políticas de Desenvolvimento Regional: o 
Vale do Paraíba Paulista na segunda metade do século XX 

Edson Trajano Vieira1 

1 Introdução 

Na história econômica do capitalismo, a busca pelo desenvolvimento econômico 

sempre esteve associada à industrialização. Os países que fizeram a primeira e segunda 

revolução industrial são aqueles considerados desenvolvidos e esse caminho da 

industrialização passa ser a grande busca dos países em desenvolvimento. Muitos desses 

conseguiram êxito no século XX, entre eles o Brasil. Nos países em desenvolvimento, a 

industrialização promoveu o crescimento da atividade econômica, mas acompanhado 

por uma forte concentração espacial da renda. A partir dos modelos ditos 

desenvolvimentistas, esperava-se que o efeito multiplicador da indústria fosse a mola 

propulsora do desenvolvimento, inclusive em escala regional. Para alcançar isso, seria 

de grande importância, para os investimentos, a participação ativa das políticas 

governamentais, determinando-se as áreas prioritárias para sua aplicação. Seguindo as 

políticas keynesianas, o Estado tem o papel de agente regulador, como forma de evitar 

os desequilíbrios regionais, pois o capital privado, na lógica capitalista, busca a 

maximização do lucro nas áreas mais desenvolvidas.    

O Vale do Paraíba paulista, uma das poucas regiões que participou praticamente 

de todos os ciclos econômicos do Brasil, e que foi palco de todas as etapas do processo 

de industrialização brasileira, hoje é uma das mais industrializadas, com destaque para 

os complexos aeroespacial e automobilístico. Muitos problemas desse processo da 

industrialização brasileira estão ali presentes, tais como a concentração espacial da 

renda e o subdesenvolvimento econômico persistente em determinadas regiões, 

atingindo grande parte da população. Entender o processo de industrialização no vale do 

Paraíba paulista é fundamental para compreender a industrialização do país, suas 

conseqüências positivas e as limitações ocorridas ao longo desse processo. 

                                                            
1 Doutor em História Econômica pela USP e professor da Universidade de Taubaté 
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O objetivo desse trabalho é analisar a relação entre 

industrialização e desenvolvimento econômico e os limites das políticas públicas 

regionais nesse processo. Será objeto da análise a evolução histórica da industrialização 

brasileira, contrapondo, com o processo de desenvolvimento e os desníveis 

socioeconômicos regionais, em especial na segunda metade do século XX. Em 

destaque, como ocorreu esse processo em escala regional no Estado de São Paulo e, 

sobretudo, no Vale do Paraíba paulista após a Segunda Guerra Mundial. 

 No aspecto metodológico, apresentaram-se dois grandes desafios: a delimitação 

temporal do tema e a quantificação do desenvolvimento. Para melhor compreender o 

período posterior à Segunda Guerra Mundial, foi necessário fazer uma breve 

apresentação do processo histórico da industrialização brasileira e paulista com o 

objetivo de elucidar as dificuldades encontradas nesse processo, as dificuldades de 

autonomia interna, o processo de concentração espacial e as ações limitadas das 

políticas governamentais.  

 

2 Conceituação do desenvolvimento 

Os termos desenvolvimento econômico e crescimento econômico são utilizados 

com muita freqüência nos estudos acadêmicos em várias áreas do conhecimento 

científico: na economia, na história, na geografia, etc. Também são comuns na mídia e 

na política, principalmente nos discursos de candidatos, porém, seja em qual for o 

ambiente, há uma grande confusão no uso dos termos: desenvolvimento econômico, 

crescimento econômico e desenvolvimento social. 

No Dicionário de Língua Portuguesa2, crescer significa aumentar em estatura, 

volume, número, intensidade, duração. Desenvolver significa fazer crescer, progredir, 

aumentar, melhorar. Ou seja, as duas palavras têm significados muito semelhantes: a 

diferença é que crescer pode ser mais facilmente quantificado, enquanto que 

desenvolver tem um sentido mais subjetivo, mais difícil sua quantificação. No 

                                                            
2 Luft, Celso Pedro. Dicionário Luft. São Paulo: Ática, 2001. 
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Dicionário de Economia3, crescimento econômico significa o 

aumento da capacidade produtiva da economia e, portanto, da produção de bens e 

serviços de determinado país ou área econômica. O crescimento é calculado pela 

evolução de crescimento anual do Produto Nacional Bruto – PNB ou pelo Produto 

Interno Bruto - PIB. Já o desenvolvimento econômico é o crescimento econômico 

acompanhado pela melhoria do padrão de vida da população e por alterações 

fundamentais na estrutura econômica e social.  

A quantidade de recursos financeiros ou bens materiais, que possibilite o 

aumento da produção e da produtividade é importante para o desenvolvimento 

econômico, mas uma melhor distribuição dos recursos é capaz de harmonizar o 

desenvolvimento contribuindo para a melhora da qualidade de vida que pode ser 

definida como produtividade social, tão importante quanto a quantidade e a qualidade 

da produção de bens e serviços feita por uma determinada comunidade num certo 

período, mas também como esses bens e serviços produzidos contribuem para o bem 

estar das pessoas e como são distribuídos entre eles4. O uso de termos como a melhoria 

no padrão de vida e alterações na estrutura econômica são mais subjetivos, o que 

dificulta a sua quantificação.  

Para Amartya Sen5, desenvolvimento econômico significa aquilo que os agentes 

econômicos possam usufruir a partir de suas posses e não necessariamente ter mais 

posses. Uma região desenvolvida é aquela em que os indivíduos possam desfrutar das 

liberdades individuais, para atender a seus desejos, associada ao comprometimento 

social institucional. Uma atuação mais direta dos indivíduos contribui para a formação 

de um capital social, resultante do clima de confiança estabelecido pelos membros de 

uma comunidade.  

O desenvolvimento aplicado a questão regional passa também pela questão 

cultural e de valores de uma determinada região em que, com o passar do tempo, vão se 

consolidando e dando identidade a uma comunidade regional. Nas últimas décadas a 

historiografia assistiu a um claro crescimento da rejeição à idéia de que a vida social e 
                                                            
3 Sandroni, Paulo. Novo Dicionário de Economia.. São Paulo: Editora Best Seller, 1994. 
4 Vaz, José Pascoal. Desigualdade Social e Produtividade Social no Brasil de 1960 -2000. Tese de 
Doutorado em História Social – Universidade de São Paulo: São Paulo, 2005, p. 180. 
5 Sen, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo; Companhia das Letras, 1999, p. 53. 
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cultural seja direta e linearmente determinada pelas dimensões da 

economia e da vida material6. Os conceitos de desenvolvimento econômico endógeno 

passam pela ênfase dada às dinâmicas locais que precisam ser analisadas ao longo do 

tempo. A cultura local é definida por questões institucionais e sociais, aquilo que pode 

ser considerado essencial para a melhora na qualidade em uma determinada localidade 

pode não ter valor algum em outra. 

O grande desafio dos cientistas sociais é quantificar o desenvolvimento 

econômico. Muitas vezes utilizam o termo desenvolvimento socioeconômico para 

diferenciar do crescimento econômico. Entretanto, o próprio desenvolvimento social é 

de difícil quantificação. Há uma aproximação entre a ciência econômica e a história, 

entretanto, a maneira de pensar e os hábitos e atitudes são específicos de cada uma. O 

economista é mais descritivo, quantitativo, enquanto o historiador é mais teórico com a 

observação e a interpretação das conjunturas de longa duração e alcance espacial.7 

Ao longo da história do capitalismo contemporâneo, intelectuais de várias áreas 

tem discutido o conceito de desenvolvimento econômico. Entre os historiadores, a 

preocupação maior são os aspectos estruturais, inclusive, discutindo se o único modelo 

é o capitalista. Para fins desse estudo, o objetivo é analisar a evolução do 

desenvolvimento econômico representado pela melhora da qualidade de vida dos 

indivíduos. Entretanto serão apresentados os indicadores, a partir de séries históricas, 

com o objetivo de avaliar as possibilidades de fazer análise de desenvolvimento 

econômica a partir dos indicadores econômicos e sociais disponíveis.  

A industrialização possibilitou ao homem maior disponibilidade de bens e 

serviços, inclusive com redução nos preços, assim como permitiu redução de esforços 

humanos e de tempo, para aumento da produção. Diante disso, o desenvolvimento 

econômico (melhoria nas condições de vida) estava diretamente associado ao 

crescimento da disponibilidade de bens e serviços e com a redução da necessidade de 

trabalho. No entanto, a concentração espacial da renda (países ricos explorando países 

pobres) e a concentração funcional (capitalistas explorando trabalhadores) não são 
                                                            
6 Barros, José D’ Assunção. História Econômica: considerações sobre um campo disciplinar. Revista de 
Economia Política e História Econômica, nº 11, janeiro de 2008, pp. 5 – 50. 
7 Pierre Vilar. VILAR, Pierre. Crecimiento e Desarrollo. Barcelona: Editora Ariel, 1972. (1ª edição. Col. 
Zetein, 1964).  p. 17. 
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suficientes para determinar que o crescimento, necessariamente, seja 

acompanhado pelo desenvolvimento econômico. 

O maior interesse dos economistas e historiadores pelos estudos de políticas de 

desenvolvimento econômico, principalmente dos países em desenvolvimento, surgiu 

após as duas guerras mundiais e a grande depressão econômica capitalista da década de 

1930, quando muitos países subdesenvolvidos iniciaram um processo mais intenso de 

industrialização via substituição de importação. Surgiu assim a necessidade e a 

oportunidade para as críticas ao antigo modelo primário-exportador e legitimar um novo 

modelo de desenvolvimento baseado na industrialização. Nesse cenário, ganha espaço 

uma corrente latino-americana de intelectuais denominada como estruturalistas sob a 

liderança de Raul Prebisch da Cepal8.  

No Brasil, a política de priorizar o crescimento econômico, com ênfase na 

industrialização, teve um grande êxito durante o Governo Juscelino Kubitschek e nos 

anos do “milagre econômico”. O grande questionamento, porém, refere-se às 

contradições econômicas e sociais durante os anos de elevado crescimento econômico, 

sobretudo nos anos do “milagre econômico”, que foi acompanhada por uma forte 

concentração de renda e limitou a melhoria na qualidade de vida para a maioria dos 

brasileiros. Ou seja, o ritmo de desenvolvimento econômico (melhoria na qualidade de 

vida) foi muito inferior ao do crescimento econômico (variação positiva no PIB).  

 

3 Políticas de desenvolvimento econômico (ou crescimento) regional  

As teorias de desenvolvimento regional tradicional têm como objetivo explicar a 

elevação do bem estar social de uma região expressa em indicadores como renda per 

capita, relação entre serviços sociais e população, condições de saúde e higiene. Esse 

desenvolvimento regional é tanto oriundo das atividades internas como da expansão das 

atividades econômicas ou de atividades externas, como a dinâmica do setor exportador 

ou transferências de recursos. O desenvolvimento econômico desigual historicamente, 

sob a ótica capitalista, está diretamente ligado ao processo de reprodução do capital de 

forma desequilibrada por conta do processo circular de acumulação, riqueza acumulada 

                                                            
8 Nunes, Antonio José Avelãs. Industrialização e Desenvolvimento. Editora Quartier Latin: São Paulo, 
2005, p. 61. 
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gera nova acumulação de capital e, conseqüentemente, maior 

crescimento e desigualdade. Para superar essas diferenças regionais, é de fundamental 

importância políticas ativas de desenvolvimento, como apontadas por Myrdal e 

Hirschman, uma vez que as forças de atração favoreçam uma região em detrimento de 

outra. 9 

Hirschman, na mesma linha de Myrdal, destaca a importância das políticas 

ativas de indução dos investimentos, buscando superar a posição keynesiana de 

investimentos autônomos, necessárias para superar problema das limitações 

tecnológicas das áreas subdesenvolvidas, reduzindo as incertezas do setor privado 

nessas regiões. A partir de uma análise setorial os investimentos induzidos pelo setor 

público com a oferta de infraestrutura básica, reduziriam os custos dos novos 

investimentos produtivos e esses receberão uma complementação de investimentos.  

A formação de uma cadeia produtiva ou usando os termos de Hirschman, uma 

cadeia retrospectiva que resulta da pressão de demanda pelas empresas satélites, 

possibilita o desenvolvimento da região. Quando a indústria A se estabelece primeiro, 

os seus satélites logo surgem; quando, porém, a indústria B é subseqüentemente 

instalada, pode isto contribuir para a criação não só dos seus próprios satélites, como 

também de algumas outras empresas.  Com a entrada em cena de C, seguirão outras 

empresas, que requerem os estímulos conjugados, não só de B e C, e sim de A, B e C. 

Esse processo pode-se estender no sentido de explicar a aceleração do crescimento 

industrial, importante no início do desenvolvimento de um país. 10 

A busca por esse efeito multiplicador é o principal objetivo de política de 

desenvolvimento regional feito pelo Estado de São Paulo. Esses conceitos foram as 

bases teóricas das políticas, com destaque para Myrdal e Hirschman, com suas teorias 

de desenvolvimento econômico regional, com a criação de novos pólos de crescimento 

da produção industrial.   

No Vale do Paraíba paulista, um desses pólos de desenvolvimento regional, a 

indústria veio em decorrência das dificuldades do setor agrícola. Durante o século XIX, 

                                                            
9 Myrdal, Gunnar. Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas. (Economic Theory and 
Underdeveloped Regions, 1957). Editora Saga: Rio e Janeiro, 1965. p. 51-52. 
10 Hirschman, Albert O.. Estratégia do Desenvolvimento Econômico. (Original The strategy of economic 
development, 1958). Rio de Janeiro: Fundo Cultural, 1961. p. 157-161.. 
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a região era um dos principais pólos da economia cafeeira do País; 

entretanto, no início do século XX, as cidades pareciam caminhar para o ostracismo, 

descrito por Monteiro Lobato, em “Cidades Mortas”. Na segunda metade do século XX, 

principalmente a partir da década de 60, a região, puxada por algumas cidades, tornou-

se um dos principais centros industriais do País11.  

A indústria do vale do Paraíba, na sua primeira fase, no período 1881-1914, 

conta com inúmeros estabelecimentos, mesmo enfrentando um sério problema, a 

escassez de energia elétrica. Mas, a partir de 1905, a indústria ganha força, com a 

modernização do sistema de transporte e com a unificação das linhas ferroviárias. Além 

disso, a Segunda Guerra Mundial contribuiu para acelerar o processo de substituição de 

importação e para o sucesso dessa nova atividade econômica.  

Na sua segunda fase política pública municipal e a localização geográfica foram 

fatores determinantes, nessa fase, para concentração da produção. Na segunda fase, de 

1914 a 1943, a indústria cresceu nos municípios de Taubaté e Guaratinguetá, em que 

aparecem os estabelecimentos de transformação de produtos agropecuários, minerais 

não metálicos, madeiras e, posteriormente, as bases para o processo de participação do 

vale do Paraíba no valor da produção industrial. Isso pode ser explicado pela falta de 

articulação entre o setor agrícola e o industrial, na microrregião de Guaratinguetá12.  

A terceira fase, a mais dinâmica, foi marcada, em um contexto mais amplo, pelo 

PSI com a construção da Usina Siderúrgica de Volta Redonda; inauguração da rodovia 

Presidente Dutra; e pela criação de novos centros de desenvolvimento e tecnologia, 

principalmente em São José dos Campos. Nessa terceira fase, dentre os fatores 

responsáveis pelo crescimento das atividades industriais em São José dos Campos e 

Taubaté, podemos destacar a política de desenvolvimento urbano-regional, que criou 

condições para a atração de investimentos, associada também a uma política nacional 

desenvolvimentista, principalmente do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento13. 

A tabela 1 apresenta a interiorização da indústria paulista. 

                                                            
11 Cordeiro, Moacyr Paulista. Planejamento Territorial Regional e Proteção Ambiental: o caso do Vale 
do Paraíba paulista. São Paulo. Tese de Arquitetura e Urbanismo da FAU/USP, 1999. p. 42. 
12 NEGRI, Barjas. Concentração e Desconcentração Industrial em São Paulo (1880-1990). Campinas: 
Unicamp, 1996. p. 198. 
13, José Luiz. Os Ciclos Econômicos do Vale do Paraíba. C.E.H. Lorena. Gustavo Barroso, 1968. 
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Tabela 1. Participação percentual no PIB industrial, regiões 
selecionadas 

Anos  
1959

   1970   
1985 

 2000

Estado de São Paulo, % do Brasil. 53,34 56,45 43,58 35,37
Estado de São Paulo 100,00 100,00 100,00 100,00
Município de São Paulo, % do Estado 54,30 48,32 31,06 31,65
RMSP, % do Estado 73,10 71,88 56,21 53,02
Interior de SP, % do Estado 26,90 28,12 43,79 46,98
R.A. de São Jose dos Campos, % do 
Estado 

1,97 3,48 7,43 10,36

Elaboração do autor, a partir dos dados do IPEA. 

Durante a década de 1950, o vale do Paraíba paulista recebeu vultosos 

investimentos, tanto estatais quanto das empresas privadas multinacionais. Esses 

investimentos estavam concentrados em duas grandes cidades: São José dos Campos e 

Taubaté. Em São José dos Campos, com a chegada das empresas Rodhia (1946), 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) (1950), Johnson & Johnson (1953), 

Ericsson (1954) e Tecelagem e Fiação Kanebo (1956). Em Taubaté, o destaque foi a 

IQT – Indústrias Químicas de Taubaté (1954) 14.  

Com as dificuldades de execução de políticas regionais, em 1968, foi 

estabelecida uma parceria entre Prefeitura de São José dos Campos e a Universidade de 

São Paulo (Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos - CPEU), com o objetivo de 

estabelecer diretrizes de planejamento específico para a região. As principais 

preocupações na época eram: o processo de conurbação das duas maiores regiões 

metropolitanas do Brasil que incluiria o vale do Paraíba, a elevada taxa de urbanização 

dos grandes municípios da região e a necessidade de um planejamento intermunicipal 

em função de problemas comuns entre eles15.  

O Consórcio teve como primeiro superintende o ex-ministro da Indústria e 

Comércio do Governo Emílio Garrastazu Médici, Paulo Egydio Martins16 que, 

                                                            
14 Costa, Silvio L. Taubaté: O local e o global na construção do desenvolvimento. Taubaté: Cabral, 2005. 
15 Essa parceria resultou no documento “Níveis de Planejamento no vale do Paraíba” produzido pelo 
CPEU – FAUUSP, 1968. 
16 Codivap. Caracterização e avaliação dos conhecimentos existentes sobre a região do Vale do Paraíba: 
diagnósticos e resultados. Pindamonhangaba, 1972. Página de apresentação. 
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posteriormente, deixou o cargo para assumir o governo paulista, o 

que mostra a relação dos interesses locais com os nacionais e estaduais, em um período 

de forte centralização política, administrativa e econômica no país, mesmo que na 

apresentação do relatório de caracterização da região, o superintendente ratifique a 

importância do consórcio para a descentralização administrativa.   

De um modo geral, o relatório de caracterização do Vale do Paraíba, feito pelo 

Codivap, nos aspectos demográficos, deixam claro o processo interno de deslocamento 

populacional dos municípios pobres para os mais ricos, causando problemas para ambos 

os lados. No aspecto econômico, foi observada a forte desigualdade na distribuição 

espacial das atividades econômicas no Vale do Paraíba, aquela contemplada com 

investimentos industriais. Aponta ainda a necessidade de ampliar a industrialização, 

pois essa deve ser a vocação principal da região. Parece haver indícios de que o 

principal documento produzido pelo consórcio “Caracterização e avaliação dos 

conhecimentos existentes sobre a região do Vale do Paraíba: diagnósticos e resultados” 

apresenta problemas, tais como a ausência e sistematização de dados regionais, a 

ausência de recomendações consistentes para que as cidades mais atrasadas pudessem 

sair dessa condição, as preocupações ambientais e culturais muito mais voltadas para a 

sustentabilidade econômica ligada ao turismo, a tentativa de apresentar como exemplo a 

ser seguido pelos municípios pobres o modelo de industrialização dos mais ricos.  

O Codivap, com a falta de recursos próprios, tinha poucas possibilidades de 

promover políticas de desenvolvimento regional e as interferências políticas externas. 

Além da concentração política, Brasília ainda concentrava o poder econômico, dada à 

forte concentração de tributos na esfera federal. O incentivo (ou retórica) de algumas 

políticas regionais também poderia ser visto como uma alternativa para reduzir o poder 

dos governadores, com uma interferência mais direta do governo federal nas políticas 

regionais. Também devemos destacar a política de Paulo Egydio Martins, primeiro 

superintendente do Consórcio, quando saiu do Codivap, assumiu o governo paulista, 

mais tarde na elaboração do PDUR, em especial o Plano do Macro-Eixo foi ignorado a 

existência do Consórcio que ele havia recentemente comandado.   

O Plano Regional do Macro-Eixo Paulista – PRMEP fez parte de um conjunto 

maior de políticas de desenvolvimento regional elaborado pela Secretaria de Economia 
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e Planejamento do Estado de São Paulo. As diretrizes dessas ações 

de políticas regionais eram as definidas pela Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano, com base no II PND – Plano Nacional de Desenvolvimento17.  O objetivo do 

PRMEP era disciplinar a ocupação territorial, para superar essas diferenças regionais, 

seguindo as teorias de Myrdal e Hirschman da necessidade de intervenção 

governamental, o governo de São Paulo promove uma política ativa de interferência, 

pois sem essa poderia haver um crescimento econômico desigual.  

O PRMEP apresentou um diagnóstico dos problemas do desenvolvimento 

regional com uma qualidade muito superior ao do Relatório de Caracterização do 

Conhecimento, encomendado pelo Codivap. Entretanto, ficou quase restrita a 

apresentação dos problemas, que era de fato o objetivo maior. A segunda etapa de 

implantação de políticas públicas não foi realizada a contento, porque o Plano não tinha 

o objetivo de implementar políticas regionais, mas produzir um diagnóstico para as 

ações do PDUR, em escala estadual, e do II PND, em escala nacional, que é a grande 

referência de políticas públicas. 

 

4 Divisão microrregional do vale do Paraíba paulista  

 Em 1968, o IBGE publicou o estudo intitulado “Divisão do Brasil em 

Microrregiões Homogêneas”, e em 1990, “Divisão do Brasil em Mesorregião”. A 

primeira tem como objetivo fazer uma divisão seguindo os critérios de homogeneidade; 

e a segunda, a organização do espaço político administrativo. O Brasil foi dividido em 

136 mesorregiões e 547 microrregiões18. A divisão das microrregiões segue o conceito 

de regiões homogêneas e a divisão de mesorregião segue o conceito de região de 

planejamento elaborado por Perroux19. 

O vale do Paraíba é uma das 15 mesorregiões do Estado de São Paulo. Essa 

mesorregião conta com seis microrregiões, do total de 63 do Estado. O mapa da figura 1 

                                                            
17 Governo do Estado de São Paulo. Plano Regional do Macro-Eixo Paulista, Secretaria de Economia e 
Planejamento: São Paulo, 1978. Apresentação do relatório. 
18 Clemente A. & Higachi, H. Economia e Desenvolvimento Regional. São Paulo: Atlas, 2000. p. 17. 
19 Perroux, François. O Conceito de Pólo de Desenvolvimento. In. Urbanização e Regionalização: 
relações com desenvolvimento econômico. org Faissol, Speridião. Rio de Janeiro: IBGE, 1975 
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apresenta as microrregiões pertencentes à macrorregião do vale do 

Paraíba. O quadro 1 apresenta os municípios de cada um das microrregiões.  

Figura 1 – Mapa das microrregiões do vale do Paraíba paulista 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir do IBGE, com ajuda da Geógrafa Kelle Cristina Silva Alves.  

A microrregião de Bananal é formada por municípios ainda com uma atividade 

agrícola de subsistência relevante. Foram as cidades mais ricas no vale do Paraíba 

durante o ciclo do café, mas não conseguiram manter essa posição, exceto no processo 

de industrialização, na segunda metade do século XIX. Essas cidades foram 

caracterizadas por Monteiro Lobato, em sua obra, como “Cidades Mortas”, pela 

decadência dessa região após o ciclo do café. Após a construção da Rodovia Presidente 

Dutra, em 1951, reduziu o movimento da Estrada dos Tropeiros (antiga ligação entre 

São Paulo e Rio de Janeiro) que corta várias pequenas cidades como Silveiras, Areias, 

São José do Barreiro e Bananal, isolando ainda mais esses municípios.   

A microrregião de Campos do Jordão é formada por municípios ainda com forte 

atividade agropecuária de subsistência. Em meados do século XX, foi importante centro 

de tratamento de tuberculosos devido ao clima ameno da região serrana. Atualmente, 
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seu crescimento econômico é puxado pela atividade de turismo, com 

destaque para a cidade de Campos do Jordão. Os problemas de infra-estrutura, 

conseqüência da ocupação e desmatamento nas regiões de serras estão cada vez mais 

graves com problema das encostas dos morros.  

Campos do Jordão, também conhecida como a “Suíça Brasileira”, passa pelo 

crescimento formando um núcleo urbano com cerca de 45.000 habitantes. O 

crescimento do núcleo urbano consolidou algumas das características de seus padrões 

de ocupação, basicamente a expansão da mancha urbana e o adensamento dos bairros de 

padrão mais baixo em áreas de declividades altas, muitas vezes distantes do núcleo 

urbano, resultando em problemas ambientais gerados por desmatamentos e por 

movimentos de terra20. Os bairros de padrão mais baixo ocupam as encostas de 

declividades altas, a partir dos fundos de vale. O adensamento desta ocupação é feito 

pela remoção da cobertura vegetal e pela execução de cortes e aterros em terrenos com 

predisposição a escorregamentos. 

A microrregião de Caraguatatuba é formada pelos quatro municípios do litoral 

Norte paulista, que tem como atividade econômica principal o turismo litorâneo. Nos 

últimos anos, tem crescido as atividades portuárias no município de São Sebastião, 

devido à instalação, ali, do terminal da Petrobrás. Com isso, ocorreu um forte 

crescimento do PIB da região. Essas cidades ainda apresentam graves problemas sociais 

em decorrência do elevado crescimento populacional já registrado no PRMEP, 

entretanto a situação não foi resolvida, mesmo já sendo diagnosticada na década de 

1970. Ainda podemos destacar que, mesmo com a elevada circulação da riqueza do 

turismo, ainda não foi possível promover o desenvolvimento local, pois essas ações na 

sua grande maioria não estão integradas a projetos de desenvolvimento local.  

A microrregião de Guaratinguetá teve um bom desempenho econômico durante 

o ciclo do café e conta com várias atividades industriais. Nas últimas duas décadas, tem 

sido transformada em um grande centro de turismo religioso, com destaque para as 

cidades de Aparecida (Basílica Nacional de Aparecida, já centenária), Cachoeira 

Paulista (Canção Nova) e, mais recentemente, Guaratinguetá (com o primeiro santo 
                                                            
20 Rosa Filho, Artur & Cortez, Ana Tereza C. . Os Deslizamentos de Encostas nas Favelas em Áreas de 
Risco da Suíça Brasileira. In: X Encuentro Internacional Humboldt, 2008, Rosario. El Mundo Como 
Geografia, 2008. 
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brasileiro, Frei Galvão). É a segunda microrregião mais rica da 

mesorregião, mas apresentou, nas últimas 3 décadas do século XX, baixos indicadores 

de evolução econômica.  

A microrregião de Paraibuna/Paraitinga é formada por pequenos municípios 

situados no entorno da represa formada pelos rios Paraitinga e Paraibuna, que dão 

origem ao rio Paraíba do Sul. Esses municípios contam com uma economia 

agropecuária de subsistência e com poucas atividades industriais e de serviços, exceto o 

município de Jambeiro, que recebeu, na década de 1990, muitas indústrias, as quais 

estão situadas ao longo da Rodovia dos Tamoios. A construção da Represa 

Paraibuna/Paraitinga, no início da década de 1970, alagou as melhores terras para a 

atividade agrícola de municípios da região, principalmente em Natividade da Serra e 

Redenção da Serra.  

A microrregião mais rica da macrorregião do Vale do Paraíba é a de São José 

dos Campos, onde estão localizados os grandes municípios da mesorregião. Apresenta 

uma forte concentração espacial da renda, puxada pela atividade industrial. Nessa 

região, estão instaladas grandes empresas multinacionais, que provocam um grande 

crescimento econômico, inclusive nas atividades terciárias de serviços e comércio. O 

sucesso econômico passou pela inauguração de empresas como os centros de pesquisas 

em São José dos Campos, a General Motors (1958), Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais  - INPE21 (1961), Embraer (1969) e REVAP – Petrobrás (1980); em Taubaté 

com a mecânica pesada (1957), Ford (1975) e Volkswagen (1976); e em 

Pindamonhangaba Confab (1974), Alcan (1977) e Villares (1980).  

 

5 Evolução nos indicadores econômicos do Vale do Paraíba paulista 

 No período entre 1970 e 2000, foram muitos os acontecimentos econômicos, 

como já mostrados, que interferiram no crescimento do PIB brasileiro. Durante a década 

de 1970, mesmo com as duas crises do petróleo, a economia brasileira passou por um 

forte crescimento, principalmente na primeira metade da década, com o II PND – Plano 
                                                            
21 Decreto presidencial cria o GOCNAE (Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades 
Espaciais), embrião INPE. 
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Nacional de Desenvolvimento. Já na década de 1980, conhecida por 

muitos como a década perdida, e nos três primeiros anos da década de 1990, a economia 

brasileira passou por grandes dificuldades econômicas, por várias razões, como: a 

hiperinflação no período, a pressão da dívida interna e externa, a redução dos 

investimentos estatais e a forte instabilidade macroeconômica. Já a partir de 1994, com 

o Plano Real, a economia voltou a crescer, entretanto em ritmo menor do que aquele da 

década de 1970.  

A Tabela 2 mostra que o crescimento do PIB no Brasil, no período de 1970 a 

2000, foi de 285,90%. Mesmo com todos os problemas macroeconômicos e externos, o 

país cresceu no período mais que nos primeiros 15 anos. O Estado de São Paulo, o mais 

importante da nação, cresceu em um ritmo menor: 203,68%. Esse desempenho de São 

Paulo, pode ser explicado pelo maior crescimento na economia dos estados da região 

Centro Oeste, nova fronteira agrícola, e pela maior descentralização da atividade 

industrial no país, fortemente concentrada na região metropolitana de São Paulo, até a 

década de 1970.  

Tabela 2 – Crescimento do PIB total, em mil reais de 2000 
 1970 1985 2000     Variação, em %
 1970/85 1970/00
Bananal 49.268 55.139 88.815 11,92 80,27
Campos do Jordão 78.922 187.668. 298.191 137,79 277,83
Caraguatatuba 163.589 517.366 1.250.424 216,26 664,37
Guaratinguetá 916.668 2.072.626 2.037.587 126,10 122,28
Paraibuna/Paraitinga 111.902 171.148 359.970 52,94 221,68
S. José dos Campos 2.541.446 14.251.745 22.610.287 460,77 789,66
Vale do Paraíba  3.861.795 17.255.692 26.645.275 346,83 589,97
São Paulo 122.107.479 305.881.358 370.818.991 150,50 203,68
Brasil 285.371.930 834.135.629 1.101.254.907 192,30 285,90
Elaboração do autor, a partir dos dados do IPEA e do IBGE (IPEADATA e Contas Regionais do IBGE, 
2007. (Valores atualizados em reais de 2000). 
 

 De um modo geral, pode ser observado que na mesorregião do Vale do Paraíba, 

a variação do PIB, no período de 1970 a 2000, foi de 589,97%. Esse crescimento foi o 

dobro do ocorrido no país e duas vezes e meia maior que o desempenho do Estado. Ou 

seja, mesmo com um desempenho econômico de São Paulo abaixo da média nacional, o 
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Vale do Paraíba cresceu em um ritmo mais acelerada. A 

descentralização econômica brasileira reduziu a participação de São Paulo na produção 

nacional, seguindo as políticas nacionais, mas o processo de desconcentração da 

atividade metropolitana feito, pelas políticas estaduais, foi capaz de transferir parte da 

produção as regiões vizinhas, como nas maiores cidades da mesorregião ligadas à 

capital pela Rodovia Presidente Dutra.  

Quanto à evolução do crescimento do PIB na mesorregião do Vale do Paraíba, 

observa-se que os municípios mais pobres cresceram menos. Isso pode ser observado 

pelo desempenho pífio da microrregião de Bananal. Outra microrregião pobre é a de 

Paraibuna / Paraitinga; entretanto, houve bom desempenho do Município de Jambeiro, 

na década de 1990, com a melhoria da Rodovia dos Tamoios onde foi criado um distrito 

industrial voltado para atender a cidade de São José dos Campos, o que acabou 

melhorando o indicador da microrregião.  

Quanto ao desempenho econômico das microrregiões do vale do Paraíba 

paulista, mais ricas, observa-se o elevado crescimento econômico da microrregião de 

São José dos Campos, que cresceu 789,66%, no período em análise. Esse movimento de 

crescimento econômico acelerado nos municípios dessa microrregião já havia sido 

identificado na década de 1960, nos relatórios do Codivap e PRMEP. Os resultados 

mostram que nada foi feito de políticas regionais para mudar essa situação no período 

em estudo, ou se foi feito, não obteve êxito. Nos municípios do Litoral Norte, 

microrregião de Caraguatatuba, também houve um bom desempenho econômico, 

provavelmente ligado às atividades terceiras com o crescimento das atividades turística.  

Por outro lado, as regiões de Guaratinguetá e de Bananal apresentaram baixo 

crescimento do PIB. O PRMEP tinha como objetivo promover o crescimento 

econômico na calha da Dutra até a cidade de Lorena, mas isso não aconteceu conforme 

os dados apresentados da Microrregião de Guaratinguetá. As atividades turísticas que 

eram uma alternativa econômica para as duas microrregiões (turismo religioso, histórico 

de aventura), mesmo passadas algumas décadas da proposta do Codivap, ainda não 

obtiveram o êxito desejado, continuando  no campo de proposta na maioria das cidades.  

A Tabela 3 mostra a evolução do PIB da indústria, que era a grande meta do 

Codivap e do PRMEP: promover a descentralização dessa atividade econômica. De um 
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modo geral, podemos observar que o setor industrial cresceu 

411,75% mais do que as demais atividades econômicas no Brasil, no período de 1970 a 

2000, já que a média da economia foi de 319,76%. Ou seja, o novo modelo de 

industrialização, com uma presença maior das grandes empresas multinacionais foi 

capaz de continuar o processo de crescimento das atividades industriais, na média, em 

um ritmo maior do que o das demais atividades econômicas, entretanto, com a inovação 

tecnológica, o ritmo do emprego não ocorreu na mesma proporção, por conta do 

aumento da produtividade da indústria.    

Quando observados os indicadores da mesorregião, observa-se um efeito 

contrário ao desempenho do Estado. A produção industrial do Vale do Paraíba, no 

período em análise, cresceu 702,96%, sendo mais de três vezes superior ao do 

apresentado no Estado e quase o dobro do nacional. Com isso, a participação da 

produção industrial da mesorregião cresceu de 4,14%, em 1970 para 10,36%, no Estado, 

como mostrado no terceiro capítulo. Em parte, pode ser observado que a política de 

descentralização feita pela Política de Desenvolvimento Urbano Regional – PDUR 

paulista cumpriu seus objetivos que era descentralizar a atividade industrial no Estado 

de São Paulo. Entretanto o Plano Regional do Macro-Eixo Paulista, que previa a 

descentralização da atividade industrial na macrorregião, deixou a desejar. 

Tabela 3 – Crescimento do PIB da Indústria, em mil reais de 2000 
 1970 2000 Variação, em %
Bananal 9.046 19.231 112,59
Campos do Jordão 19.365 74.084 282,57
Caraguatatuba 70.850 271.927 283,81
Guaratinguetá 369.373 741.028 100,62
Paraibuna/Paraitinga 17.783 125.825 607,56
São José dos Campos 1.310.710 13.198.089 906,94
Vale do Paraíba  1.797.127 14.430.184 702,96
São Paulo 45.359.057 145.441.227 220,64
Brasil 80.351.683 411.200.539 411,75
Elaboração do autor, a partir dos dados do IPEA e do IBGE (IPEADATA e Contas Regionais do IBGE, 
2007. Valores atualizados em reais de 2000). 
 

Quando verificado o desempenho da atividade industrial entre as microrregiões 

do vale do Paraíba paulista, observa-se um forte crescimento na microrregião de São 
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José dos Campos, 906,94%. A microrregião de São José dos 

Campos, que era responsável por 69,84% da produção industrial da mesorregião, passou 

para 87,61%, no período em análise. Entretanto, observa-se forte concentração espacial 

da atividade industrial já em 1970, processo esse acelerado nas décadas posteriores.   

 Em um país como o Brasil, onde há livre circulação de capital e pessoas, a 

concentração espacial da renda também tende a provocar a concentração da população 

nas áreas mais ricas. A década de 1960 foi marcada por uma forte concentração de 

indústrias e da renda na região metropolitana de São Paulo. O resultado foi um forte 

fluxo migratório para aquela região22. O crescimento econômico nas grandes cidades do 

vale do Paraíba paulista também foi acompanhado de um grande deslocamento 

populacional para elas. No período de 1970 a 2000, como apresentado na tabela 4, numa 

análise comparativa, observa-se que a população brasileira cresceu 82,32%. No mesmo 

período, a paulista cresceu 108,39%.  

Tabela 4 – Crescimento da população, em número de habitantes 

 1970 1985 2000     Variação, em %
 1970/85 1970/00
Bananal 27.962 23.031 25.414 -17,63 -9,11
Campos do Jordão 36.618 47.978 64.395 31,02 75,86
Caraguatatuba 47.510 110.615 223.037 132,82 369,45
Guaratinguetá 228.904 303.272 372.999 32,49 62,95
Paraibuna/Paraitinga 71.107 64.698 70.374 -9,01 -1,03
S. José dos Campos 417.283 845.373 1.229.888 102,59 194,74
Vale do Paraíba  829.384 1.394.987 1.986.107 68,20 139,47
São Paulo 17.770.975 27.715.306 37.032.403 55,96 108,39
Brasil 93.134.846 132.999.282 169.799.170 42,80 82,32
Elaboração do autor, a partir dos dados do Seade (Memórias das Estatísticas Geográficas, 2007) e IBGE 
(Censos de 1970 e 2000), (1985- São Paulo e regiões – Projeção do Seade e Brasil – IPEA). 
 

Na mesorregião do Vale do Paraíba, o ritmo de crescimento populacional foi 

maior do que a média brasileira e paulista. Esse desempenho, provavelmente, foi 

resultado da maior dinâmica econômica da região, puxada pelo setor industrial nas 

cidades maiores e pelas atividades terciárias das cidades litorâneas. Seguindo o padrão 
                                                            
22 Rattner, Henrique. Industrialização e concentração econômica em São Paulo. Editora da Fundação 
Getulio Vargas: Rio de Janeiro, 1972. 28. 
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nacional e estadual, na macrorregião, o crescimento populacional foi 

maior no período de 1970-85 e menor em 1985-2000. Esse resultado é atribuído 

somente por conta da microrregião de São José dos Campos. Em todas as demais 

microrregiões, exceto Guaratinguetá, o desempenho dos últimos 15 anos foi menor. Isso 

pode ser justificado pelo crescimento econômico maior nesse período nessa 

microrregião, ou seja, os deslocamentos populacionais têm uma relação direta com o 

crescimento econômico nas microrregiões. 

Pode ser destacado também o elevado crescimento populacional na microrregião 

de São José dos Campos, onde estão localizadas as maiores cidades e onde a dinâmica 

industrial é mais intensa. Por outro lado, as microrregiões de Bananal e 

Paraitinga/Paraibuna apresentaram redução populacional de 17,63% e 9,01%, 

respectivamente, no período de 1970 a 1985, tiveram uma pequena recuperação nos 15 

anos subseqüentes, mas continuam com crescimento negativo nas três décadas 

apresentadas. Podemos concluir que na mesorregião do vale do Paraíba, a dinâmica do 

crescimento populacional seguiu a direção do crescimento econômico. Com isso, a 

concentração espacial da renda também resultou na concentração populacional nos 

grandes centros, com destaque para São José dos Campos e o Litoral Norte.   

 A Tabela 4 mostra a evolução da renda per capita (PIB dividido pela população 

de cada localidade). Observa-se que a renda per capita brasileira cresceu em 111,67%, 

no período 1970–2000. No Estado de São Paulo, que tem uma renda per capita maior 

que a brasileira, cresceu em um ritmo menor que a nacional, 45,73%. Ou seja, o menor 

crescimento do PIB em São Paulo, em comparação ao Brasil, e o maior crescimento 

populacional resultaram em um menor ritmo de crescimento da renda per capita 

paulista. Entretanto, em 2000, a renda do estado 54,39% maior do que a média do país. 

Observa-se que, na média, o indivíduo morador do vale do Paraíba está cada vez com 

maior renda, em comparação com o restante dos paulistas e dos brasileiros, pois o 

crescimento do PIB, per capita, é de 188,13%. Essa provavelmente foi uma das causas 

do elevado crescimento demográfico de algumas cidades da região. A renda acabou 

atraindo mais pessoas, entretanto num ritmo menor do que o do crescimento do PIB. 

Essa situação é apontada com maior intensidade nas microrregiões de São José dos 

Campos e Paraibuna/Paraitinga, e menor nas de Guaratinguetá e Caraguatatuba.    
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 Tabela 4 – PIB per capita, em reais de 2000 

 1970 2000 Variação, em %
Bananal 1.761,96 3.494,73 98,34
Campos do Jordão 2.155,28 4.630,65 114,85
Caraguatatuba 3.443,25 5.606,35 62,82
Guaratinguetá 4.004,60 5.462,71 36,41
Paraibuna/Paraitinga 1.573,71 5.115,10 225,03
São José dos Campos 6.090,46 18.384,02 201,85
Vale do Paraíba 4.656,22 13.415,83 188,13
São Paulo 6.871,17 10.013,37 45,73
Brasil 3.064,07 6.485,63 111,67
Elaboração do autor, a partir dos dados do Seade (Memórias das Estatísticas Geográficas, 2007) e IBGE 
(Censos de 1970 e 2000). 

Quando analisada a evolução do PIB per capita da mesorregião, o grande 

destaque é a microrregião de Paraitinga/Paraibuna. Esse resultado é explicado, 

principalmente, pelo crescimento populacional negativo na região. A segunda 

microrregião que mais cresceu foi a de São José dos Campos, formada pelos grandes 

municípios. Com exceção da microrregião de Guaratinguetá, todas as demais 

apresentaram um crescimento superior ao da média do Estado. Assim, o crescimento foi 

determinado, nas microrregiões mais ricas, por conta do elevado crescimento industrial, 

e, nas mais pobres, por conta da redução da população. 

Conclui-se que a microrregião de São José dos Campos, por apresentar maior 

crescimento econômico, devido à industrialização, acabou atraindo mais pessoas. 

Entretanto, o ritmo de crescimento econômico foi maior do que o das pessoas, o que 

resultou no elevado crescimento do PIB per capita. Os municípios mais pobres não 

foram capazes de oferecer as condições mínimas para o desenvolvimento econômico 

devido a sua inércia econômica. Os municípios com maior crescimento industrial foram 

transformados em pólo de intensa atração populacional, ampliando os problemas de 

infraestrutura básica.   

Quando analisado o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH usado como 

parâmetro para a análise do desenvolvimento econômico, conforme a tabela 5, observa-

se que o Brasil ainda figura como país de médio desenvolvimento, em 2000, enquanto 

São Paulo é indenficado como estado de alto desenvolvimento, da mesma forma que a 
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microrregião do vale do Paraíba. Ainda na tabela 20, observa-se que 

em todas as delimitações espaciais selecionadas, há uma evolução contínua do 

indicador, mais acelerado na primeira década da série. A evolução positiva no indicador 

pode ser atribuida à evolução do indicador educação.  

Tabela 5 – Evolução do IDH, regiões selecionados 
 1970 1980 1990 2000
Bananal 0,389 0,602 0,613 0,662
Campos do Jordão 0,447 0,678 0,744 0,808
Caraguatatuba 0,496 0,705 0,761 0,797
Guaratinguetá 0,530 0,772 0,781 0,804
Paraibuna/Paraitinga 0,344 0,571 0,610 0,712
São José dos Campos 0,578 0,742 0,803 0,835
Vale do Paraíba 0,528 0,721 0,782 0,817
São Paulo 0,640 0,730 0,790 0,820
Brasil 0,462 0,685 0,742 0,766
Elaboração do autor, a partir dos dados do IPEA (IPEADATA, 2007) e da Fundação Seade (2008).  

A macrorregião do Vale do Paraíba segue com o indicador muito próximo do 

registrado no Estado, sempre inferior até por contar com sub-região com indicador 

muito abaixo da média estadual. Entretanto, a diferença foi reduzida entre o Estado e a 

macrorregião nas últimas décadas: era de 0,112, em 1970, e passou para 0,003 em 2000.   

De um modo geral, podemos concluir que apesar dos dados do IDH, mesmo apresentam 

uma semelhança com os dados de crescimento econômico, ainda continua como grande 

desafio a busca de um indicador capaz de analisar o desenvolvimento regional. O IDH é 

limitado para explicar os desníveis de desenvolvimento regional por considerar apenas 

os aspectos quantitativos e não mensurar os indicadores qualitativos. Uma análise 

qualitativa mais ampla poderá evidenciar a evolução dos indicadores socioeconômicos. 

A eficiência das políticas regionais, como mostrados no quarto capítulo, foi 

capaz de fazer um bom diagnóstico dos problemas da desigualdade no crescimento 

econômico e a necessidade de intervenção. Entretanto, as ações efetivas dessas políticas 

encontraram, ao longo das três últimas décadas do século, barreiras quase 

intransponíveis. A primeira é a constante interferência externa que determinava de fato 

as ações regionais, devido à concentração do poder político na esfera federal ou 

estadual. A segunda é a falta de uma estrutura institucional que incentivasse às políticas 
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de integração regional, como o Codivap, com capacidade de decidir 

e impor uma política de interesse regional que ultrapassasse os interesses municipais. 

Os municípios identificam seus vizinhos com concorrentes e não como parceiros, 

principalmente, em relação à atração de investimentos.         

Com o processo de modernização tecnológica e a internacionalização econômica 

industrial intensa no vale do Paraíba paulista, após 1970, há cada vez mais um hiato 

maior entre crescimento e desenvolvimento econômico, não somente no campo do 

emprego, como mostrado anteriormente. A desigualdade regional é cada vez maior e 

isso reduz os efeitos positivos que poderiam transformar o crescimento em 

desenvolvimento. Os efeitos de encadeamento regional de Hirschman perdem força em 

um mundo onde a produção é cada vez mais global. A ação do estado para reduzir os 

efeitos das desigualdades regionais e do efeito circular da renda é cada vez menor em 

função da redução do poder do Estado, principalmente na esfera regional.  

Nesse contexto de transnacionalização, no pós-guerra, os espaços nacionais e 

regionais passaram a estarem subordinados ao interesse do capital financeiro global, 

esses capitais circulam em escala global e aportam na região, conforme a possibilidade 

de maximização de lucro23. Diante dessa lógica, restam poucas alternativas às políticas 

regionais, resumidas em duas alternativas: uma passiva, aceitar essa lógica na condição 

de subordinação adotada ou a outra negativa, formada por ações locais de resistência ao 

capital global, ficando condenada ao atraso. Nesse cenário é necessário repensar o 

desenvolvimento a partir das políticas dos modelos desenvolvimentistas.  

As teorias dos pólos de crescimento levam em consideração apenas os circuitos 

dos países desenvolvidos, capazes de estimular o crescimento, mas provocam 

desigualdades regionais, pois as regiões mais ricas tendem a atrair mais investimentos e 

as regiões mais pobres a perderem investimentos. O problema não é o crescimento 

econômico e a oferta de bens com a inovação que cresceu após a Segunda Guerra 

Mundial, mas a distribuição espacial e individual dos ganhos dessa inovação. O que 

move os investimentos privados é a possibilidade de maior lucro e isso é maximizado 

                                                            
23 Becker, Dinizar F. Necessidade e Finalidade dos Projetos Regionais de Desenvolvimento Local. In: 
Determinantes e Desafios Contemporâneos. Vol. 1. (org. Becker, D.F. & Bandeira, P.S). Udunisc: 
Florianópolis, 2000. p. 131. 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

22 de 25 
 

quando os investimentos estão concentrados nas áreas mais 

dinâmicas, cabendo ao Estado, enfraquecido nos países em desenvolvimento promover 

as políticas de desenvolvimento.  

Para Amartya Sen24, essa racionalidade econômica clássica precisa ser 

rediscutida, pois as escolhas dos indivíduos não estão condicionadas apenas à procura 

da maximização dos rendimentos, mas pelas circunstâncias individuais (por exemplo, 

idade, sexo, doenças, aptidões, etc) e pelas disparidades no contexto social e natural 

(poluição, criminalidade local, saúde pública). A desigualdade econômica nas esferas 

individuais e espaciais não pode ser baseada apenas no rendimento dos indivíduos, mas 

em outras fontes, pois as condições materiais são importantes, mas não únicas.   

 Na concepção da economia clássica, os agentes econômicos, empresas, estados 

e indivíduos baseiam suas decisões econômicas apenas nos benefícios materiais, mas 

eles têm outros interesses, além dos aspectos puramente econômicos, e isso só será 

alcançado com uma inclusão de valores sociais, culturais e psicológicos. Assim, o 

desenvolvimento dependerá não só dos agregados econômicos, mas também de fatores 

culturais e sociais.  Diante do exposto, reside a necessidade de políticas de 

desenvolvimento regional, além das questões econômicas, tendo como ponto de 

sustentação o social e o político, determinados pelo atores locais.  

5 Conclusão 

Ao longo deste trabalho sobre as relações entre crescimento econômico, 

desenvolvimento econômico e o processo de industrialização foram analisadas a 

eficácia das políticas de desenvolvimento econômico regional em especial, no vale do 

Paraíba paulista no período pós Segunda Guerra Mundial.  

O resultado das políticas de descentralização da atividade industrial foi 

promover o crescimento econômico nos grandes municípios no entorno da capital, ou 

seja, foi o processo de desconcentração da produção industrial que, apesar disso, 

continuou tendo como centro a capital. O problema é que os efeitos multiplicadores 

preconizados pelos modelos econômicos, devido à inovação acelerada e a produção 

cada vez mais globalizada, perderam eficácia transferindo muitos dos problemas da 
                                                            
24 Sen, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Companhia das Letras: São Paulo, 1999., p. 52. 
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capital para as cidades receptoras das industriais, com capacidade de 

transformações sociais cada vez mais limitadas pela ausência do Estado. 

Os problemas resultantes dessa nova concentração das atividades industriais nas 

microrregiões do estado, como na do Vale do Paraíba, foram identificados pelos 

relatórios das condições socioeconômicas do Codivap e do PRMEP. As ações de 

políticas governamentais não atingiram seus objetivos, principalmente, As responsáveis 

pela promoção do desenvolvimento econômico e de reduzir as desigualdades regionais. 

De um modo geral, as políticas regionais na macrorregião do Vale do Paraíba não 

tiveram sucesso no campo social. As cidades industriais da microrregião de São José 

dos Campos passaram por um intenso crescimento econômico, acompanhado por uma 

urbanização maior ainda, ampliando os problemas urbanos, pois é impossível ser uma 

ilha de prosperidade em um mar de pobreza.  

Na apresentação das séries históricas do período de 1970 a 2000, ficou evidente 

o crescimento econômico puxado pela industrialização maior que a média nacional e 

estadual, mais fortemente concentrado na microrregião de São José dos Campos que, 

devido ao crescimento da PEA. Em relação à renda, observou-se que entre as seis 

microrregiões, apenas a mais rica de São José dos Campos tem uma renda per capita 

superior à média nacional.  

Isso nos permite concluir que as políticas regionais no Vale do Paraíba tiveram 

êxito em relação ao crescimento econômico como um todo,  em especial, devido à 

localização geográfica, a microrregião São José dos Campos. Mas falhou em relação ao 

processo de distribuição espacial da renda, que previa a industrialização em toda a calha 

da Rodovia Presidente Dutra. Seu efeito de transbordamento para as demais áreas não 

aconteceu, pois, como observado, a renda se concentrou ainda mais depois dessas 

políticas iniciadas a partir da década de 1970.  

A precariedade dos indicadores sociais não permite fazer uma análise mais 

aprofundada do desenvolvimento econômico resultante da industrialização. A 

necessidade de rever os indicadores de desenvolvimento, conseqüentemente, as políticas 

de desenvolvimento econômico regional, pois esses indicadores quantitativos são 

limitados e não permitem uma análise comparativa em escala regional. A maioria delas 

são baseadas em indicadores exclusivamente econômicos, como o da renda per capita, 
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ou são puramente quantitativos como o IDH. Há necessidade de 

serem incluídas novas varáveis na busca qualitativa que ultrapasse a barreira econômica. 

A política de desenvolvimento regional deve ser repensada e reclassificada em outras 

categorias, como as realizações feitas com os recursos disponíveis na busca da 

produtividade social, no estabelecimento de valores conforme a cultura local, nas 

relações sociais entre os indivíduos da região e, principalmente, na busca dos valores 

além dos econômicos.  

Não precisamos de modelos econométricos de desenvolvimento econômico 

regional, mas, de ações que favoreçam as políticas endógenas. Infelizmente o que tem 

corrido nas últimas décadas foi o aumento da exploração das regiões pobres pelas mais 

ricas, por ineficiência das políticas públicas, com uma ação cada vez mais limitada do 

Estado, em relação aos grandes conglomerados econômicos internacionais, que não 

estão preocupados com os problemas sociais, pois o mundo econômico é cada vez mais 

global e os problemas sociais continuam locais.           
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Marcos Históricos da Presença do Estado na Economia Amapaense 
Cláudia Chelala1 

Charles Chelala2 

 

Resumo 
O presente artigo se propõe a resgatar o processo evolutivo da presença do 

Estado na socioeconomia do Amapá. Justifica-se pela observação de significativos 
indícios locais de manifestação estatal que situam o Amapá como a unidade da 
Federação na qual é mais significativa esta presença, tanto sob a ótica do Produto 
Interno Bruto, da quantidade relativa de servidores públicos, da massa salarial do 
funcionalismo, entre outros. Desta forma, o Amapá se configura como lócus 
privilegiado para se estudar um dos temas mais controversos da ciência econômica: a 
relação entre Estado e Economia. Analisando a evolução histórica do Amapá, observa-
se que o Estado manifestou-se como protagonista em todos os momentos: na fase pré-
autonomia, por meio de consolidação geopolítica e ocupação territorial, pontuada pela 
construção da Fortaleza de São José e pela consolidação de vasto território fronteiriço 
contestado pelos franceses Na etapa “Território Federal” esta manifestação estatal se viu 
nas interações com empreendimentos privados, notadamente com o primeiro grande 
projeto mineral da Amazônia, o manganês em Serra do Navio, além do complexo 
industrial do Jari. Na fase contemporânea, o Estado intervém na economia amapaense 
com a utilização de instrumentos de política econômica, caracterizando-se esta como 
errática e de eficácia contestável, como tem se revelado a implantação de Regimes 
Aduaneiros Especiais ou mesmo a omissa política de fomento industrial no Estado. 
Deste resgate se conclui que a expressiva presença estatal pode não representar um 
Estado forte. A “força” de um Estado manifesta-se fundamentalmente pela eficácia de 
suas políticas públicas ou mesmo pela capacidade de desenvolvimento do capital social 
local. Assim, nem sempre o Estado “grande”, deve ser presumido como “forte”. Ao 
contrário, no caso do Amapá, há mais indícios de vulnerabilidade do Estado do que de 
força, constatação que se evidencia nos marcos históricos estudados. 
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Introdução 
No artigo objetiva-se investigar, sob a perspectiva da história econômica, a 

interação entre Estado e economia no Amapá em três fases: i) Primórdios, período de 

pré-autonomia em que o Amapá ainda se encontrava vinculado ao Pará; ii) Território 

Federal, já desmembrado do Estado vizinho, mas diretamente submetido ao governo 

federal e iii) Amapá contemporâneo, com sua transformação em Unidade da Federação, 

sendo analisado os marcos recentes de intervenção do Estado na economia. 

Para ressaltar a relevância na investigação das ações estatais no Amapá, 

primeiramente se demonstra que o Estado apresenta no Amapá maior magnitude na 

economia do que as demais Unidades da Federação brasileiras, conforme revela o índice 

de Magnitude do Estado.  

A reflexão que se pretende suscitar é que, diante do peso relativo descomunal do 

Estado na economia local, suas ações e omissões terminam por se refletir de maneira 

especial, ocasionando impactos profundos no decorrer da história econômica do Amapá. 

1. Evidências da Magnitude do Estado na Economia Amapaense 
Há na sociedade amapaense uma impressão generalizada acerca da expressiva 

importância e influência do Estado no seu cotidiano, o que levou a se caracterizar 

popularmente a estrutura econômica do Amapá com a expressão “economia do 

contracheque” como forma de ilustrar a relação existente entre o período em que o 

funcionalismo público recebe seus vencimentos3 e o aquecimento do fluxo econômico 

no mercado de bens e serviços locais. 

Para demonstrar com elementos palpáveis este “tamanho” do Estado na 

Economia amapaense, Chelala (2009a) concebeu o Índice de Magnitude do Estado, 

construído de forma similar ao IDH e ao Coeficiente de Gini, com variação entre 0 e 1 

conforme indícios de maior presença estatal em algumas Unidades da Federação 

selecionadas4, além da média do Brasil. 

Os indicadores que compuseram o índice foram os seguintes: 
1. Participação percentual da administração pública no Produto Interno 

Bruto da Unidade da Federação; 

                                                            
3 A expressão é inadequada, pois parte da premissa que apenas o setor público emite contracheque. 
Entretanto, a alcunha é interessante, pois revela, por um lado a expressividade do Estado e, por outro, o 
peso da economia informal, que não emite contracheques. 
4 A seleção das oito Unidades da Federação comparadas obedeceu a critérios que estão descritos em 
Chelala (2009a, p. 153). 
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2. Quantidade proporcional de servidores públicos da Unidade da 
Federação; 

3. Valor dos salários e outras remunerações destinadas a servidores 
públicos em relação ao valor global de salários e outras 
remunerações da Unidade da Federação; 

4. Despesa Total do setor público em relação à população da Unidade da 
Federação (gasto público per capita); 

5. Carga tributária da Unidade da Federação; 
6. População residente na Unidade da Federação em relação à quantidade 

de estabelecimentos econômicos privados na mesma área 
geográfica; 

7. Arrecadação do ICMS em relação à receita total da Unidade da 
Federação; 

8. Consumo de energia elétrica das principais classes de consumidores 
privados em relação ao consumo global de energia elétrica da 
Unidade da Federação. (CHELALA, 2009a, p 151-152) 

 Cada um destes indicadores formou um sub-índice que foi incluído, mediante 

média ponderada, na composição final do Índice de Magnitude do Estado. O quadro 

final da comparação da magnitude do Estado é exposto a seguir. 

Quadro 1. Sub-Índices das dimensões de magnitude do Estado 

UF 

Sub-Índices de Magnitude do Estado na economia 
1. 

Adm. 
Púb/PIB 

2. 
Serv. 
Pub. 

3. 
Remun. 
Servidor 

4. 
Gasto 
Pub. 

5. 
Carga 
Trib. 

6. 
Estab. 

Empres. 

7. 
ICMS 

8. 
Cons. 
Eletr. 

AC 0,544 0,589 0,876 0,785 0,073 0,535 0,980 0,946 
AP 0,814 0,706 0,996 0,768 0,012 0,691 1,000 0,795 
DF 1,000 0,807 0,527 1,000 1,000 0,088 0,469 0,705 
MA 0,231 0,368 0,421 0,000 0,090 1,000 0,592 0,000 
RO 0,415 0,500 0,553 0,439 0,131 0,281 0,347 0,727 
RR 0,871 0,609 0,780 0,769 0,059 0,281 0,980 0,929 
SP 0,000 0,000 0,000 0,492 0,485 0,000 0,000 0,180 
TO 0,282 0,517 0,612 0,432 0,079 0,354 0,837 1,000 
BR 0,142 0,142 0,147 0,339 0,325 0,133 0,224 0,324 

Fonte: Chelala 2009a p. 194 

Constata-se que o Estado do Amapá esteve em primeiro no ranking em dois sub-

índices: o de remuneração de servidor público (dimensão 3), no qual se distanciou 

significativamente do segundo lugar; e o de ICMS (dimensão 7).  Situou-se em segundo 

lugar no sub-índice de servidores públicos (dimensão 2) e no de estabelecimentos 

empresariais (dimensão 6). Na dimensão 1, que mediu a administração pública sobre o 

PIB, o Amapá ficou com o terceiro posto, bem próximo da segunda colocação de 

Roraima. Em gastos públicos e consumo privado de energia elétrica, o resultado 

amapaense foi o mediano quarto lugar. Por fim, no sub-índice de carga tributária, o 
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Estado ficou em último entre as Unidades da Federação selecionadas, sendo a única 

dimensão em que se situou abaixo da média nacional. 

Este desempenho acabou por alçar o Amapá como a Unidade da Federação na 

qual é maior a magnitude do Estado na economia, conforme se constata no quadro a 

seguir. 

Quadro 2. Índice de Magnitude do Estado 

Ordem Unidades da Federação Índice de Magnitude do 
Estado 

1º Amapá 0,755 
2º Distrito Federal 0,733 
3º Roraima 0,689 
4º Acre 0,672 
5º Tocantins 0,499 
6º Rondônia 0,442 
- Maranhão 0,324 
- São Paulo 0,122 
- Brasil (média geral) 0,238 

Fonte: Chelala, 2009a p. 195. 

Além do Amapá, o “Índice de Magnitude do Estado” evidenciou que no Distrito 

Federal, em Roraima e no Acre a participação do setor público mostrou-se muito 

expressiva. 

Amapá, Roraima e Acre guardam semelhanças por terem sido Territórios 

Federais antes de adquirirem a autonomia e se tornarem Estados-membros da federação. 

O Distrito Federal, por apresentar características peculiares de ser a capital federal e de 

reunir em uma pequena base territorial uma grande quantidade de órgãos estatais, além 

de um significativo contingente de servidores públicos, também o credencia para 

compor o quadro das Unidades da Federação de maior magnitude do Estado em suas 

respectivas economias. 

Tocantins e Rondônia, apesar de estarem acima da média nacional, revelaram 

índices de magnitude de Estado próximos entre si, mas distantes do bloco dos quatro 

primeiros colocados. Finalmente, os Estados de São Paulo e Maranhão, inseridos no 

grupo para referendar se os critérios iniciais de escolha haviam sido acertados, 
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mantiveram-se em quase todas as dimensões com reduzidas evidências da presença 

estatal5. 

Uma das reflexões que emanam da constatação de que o Estado é mais presente 

na economia do Amapá do que nas demais Unidades da Federação, remete à percepção 

da relevância das políticas públicas no Estado com os seus impactos – positivos ou 

negativos – tendendo a se fazer sentir de modo mais acentuado do que na média geral 

do país.  

Nas próximas seções deste artigo serão discutidas algumas das ações (e 

omissões) de Estado que interferiram de maneira mais marcante na história econômica 

do Amapá. 

2. Marcos da Presença do Estado na História Econômica Amapaense 

2.1. Primórdios 

2.1.1. Contestado 
O interesse inicial na área situada na calha norte do Rio Amazonas foi 

geopolítico, tendo sido este espaço alvo de contendas entre várias nações, em especial 

com a França.  

Os franceses estavam invadindo o território brasileiro, pois segundo o Tratado 

de Utrecht, firmado em 1713, o rio Vicente Pinzón (atual rio Oiapoque) seria o 

demarcador da separação dos territórios franceses e portugueses da América do Sul. A 

contestação defendia, convenientemente, que o Rio Araguari, localizado cerca de 400 

km ao sul seria o dito limite. A solução provisória encontrada para a região foi o 

estabelecimento, em 1841, de um governo bipartido entre a França e o Brasil e a 

definição do espaço como “Área do Contestado”. A motivação econômica da disputa 

era a ocorrência de jazidas de ouro nas regiões onde hoje estão localizados os atuais 

municípios do Amapá e de Calçoene. 

As tensões voltaram a se acirrar no final do século XIX, com uma sucessão de 

fundação de povoados franceses e a posterior proibição da exploração do garimpo por 

brasileiros. Esta situação levou a uma escalada das animosidades entre franceses e 
                                                            
5 Se, por hipótese, SP e MA tivessem obtido as primeiras colocações em diversos dos levantamentos que 
compõem o Índice de Magnitude do Estado, seria desqualificada a seleção das Unidades da Federação 
submetidas à análise. Como não se verificou esta situação, pelo contrário, as duas Unidades da Federação 
cumpriram o papel de demonstrar o acerto da escolhas de Amapá, Distrito Federal, Roraima, Acre, 
Tocantins e Rondônia como as que, realmente, apresentam maiores indícios de magnitude do Estado no 
Brasil. 
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brasileiros, com conflitos localizados e dualidade de poder, culminando com a invasão e 

massacre francês à Vila do Espírito Santo do Amapá (hoje município do Amapá, no 

centro do Estado), em 1895. 

A solução acabou sendo diplomática. Ambos os países concordaram em eleger o 

governo Suíço como árbitro da questão, na qual o defensor brasileiro foi o Barão do Rio 

Branco. Em 1o de dezembro de 1900 foi proclamada a decisão, conhecida como “Laudo 

Suíço”, que se converteu em total reconhecimento da causa a favor do Brasil, mantendo 

a tradição brasileira de competência diplomática na solução de suas contendas 

internacionais. 

Estas primeiras linhas da história da região na qual se localiza o Amapá 

demonstram que a ação do Estado foi determinante para a definição dos próprios limites 

da Unidade da Federação. A forte presença do aparelho estatal também se faria sentir 

em dois episódios da época: a construção da Fortaleza e o translado de famílias de 

Marrocos, na África, para o município de Mazagão. 

2.1.2. A Fortaleza São José de Macapá 
A visão estratégica lusitana acerca da importância da defesa e ocupação das 

colônias pode ser uma das razões que explicam o fato de a América portuguesa haver se 

mantido unificada, enquanto a América espanhola fragmentou-se formando várias 

nações. 

A região do Amapá, porém, era pouco povoada, muito distante dos principais 

centros da Colônia e de difícil acesso. Do ponto de vista econômico, já havia sido 

identificada ocorrência das “drogas do sertão” e do ouro, mas sua principal importância 

era mesmo geopolítica, por ser região fronteiriça e uma das portas de entrada do Rio 

Amazonas. 

Ciente desta relevância estratégica, uma das mais marcantes ações do Estado (no 

caso, a metrópole portuguesa), coerente com a política lusitana de construir fortificações 

no litoral brasileiro e em seus principais rios, foi o projeto de edificação no canal norte 

da foz do Amazonas de uma imponente fortaleza, que atenderia a vários objetivos, 

como: coibir a penetração de navios invasores no “Mar Dulce”; manter a comunicação 

com outros fortes; servir de base militar para combater as tentativas de invasão pelo 

norte do Brasil e estimular o povoamento da região, objetivos assinalados por Couto 

(2003, p.68-69). 
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A partir dos trabalhos prévios de reconhecimento do terreno foi delineado o 
plano de construção de uma rede de fortificações que garantisse a soberania 
sobre as zonas estrategicamente vitais ou potencialmente mais conflituosas. 
Na região do Cabo do Norte foi erigida a Fortaleza de São José de Macapá, 
na margem esquerda do Rio Amazonas, destinada a assegurar a defesa face a 
possíveis ataques franceses. 

A obra começou a ser construída em janeiro de 1764. Na edificação foi utilizada 

mão de obra escrava e indígena. As pedras foram transportadas de canoa desde o Rio 

Pedreiras (distante cerca de 50 km do local). As adversidades climáticas, a oscilação da 

determinação do apoio português ao projeto e as constantes endemias fizeram com que 

a construção transcorresse vagarosamente, sendo inaugurada, ainda inacabada, somente 

em 1782. 

Não há registros de que a Fortaleza de São José de Macapá tenha sido atacada. A 

edificação foi usada como prisão de escravos fugitivos no passado distante e, mais 

recentemente, como cárcere de dissidentes do regime militar.  

A obra, imponente inclusive para os padrões atuais, é uma das evidências mais 

marcantes da presença do Estado no Amapá, no caso o governo da metrópole 

portuguesa, que a construiu com objetivos militares e geopolíticos. A ação do Estado 

direcionava-se para garantir a posse e assegurar a exploração econômica da região. 

2.1.3. Mazagão, a cidade que atravessou o Atlântico 
No território amapaense foi desenhada uma insólita história de travessia de uma 

cidade da África para a Amazônia6. A localidade de Mazagão africana, na antiga 

Mauritânia (atualmente território marroquino), foi uma das mais importantes feitorias de 

Portugal no litoral africano, instalada ainda no século XV e usada para o comércio de 

especiarias com as Índias. Como os demais entrepostos portugueses na África, Mazagão 

também teve que enfrentar duras batalhas contra os mouros, mas se tornou insustentável 

a partir de 1769, quando os portugueses admitiram a perda para os muçulmanos. 

Negociou-se com os novos detentores do local a retirada dos portugueses que 

viviam em Mazagão, das quais 340 famílias (mais de mil pessoas) foram transportadas 

para a cidade de Belém em 1770. Por iniciativa do Marquês de Pombal e 

encaminhamento do Governador do Pará, Ataíde Teive, já se estava providenciando a 

construção da nova Mazagão em território hoje amapaense, à margem esquerda do rio 

                                                            
6 O mais importante estudo sobre o tema foi desenvolvido pelo francês Laurent Vidal (2005). 
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Mutuacá. Para a nova vila foram transladadas 136 famílias de portugueses, além de 103 

escravos em meados do ano de 1770. 

A idéia de fazer a vila atravessar o oceano atendia às necessidades de 

povoamento da margem esquerda do Amazonas, fato que, até então não se desenvolvera 

de forma espontânea, tornando a região vulnerável às investidas estrangeiras.  

O projeto de Pombal não foi bem sucedido, uma vez que a Mazagão amazônica 

não prosperou como o esperado. Os habitantes da cidade foram vítimas de epidemias 

tropicais, disputas internas e outras mazelas, levando a maioria dos pioneiros que 

sobreviveram às pragas e aos conflitos a abandonar a região. No entanto o episódio 

marca o papel do Estado nas origens da construção do espaço amapaense. 

2.2. Território Federal do Amapá 

2.2.1. Fundação do Território Federal do Amapá 
A criação de Territórios Federais no Brasil, por volta da década de 1950, 

obedecia a uma dinâmica de destinação de espaços brasileiros fronteiriços de reduzida 

densidade demográfica e cujas posses tenham sido obtidas em processos de tensão com 

países vizinhos. Para estes casos, a formatação “Território Federal”7 era a que melhor 

atendia a vários interesses do governo central. 

Um dos principais interesses era a defesa nacional. Todos os Territórios Federais 

criados em 1943 tinham uma história de disputa pelo espaço. “A questão com a França 

resultou no Território Federal do Amapá; a questão com a Inglaterra, no Território 

Federal de Roraima; a questão com a Bolívia, nos Territórios Federais do Acre e de 

Rondônia, e a questão com a Argentina e a guerra com o Paraguai resultou nos 

Territórios Federais de Ponta Porã e Iguaçu” (FREITAS 1991, p.21). 

Outro objetivo da criação dos Territórios Federais seria o preenchimento do 

“vazio demográfico”, centralizando no poder executivo federal a responsabilidade pela 

ocupação, criação de infraestrutura e desenvolvimento destas áreas longínquas, 

buscando ainda a redução das disparidades inter-regionais. 

Para Porto (1998, p 64), havia um terceiro objetivo que seria “a criação de 

condições jurídicas e econômicas para a reorganização do espaço brasileiro, numa 

                                                            
7 Sobre o tema “Territórios Federais no Brasil” sugere-se a consulta a Freitas (1991); Temer (1976); Porto 
(2003) e Medeiros (1946 e 1944). 
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tentativa de definir diretrizes que orientariam as atividades econômicas a serem 

desenvolvidas nestes espaços”. 

Quanto àqueles objetivos, pode-se afirmar que somente foi plenamente atingido 

o de consolidação fronteiriça, uma vez que ainda hoje há amplas áreas a serem 

povoadas, as condições de vida da população permanecem precárias e a infraestrutura 

para o desenvolvimento econômico ainda persistem bastante incipientes. 

2.2.2. O Manganês de Serra do Navio 
A partir de 1945 e durante aproximadamente cinco décadas a história econômica 

do Amapá foi marcada pelo projeto de mineração do manganês no município de Serra 

do Navio8, precursor dos “grandes projetos minerais” que se instalariam em diversos 

pontos da Amazônia durante as décadas de 1970-80. Aqui o tema será abordado no 

tocante às interações entre o Estado e o empreendimento do manganês no Amapá. 

Os primeiros registros de manganês em subsolo amapaense datam de 1945, um 

bom momento de mercado para a descoberta, pois com o período do pós-guerra 

acirravam-se as animosidades entre o ocidente e o leste europeu, levando ao embargo 

imposto pela URSS, na época maior exportador mundial de manganês, ao fornecimento 

do mineral para os EUA.  

Quem ganhou a concessão para a exploração do manganês foi empresa ICOMI 

(Sociedade Brasileira de Indústria e Comércio de Ferro e Manganês9), desbancando a 

U.S. Steel Co., uma das maiores empresas do ramo. Depois ocorreria a associação da 

ICOMI com outra gigante do setor, a Bethlehem Steel.  

Algumas controvérsias se formaram em torno dos contratos de concessão 

assinados entre a ICOMI e o Governo do Amapá, no período compreendido entre 1947 

e 1953. Suas principais cláusulas definiram o prazo de 50 anos para a exploração do 

manganês; royalty de 4% do valor FOB das exportações para o governo do Território 

(com mais 1% caso a empresa não concordasse em reinvestir pelo menos 20% do lucro 

no Amapá) e atribuição de responsabilidade à empresa para com os custos de 

prospecção e de construção da ferrovia. 

                                                            
8 Para aprofundamento vide Drummond, Pereira (2007); Leal  (1988); Brito (1994) e Cunha (1962). 
9 Esta era sua denominação na época da visita inicial à área, em 1946. Depois de passar por algumas 
alterações seu nome ficou como “Indústria e Comércio de Minerais”. 
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Em 1957 começaram as exportações do minério, com aproximadamente 680 mil 

toneladas. Quarenta anos depois, em 31 de dezembro de 199710 a empresa declarou o 

esgotamento da jazida e iniciou o processo de abandono do projeto. Nesse período 

foram extraídas cerca de 52 milhões de toneladas do minério, o que gerou um 

faturamento bruto total para a empresa de US$ 1,37 bilhões de dólares (que convertidos 

para dólares de 1994, alcançam a cifra de US$ 3,0 bilhões) e royalties acumulados de 

US$ 56,5 milhões (corrigidos para 1994 atingem o valor de US$ 131,6), ou 4,12 % da 

receita total auferida11. 

Outra questão que interessa ao objeto deste artigo é a da infraestrutura necessária 

ao desenvolvimento do projeto, que envolve a discussão sobre a responsabilidade acerca 

da sua implementação, se esta cabe ao setor público ou à inciativa privado. Em muitos 

dos grandes projetos da Amazônia, boa parte das críticas recai sobre o fato de o Estado 

propiciar a infraestrutura necessária à acumulação privada, sem o retorno necessário. No 

caso da ICOMI, praticamente toda a infraestrutura foi desenvolvida pelo empreendedor 

privado, a saber: uma ferrovia, duas vilas residenciais, um porto, sistema de tratamento 

e distribuição de água, de energia elétrica, entre outros. Drummond e Pereira (2007, p. 

175) relacionam dezesseis itens de infraestrutura adjacente ao projeto (excetuando-se a 

planta de produção), dos quais apenas um foi implementado pelo setor público (o canal 

de navegação do braço norte da foz do Amazonas), sendo os demais realizados pela 

ICOMI. 

Principalmente por conta desta infraestrutura, o processo de encerramento das 

atividades da ICOMI foi conturbado. Segundo contrato de concessão, a infraestrutura 

construída pela empresa seria repassada à União (pois à época o Amapá era Território 

Federal) ou seu “herdeiro”, no caso o Estado do Amapá12.   

A trajetória do empreendimento do manganês de Serra do Navio e de suas 

interações com o Estado é rica sob diversos aspectos: primeiramente, possibilita avaliar 

comparativamente como se construíram as relações público-privadas em meados do 

século passado e como estas se fazem na atualidade. As diferenças são profundas, 

                                                            
10 Dez anos antes do previsto no contrato original. 
11 Fonte dos dados: Drummond, Pereira (2007, p. 194, 214 e 218). 
12 Este aspecto é importante, pois revela dilemas territoriais entre entes federativos amapaenses, ao gerar 
contradições de interesses entre o município de Serra do Navio e o Estado do Amapá. 
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abrangendo desde responsabilidades por elementos infraestruturais até os padrões do 

contrato de exploração. 

Outra importante discussão versa sobre o que se deve esperar de um 

empreendimento mineral com relação ao desenvolvimento global de determinada 

região. Por maior que seja o investimento em relação ao tamanho da economia local, a 

produção de commodities para exportação traz em si reduzido impacto multiplicador. 

Apesar da recorrente retórica de que estes projetos promovem o desenvolvimento 

econômico, contrapostas por críticas que desmerecem qualquer tipo de contribuição dos 

chamados “enclaves”, o debate que interessa é: qual o alcance em termos de 

desenvolvimento regional deste tipo de empreendimento e como fazer para potencializar 

sua agregação de valor local. 

2.2.3. O Complexo Industrial do Jari 
O Complexo Industrial do Jari13, idealizado pelo milionário norteamericano 

Daniel Ludwig, estruturou-se nos limites entre o Pará e o Amapá a partir de finais da 

década de 1960 do século passado. Seu objetivo principal era a produção de celulose, a 

partir da plantação de espécies exóticas à região, como gmelina (Gmelina arborea 

Roxb), pinus (Pinus caribaea Morelet) e eucalipto (Eucalyptus globulus Labil) por meio 

da substituição de aproximadamente 100 mil hectares de floresta nativa, que serviria 

para abastecer a fábrica de celulose.  

Essa fábrica, assim como a plataforma de geração de energia elétrica, foi 

construída em Kure, no Japão, pela empresa IHI (Ishikawajima-Harima) a um custo de 

269 milhões de dólares (LINS, 2001, p.186). Daquele estaleiro as plantas industriais 

foram transportadas por mar a uma distancia de 28,7 mil quilômetros até o porto de 

Munguba no rio Jari.  

Além da celulose, o projeto também previa a agropecuária (arroz e gado) e a 

extração de caulim e de bauxita. O investimento total do projeto foi estimado entre 750 

milhões e 1 bilhão de dólares (PINTO, 1986, p.5).  

De todos esses, somente os projetos de celulose e de caulim mostraram-se 

viáveis. Segundo Chelala (2003), a expectativa inicial era de produzir 750 toneladas por 

dia de celulose, tendo esta meta sido superada em 100 ton/dia. Igual sorte obteve o 

                                                            
13 Para estudos mais aprofundados sobre o tema: Lins (2001); Pinto (1986); Carneiro (1988); Garrido 
Filha (1980) e Sautchuk et. al, (1979). 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

12 de 27 
 

caulim, cuja meta inicial de produzir 400 mil toneladas por ano do minério, não só foi 

superada como duplicada quando em plena operação. 

Daniel Ludwig abandonou o projeto no início da década de 1980, tendo passado-

o para o grupo CAEMI, de Augusto Trajano de Azevedo Antunes, que já atuava no 

Amapá com a ICOMI. Este processo é assim analisado por Chelala (2003, p.74): “A 

negociação para a saída de Ludwig do Jari envolveu uma intermediação do Banco do 

Brasil e do BNDES que, para cobrir as dívidas deixadas, disponibilizaram mais de 200 

milhões de dólares, quantia essa, porém, insuficiente para sanear as finanças da 

empresa”.  

Atualmente o Complexo Industrial do Jari é comandado pelo Grupo Orsa, que 

adquiriu o empreendimento em 22 de dezembro de 1999, dos netos do empresário 

Augusto Antunes. 

Do ponto de vista das interações com o Estado, o episódio é interessante por 

demonstrar, por um lado a ação governamental de apoio à instalação do 

empreendimento simultaneamente, por outro lado a omissão do mesmo aparato estatal 

em relação às externalidades socioambientais negativas do complexo industrial. 

Quanto à ação de apoio do Estado, no decorrer de aproximadamente quinze anos 

de condução do complexo por Ludwig e mesmo depois, em sua fase nacional, o 

empreendimento contou com diversas formas de apoio do governo central e da 

administração estadual do Pará14. Os mais importantes foram os sucessivos avais dos 

governos, os quais propiciaram a alavancagem de recursos externos junto a bancos 

internacionais. Contraditoriamente, esses mesmos empréstimos ocasionaram o colapso 

financeiro do complexo Jari, sobretudo por haverem sido captados com cláusulas de 

taxas de juros flutuantes (com exceção do financiamento da planta industrial), que 

subiram vertiginosamente durante a década de 1970 (PINTO, 1986, p. 158-159). 

Outra especificidade do Projeto Jari e de sua relação com o Estado é que o apoio 

nem sempre foi tão facilmente obtido como se imagina corriqueiramente. 

Aparentemente, os presidentes militares mantinham certa desconfiança em permitir a 

um estrangeiro a posse e o controle de uma área de 3,2 milhões de hectares em uma 

região tão estratégica quanto a Amazônia. 

                                                            
14 Recorde-se que à época, o Amapá era Território Federal e, como tal, submetido às decisões diretas de 
Brasília. 
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A outra face do Estado em relação ao Complexo Industrial do Jari se fez notar 

pela omissão, para com os municípios de Laranjal do Jari e de Vitória do Jari, ambos 

situados na outra margem do rio, em território amapaense.  

Denominados à época da instalação dos projetos respectivamente como 

“Beiradão” e “Beiradinho” são típicos modelos de agrupamentos urbanos desordenados 

que acompanham os grandes projetos. Para suporte ao empreendimento foi concebido 

um núcleo urbano exemplar, com toda a infraestrutura e equipamentos que uma cidade 

necessita e com seus bairros e casas segregados hierarquicamente, que foi o caso da 

company town de Monte Dourado, no município de Almerim (PA). 

Beiradão e Beiradinho, por sua vez, eram compostos de amontoados de palafitas 

amplamente carentes de infraestrutura urbana e social. Apesar das tentativas, por parte 

da empresa, de conter a expansão dos aglomerados urbanos, o que ocorreu foi o 

contrário com o crescimento desordenado de ambos, que vieram a se constituir em 

municípios nos anos 1987 (Laranjal do Jari) e em 1994 (Vitória do Jari)15. Ambos 

ostentam péssimos indicadores sociais em comparação com os demais municípios do 

Amapá. Como exemplo, pode-se citar o índice de exclusão social16 que em Laranjal do 

Jari foi medido em 0,400 o que o situa na 3.223a colocação do país, e em Vitória do Jari 

foi computado em 0,376 localizando-a em 3.529º lugar no ranking nacional. 

Assim, um único empreendimento permitiu avaliar a ação deliberada de 

intervenção do Estado em garantir condições favoráveis ao desenvolvimento de um 

complexo, ao lado da omissão que este mesmo Estado relegou duas cidades, entregues 

ao livre jogo das forças de mercado. 

2.3. Amapá Contemporâneo 

2.3.1. A Transformação em Estado 
A Constituição Federal de 1988 transformou os antigos Territórios Federais de 

Roraima e do Amapá em Estados, os quais viriam a ser instalados em 1990, quando 

foram eleitos os seus primeiros governadores. 

                                                            
15 Laranjal do Jari foi criado pela Lei nº 7.639 de 17/12/1987 e Vitória do Jari pela Lei 0171 de 
08/09/1994  
16 O índice de exclusão social foi desenvolvido por Márcio Porchmann e Ricardo Amorim, com base em 
indicadores sociais do censo de 2000, o que originou o “Atlas da Exclusão Social no Brasil” 
(POCHMANN; AMORIM, 2003). 
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Há motivos suficientes para supor que o processo de independência política dos 

Territórios Federais esteja incluído no rol das medidas liberalizantes que estavam sendo 

adotadas no Brasil do final dos anos 1980, que assimilava as recomendações da doutrina 

neoliberal. 

O Governo Federal enfrentava um crônico déficit orçamentário, o qual 

encontrava cada vez maior rigidez de financiamento e impactava de forma profunda nos 

elevados índices de inflação da época. Junto com a desregulamentação, desestatização, 

liberalização do comércio exterior, adoção de câmbio flutuante, típicas da cartilha 

neoliberal, havia também o item de equilíbrio macroeconômico do orçamento público, o 

qual passava necessariamente pela contenção dos gastos do governo. A retirada do 

orçamento da União dos recursos destinados aos Territórios Federais remanescentes 

corroborava com o esforço de economia dos gastos públicos, ainda que permanecessem 

elevadas as transferências intergovernamentais e a União mantivesse sob sua 

responsabilidade a folha de pagamento dos funcionários do ex-Território. 

É então possível se estabelecer uma interessante relação entre as modalidades 

hegemônicas em escala global de relação Estado-economia, com os episódios da criação 

do Território Federal do Amapá e com sua transformação em Estado. Em 1943 estava 

disseminando-se mundialmente o modelo keynesiano de intervenção estatal, no qual o 

formato “Território Federal” encaixava-se perfeitamente, haja vista o poder de atuação 

do Estado. Em 1988-90, a ideologia dominante era o neoliberalismo, momento em que a 

União descarta-se de seus últimos Territórios Federais e entrega-lhes a autonomia, 

reduzindo assim os dispêndios para com essas regiões. 

2.3.2. Os Regimes Aduaneiros Especiais 
Ao final da década de 1980 foram implantados no Brasil novos Regimes 

Aduaneiros Especiais (RAE) como forma de se acentuar o desenvolvimento de áreas 

específicas do país, dentre os quais o modelo de “Áreas de Livre Comércio”, onde a 

isenção fiscal cumpre a função de dinamizar o comércio, não permitindo a 

industrialização. A Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS) foi criada 

em 1991 pela Lei 8.387 de 30/12/1991, regulamentada em 1992 e instalada em 1993, 

abrangendo um polígono de 85 Km2 nos dois municípios. Dentro dos limites da área, as 

empresas instaladas gozam de isenções fiscais de IPI e Imposto de Importação, além de 

redução de ICMS na comercialização interna de produtos importados.  
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A ALCMS se apresentava como uma opção de competitividade para o recém 

criado Estado-membro da União, que deixava de ser Território Federal, com a redução 

do fluxo financeiro que advinha do governo central e que ainda era fortemente 

dependente das exportações de manganês, eixo central das atividades econômicas do 

Amapá da época. 

De fato, a instalação deste RAE estimulou o incipiente mercado local. 

Rapidamente, centenas de empresas cadastraram-se na SUFRAMA17, incrementou-se o 

fluxo migratório18 e o Amapá passou a disputar a preferência dos “sacoleiros”19 

provenientes do Pará e do Nordeste do país, que tinham menores custos vindo 

abastecer-se em Macapá e Santana, em comparação com Manaus ou com o Paraguai. 

O período áureo da ALCMS, porém, foi curto, pois desde o seu início enfrentou 

forte resistência oriunda de Manaus e também de São Paulo. Já em 1995 foram 

contingenciadas as cotas de importação das empresas (que após muita negociação 

acabou sendo fixada em US$ 40 milhões por ano para Macapá e Santana). Além disso, a 

portaria 021 do Ministério da Fazenda, de 06.02.97, proibiu o retorno de viajantes em 

intervalos inferiores a um mês, atingindo diretamente os “sacoleiros”. Outro duro golpe 

foi o fim do regime de bandas cambiais e a adoção do câmbio flutuante em fevereiro de 

1999, que praticamente duplicou, em Reais, o preço das mercadorias importadas e 

inviabilizou economicamente a grande maioria das lojas de importados da ALCMS.  

Desde então, passou-se a articular no Congresso Nacional a transformação da 

ALCMS em Zona Franca. A primeira iniciativa foi o Projeto de Lei 4141/99, 

apresentado em junho de 1999 pelo senador José Sarney (PMDB-AP), concedendo 

benefícios fiscais iguais aos de Manaus, mas apenas para o caso de haver predominância 

de matéria-prima local. A resistência das bancadas do Amazonas, Pará e São Paulo 

obstaculizaram o seu andamento.  

                                                            
17 A Superintendência da Zona Franca de Manaus administradora de todas as ALC’s criadas na 
Amazônia. 
18 Entre os censos demográficos de 1991 e 2000, o Amapá apresentou a maior taxa anual de crescimento 
populacional, de 5,68%, enquanto que a média nacional foi registrada em 1,63% (IBGE, censos de 1991 e 
2000) 
19 Denominação conferida às pessoas que sobrevivem comprando produtos importados para revendê-los, 
quase sempre no mercado informal. 
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A Zona Franca do Amapá, no entanto, foi inserida no Projeto de Lei 2105/2007 

de iniciativa do Executivo Federal, que substituiu a “MP dos sacoleiros”20 porque 

beneficiava a compra e a internalização de mercadorias oriundas do Paraguai. O projeto 

foi aprovado no Congresso e sancionado pelo Presidente Lula com a Lei 11.898 de 

08/01/2009 e prevê que a isenção se aplica a produtos em cuja composição final haja 

preponderância de matérias-primas de origem regional, provenientes dos segmentos 

animal, vegetal, mineral21, ou agrossilvopastoril, além de assegurar que somente serão 

concedidas isenções a projetos aprovados pela SUFRAMA (BRASIL, 2009). 

A maior controvérsia na Lei está no seu alcance, uma vez que restringe a 

produtos industrializados com insumos provenientes preponderantemente de matéria-

prima local, cláusula que foi inserida com o intuito de não ferir os interesses do 

Amazonas e de São Paulo. Esta limitação tem um lado positivo que é o possível 

estímulo à agregação de valor a produtos oriundos da região, o que, por sua vez, poderá 

gerar renda e incrementar setores já vocacionais da economia local. 

Há também outro episódio envolvendo a implantação de Regimes Aduaneiros 

Especiais no Amapá, que é o caso da Zona de Processamento de Exportações (ZPE). As 

ZPEs foram criadas pelo Decreto-Lei 2.452, de 29/07/1988, e definem isenções de 

impostos e adoção de regime cambial diferenciado, visando desonerar as importações 

das empresas localizadas em seus limites, com o condicionante que a maior parte 

(definida em 80% do total) de sua produção destine-se ao mercado externo. Desde sua 

criação, já havia sido autorizado o funcionamento de 17 dessas zonas em diversas 

regiões do país, mas nenhuma delas chegou a ser efetivamente implantada, por falta de 

regulamentação, o que somente veio a ser sanado vinte anos depois, pela Lei 11.508, de 

20 de julho de 2007. 

O Governo do Amapá apresentou um projeto de criação de uma Zona de 

Processamento de Exportações denominada “ZPE do Meio do Mundo”, que ocupará 

uma área de 1,8 mil hectares a ser instalada entre os municípios de Macapá (1.200 ha) e 

de Santana (642 ha) (AMAPÁ, 2007, p. 46). A proposta da ZPE no Amapá prevê um 

“projeto-âncora” a ser implementado pela empresa Mineração e Metálicos S.A. (MMX) 

                                                            
20 Medida Provisória (MP 431/2007) que criou um regime tributário único para as mercadorias 
importadas do Paraguai 
21 Exceto os minérios do Capítulo 26 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM 
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22, “que tem como objetivo integrar as atividades de mineração e beneficiamento 

mineral com a logística de transporte ferroviário e marítimo” (AMAPÁ 2007, p. 45). A 

siderúrgica da MMX deverá ocupar aproximadamente 500 hectares da área total da 

“ZPE do meio do mundo” e se propõe a produzir 2 milhões de ton/ano de ferro gusa e 

500 mil ton/ano de semi-acabados, usando como insumo o minério de ferro extraído da 

mina em Serra do Navio.  

A ALCMS, as articulações pela sua transformação em Zona Franca e a eminente 

implantação de uma ZPE em solo amapaense corroboram com a constatação de que o 

Estado indutor via incentivos fiscais, tem sido uma das formas mais marcantes de sua 

atuação na socioeconomia local e conseqüente manifestação de sua magnitude. 

2.3.3. Estado e Unidades de Conservação no Amapá 
Outra das formas de expressão da presença do Estado no Amapá tem sido a 

criação de áreas de uso restrito: as Unidades de Conservação e as Terras Indígenas 

correspondem a 73,74%23 do território do Estado. 

A importância em se garantir áreas de proteção, de acordo com objetivos 

definidos de restrição de uso, seja por motivos ambientais de preservação, de manejo 

sustentável ou de garantia de condições de vida a nações indígenas, é incontestável e 

sequer pode ser considerado um fenômeno recente haja vista que as primeiras 

configurações datam de meados do século XIX. 

Entretanto, constata-se um forte incremento de criação destas áreas a partir do 

último quartel do século XX, fato que também repercutiu amplamente no Brasil24. O 

Amapá, por manter uma parcela significativa de seu território não antropizada, 

particularmente de florestas nativas, revelou-se como um local propício para este 

movimento de ampliação de áreas de uso restrito, tanto que todas as unidades de 

conservação do Amapá foram criadas a partir de 1980, das quais 74% (7,8 milhões de 

hectares) após a década de 1990. 

                                                            
22 No projeto da ZPE, é reservado explicitamente uma área para a construção de uma siderúrgica da 
MMX. Como a empresa hoje já não mais atua no segmento de mineração no Amapá, provavelmente irá 
negociar este favorecimento com outra empresa que se interesse pelo projeto, com óbvia preferência pela 
Anglos Ferrous Brasil que adquiriu os ativos minerais da MMX no Amapá. 
23 A soma de todas as áreas restritas no Amapá corresponde a 10,6 milhões de hectares e a área total do 
Estado é de 14,3 milhões de hectares. 
24 Vide Rylands (2005); Costa (2007) e Medeiros (2006). 
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A mais importante destas unidades em solo amapaense é o Parque Nacional 

Montanhas do Tumucumaque, criado por Decreto Presidencial em 22 de agosto de 

2002, às vésperas da realização da Conferência Rio+10 em Johanesburgo (África do 

Sul). Era, na época, a maior unidade de conservação de florestas tropicais do planeta, 

fato propagado naquele encontro como grande trunfo do governo Fernando Henrique 

Cardoso em matéria de preservação da biodiversidade. 
 

O Parque foi criado com minguadas discussões com a comunidade afetada pela 

intervenção. Na verdade, a sociedade local foi surpreendida pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso, que chegou a afirmar que “não consideraria aqueles que o 

obstaculizassem, pois a ele caberia o poder da caneta” (CHELALA, 2003, p. 80) 

A restrição ao uso de território amapaense é agravada pelo fato de que a maioria 

destas unidades obedece ao modelo de proteção integral, que somam 6,2 milhões de 

hectares (58,4% do total no Amapá), nas quais há a proibição legal de qualquer uso 

econômico direto, segundo a legislação que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. 

A presença do Estado determinando restrições ao uso do território faz-se sentir 

de maneira bem mais intensa no Amapá do que em outros Estados, mesmo os 

localizados na região amazônica, que apresentam “apenas” 33% de suas áreas 

submetidas a alguma modalidade de restrição de uso, proporcionalmente, menos da 

metade do território amapaense de uso restrito. 

2.3.4. Retorno da Vocação Mineral 
Com o encerramento das atividades da ICOMI em 1997, a produção de minério 

no Amapá vinha perdendo participação percentual na estrutura econômica local. A 

partir do ano de 2004, no entanto, esta importante vocação econômica do Estado voltou 

a crescer. A tabela 01 evidencia o movimento, ao demonstrar a evolução das receitas 

com exportação de produtos minerais do Amapá. 

Tabela 01. Exportações de produtos minerais do Amapá.  
(1993-2009. Valores em US$ correntes - FOB) 

Anos Valor (US$) Percentual sobre o total 
1993 25.253.374 65,5% 
1994 20.483.647 47,0% 
1995 20.788.308 44,7% 
1996 13.025.307 27,3% 
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1997 21.063.571 39,8% 
1998 9.450.646 18,5% 
1999 12.661.809 26,4% 
2000 11.741.453 32,6% 
2001 11.033.956 36,2% 
2002 3.052.694 18,7% 
2003 314.637 1,6% 
2004 3.755.822 8,0% 
2005 33.934.132 44,4% 
2006 78.809.023 61,6% 
2007 80.727.277 63,1% 
2008 130.585.449 67,9% 
2009 145.676.027 79,7% 
FONTE: SECEX/MDIC; Porto (2003) e Drummond, Pereira (2007) 

Constata-se que o valor exportado em dólares apresenta trajetória descendente 

até ano de 2003, quando as exportações de minérios atingiram o piso histórico de 

apenas US$ 300 mil. A partir de 2004 a tendência da curva passa a ser acentuadamente 

positiva, chegando a alcançar o volume exportado de US$ 145 milhões no ano de 2009. 

Em valores percentuais, o ano de 2008 supera o de 1993, quando as exportações de 

manganês estavam bastante ativas, chegando a aproximadamente 80% em 2009. 

A causa primordial desta inversão de tendência foi o incremento da demanda 

mundial por commodities em geral e minerais em particular, elevando as cotações 

internacionais e tornando viáveis produtos que, até então, não apresentavam 

rentabilidade econômica. 

O comportamento das exportações do manganês do Amapá é representativo. 

Quando do encerramento das atividades da ICOMI o preço não compensava sequer 

exportar o minério já lavrado. Entretanto, a partir de 2002 o manganês volta a ser 

vendido ao exterior. A causa para o fenômeno foi a forte reação do preço do minério, 

que atingiu a cotação de U$99 por tonelada em 2009, contra o piso mínimo de US$45 

no ano de 2000, uma evolução de 120% no período25.  

Os demais recursos minerais abundantes no Amapá também tiveram seus preços 

elevados no mercado internacional. Por exemplo, o ouro passou de US$ 347 para US$ 

1,078 a onça/troy entre dezembro de 2002 e dezembro de 2010, crescimento de 211%26. 

Mais surpreendente ainda é a alta superior a 600% em uma única década no preço do 

                                                            
25 Dados obtidos no informe da Companhia Vale Mineração, relativo ao primeiro trimestre de 2010 
(disponível em www.vale.com.br) e no Balanço Mineral Brasileiro 2001 (disponível em 
www.dnpm.gov.br) 
26 Fonte dos dados: indicadores de conjuntura do Bacen, disponível em www.bcb.gov.br. 
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minério de ferro do tipo sinter feed Carajás (de alto teor) que a Vale negocia atualmente 

por US$ 122 a tonelada27. 

Há elementos, então, para se inferir que o processo de valorização das 

commodities tenha sido o responsável por tornar factível a venda do manganês estocado 

na antiga mina da ICOMI28 e, também, por atrair vultosos investimentos para a 

produção do ouro com a MPBA29 e do minério de ferro com a Anglo Ferrous Brazil. 

A atuação do Estado em relação ao retorno do boom mineral no Amapá tem sido 

contraditória e, aparentemente, sem a plena compreensão do que representa o atual ciclo 

de alta das commodities. Serão analisados dois aspectos desta interação no tocante à 

questão mineral.  

O primeiro diz respeito à atuação do Estado em relação aos núcleos urbanos dos 

municípios nos quais há a ocorrência mineral: Serra do Navio e Pedra Branca do 

Amapari. São duas cidades vizinhas, com histórias diferenciadas entre si, pois enquanto 

Serra do Navio nasceu como vila de funcionários da ICOMI durante a fase de instalação 

do complexo, Pedra Branca surgiu e cresceu às margens da ferrovia que transportava o 

minério e também em função de extrativismo, garimpo e agricultura rudimentar, ou 

seja, um município mais típico da Amazônia periférica. 

Com a recente chegada das empresas de mineração, os núcleos urbanos de 

ambos os municípios estão passando por uma profunda desorganização de sua estrutura, 

com o crescimento demográfico atípico e por forte pressão sobre os equipamentos 

sociais.  

Evidências de precarização da educação, saúde, saneamento, habitação, bem 

como de indicadores de segurança pública, alertam para a necessidade de intervenção 

do Estado, neste caso dos governos estadual e federal, em auxílio aos governos 

municipais. Tais impactos socioeconômicos dos empreendimentos se mostraram 

especialmente contundentes quando da desativação das atividades da MPBA em junho 

de 2009. 

                                                            
27 Fonte: www.vale.com.br 
28 A ICOMI foi adquirida pela empresa “Alto Tocantins Mineração” em setembro de 2004 a qual se 
associou com a empresa “ECOMETALS” em setembro de 2008. Há um complexo imbróglio para que 
esta possa exportar o manganês já extraído em Serra do Navio, tendo conseguido apenas embarcar uma 
fração do que se pretendia. 
29 A produção de ouro da MPBA foi interrompida em meados de 2009, por exaustão do ouro superficial. 
A empresa agora está estruturando o projeto para alteração da planta a fim de lavrar o metal de 
profundidade.  
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Outro aspecto da relação Estado-economia no setor mineral diz respeito à ZPE 

em fase final de regulamentação. Pelo modelo, o Estado atua como indutor utilizando o 

subsídio indireto do benefício fiscal, proporcionando ao setor privado vantagens 

adicionais de custo em comparação com as condições de livre mercado.  

Neste caso em particular, aparenta-se evidente o favorecimento a uma empresa 

siderúrgica que já está atuando no território amapaense. No entanto, sabe-se que a 

produção apenas de minério de ferro, por restringir-se à condição de commodity, 

apresenta possibilidades limitadas de geração de renda em escala regional, 

particularmente se comparada com o incremento à atividade econômica que uma planta 

siderúrgica propiciaria ao Amapá. 

A produção siderúrgica, além de garantir maior geração de renda, empregos, 

tributos, diversificação produtiva, encadeamento de produção a montante e a jusante da 

planta industrial, tem também a vantagem de estar mais protegida de uma queda 

internacional dos preços, quando vir a se confirmar a tendência reducionista das 

cotações de produtos primários, teorizada pela cepalina “lei de deterioração dos termos 

de intercâmbio”. 

Esta questão deve realmente ser objeto de preocupação, mantida a concepção de 

que o atual ciclo mineral no Amapá depende da alta de preços internacionais. 

Diante da constatação e vislumbrando uma dinâmica semelhante que poderia 

ocorrer se a produção estivesse limitada ao minério bruto de ferro, pode-se inferir que, 

com uma matriz produtiva integrada mina, ferrovia, siderúrgica e porto, ungida pelos 

benefícios fiscais descritos e ainda pela proximidade física do Amapá com os destinos 

finais, há fortes evidências de que se mantenha a competitividade desta cadeia produtiva 

do futuro complexo mínero-siderúrgico amapaense, uma vez que as condições 

aparentam ser bastante favoráveis. 

2.3.5. Estado e Aproveitamentos Hidrelétricos no Amapá 
O Estado do Amapá se caracteriza pela carência de infraestrutura básica de 

saneamento, rodovias, portos, aeroportos, comunicação, condições urbanas, dentre 

outras.  Um de seus mais sérios problemas neste setor é o fato de ser um dos poucos 

remanescentes de sistemas isolados de produção e distribuição de energia elétrica. Tal 

situação é uma desvantagem que deixa o Estado em condição vulnerável, dada à falta de 

confiabilidade do suprimento deste insumo. 
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Atualmente, o Amapá produz 237 MW de energia, sendo 159 MW por meio de 

usinas termoelétricas a diesel e 78 MW pela Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes. Esta 

usina foi construída com recursos oriundos dos royalties da produção de manganês e 

inaugurada na década de 1970, sendo a primeira das UHEs na Amazônia. O consumo 

diário de óleo diesel para a geração de energia elétrica nunca é inferior a 500 mil 

litros/dia, chegando a aproximadamente um milhão de litros diários nos meses de 

estiagem em que produção hidrelétrica cai. Problemas logísticos de armazenamento e 

transporte de óleo diesel costumam ocasionar racionamentos e “apagões” entre os meses 

secos de setembro e dezembro no Amapá. 

Esta matriz energética de má qualidade no Amapá não decorre da falta de 

potencial hidrelétrico. Em 1999 a Eletronorte finalizou o Inventário dos 

Aproveitamentos Hidrelétricos no Estado do Amapá, e concluiu com a possibilidade de 

geração próxima de 700 MW/h30, mais do que o dobro da demanda estadual na 

atualidade.  

O potencial, apesar de significativo, não atraía investidores para construção de 

usinas hidrelétricas, pois o atual marco regulador propicia excelentes condições 

econômicas na geração de energia elétrica pelo setor privado no caso de sua 

disponibilização ao Sistema Interligado Nacional. Como o Amapá é um sistema isolado, 

não haveria a garantia de compra da energia, sendo então um investimento pouco 

promissor. 

Este cenário, entretanto, mudou e o isolamento energético do Amapá será 

definitivamente superado com a interligação Tucuruí-Macapá-Manaus, expansão em 

andamento que compreende aproximadamente 1,8 mil Km de linhas de transmissão. A 

interligação do Sistema Eletricamente Isolado do Amapá ao Sistema Interligado 

Nacional viabiliza a produção de energia hidrelétrica no Estado, uma vez que esta 

geração poderá ser colocada no sistema.  

A oportunidade de negócios originou o interesse de pelo menos três 

aproveitamentos hidrelétricos que estão em fase avançada de licenciamento e 

concessão: i) Santo Antônio do Jarí, na divisa do Amapá com o Pará e potência 

instalada de 300 MW/h; ii) Aproveitamento Hidrelétrico de Ferreira Gomes, no 

                                                            
30 Os estudos de viabilidade técnica econômica dos empreendimentos estão demonstrando que o 
inventário foi subestimado, pois a potência real tem se mostrado superior à que foi inventariada. 
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município de mesmo nome no rio Araguari e potência de 252 MW/h e iii) 

Aproveitamento Hidrelétrico de Cachoeira Caldeirão, também em Ferreira Gomes, 

competência de 200MW/h31. Essas três usinas somam mais de R$ 3.5 bilhões de 

investimentos e aproximadamente 7 mil empregos diretos. A geração delas supera em 

300% a necessidade atual de eletricidade do Estado. Se todas obtiverem as licenças 

ambientais e respectivas concessões, o Amapá se tornará exportador de energia para o 

sistema nacional. 

O investimento federal em interligar o Amapá, sob a égide da normatização do 

marco regulatório do setor elétrico, revela-se como caso exemplar de como a ação de 

Estado pode impulsionar investimentos privados para determinada região. 

2.3.6. Setor Industrial 
Nesta seção se analisará as formas de atuação do Estado no setor industrial do 

Amapá. A figura 01 demonstra o desempenho da estrutura industrial do Amapá nas 

últimas quatro décadas. 

 
Figura 01 - Estrutura Industrial do Estado do Amapá 1967-2007 
Fonte: Chelala 2009b apud PIA – IBGE  

Em razão de possuir um setor industrial extremamente incipiente, concentrado 

em uma ou duas atividades econômicas voltadas para a exportação e, assim, dependente 

das oscilações do mercado internacional, verifica-se uma trajetória frágil, com tendência 

                                                            
31 Há também interesse na exploração de aproximadamente dez Pequenas Centrais Hidrelétricas no 
Amapá. 
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declinante no intervalo entre 1967-1997 e recuperação em 2007, em função da elevação 

do preço das commodities minerais no mercado internacional. 

As políticas industriais dirigidas à região pela “Operação Amazônia”, pouco 

incidiram na economia do Amapá. Assim mesmo, a estrutura industrial do Estado 

transformou-se, no período em análise, uma vez que o Amapá era quase que 

exclusivamente produtor de minérios, em 1967 e, atualmente é possível observar 

alguma diversificação em sua base industrial.Tal diversificação não corresponde, 

entretanto, a uma evolução real de sua indústria, ao contrário.  O Valor de 

Transformação Industrial - VTI (em termos reais, descontada a inflação) mais elevado 

do Estado, registrou-se na década de 1970, dos quais 75% eram provenientes da 

extração mineral. Na década seguinte, o VTI do Amapá caiu vertiginosamente (-73%), 

experimentando uma ligeira recuperação na década subsequente, em função da 

performance da indústria de transformação, também vinculada basicamente a um único 

empreendimento32.  

A recuperação da economia industrial só se percebe no último período da análise 

(1997-2007), no qual todos os setores e segmentos apresentaram uma evolução positiva, 

ainda que em ritmo muito mais lento que o registrado pela média nacional. 

É lícito supor, portanto, que na ausência de um setor produtivo pujante, o Estado 

também não conseguiu interferir de forma a alavancar sua economia. As políticas de 

desenvolvimento regional que se propunham contemplar toda a região amazônica, 

todavia, repercutiram de forma desigual nas distintas Unidades da Federação, 

evidenciando as limitações dos modelos genéricos que desconsideram as 

especificidades dos contextos sub-regionais.  

O Amapá apresentava-se como um ambiente pouco propício ao desenvolvimento 

de atividades econômicas, principalmente por carências estruturais e institucionais 

bastante desafiadoras. 

No decorrer de quatro décadas, o Amapá quase não alterou a sua estrutura 

econômica, salvo no caso específico da indústria mineral que era representada pelo 

estabelecimento de um único grande empreendimento, ou seja, a mudança observada no 

setor industrial não repercutiu duramente no contexto econômico do Estado. O setor 

                                                            
32 Dados de Chelala 2009b, apud Pesquisa Industrial Anual do IBGE  
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produtivo amapaense permanece incipiente, com tímidas variações que pouco impacto 

têm na economia estadual.  

Com isso, não se pode dizer que o Estado experimentou um processo de 

industrialização, porque o que se tem registro no decorrer dos quarenta anos, em análise, 

são ocorrências esparsas, produto de iniciativas isoladas de grupos empresariais, que 

obviamente, se utilizaram da política de incentivos fiscais.  

Em suma, na inexistência da condição de identificação de um processo de 

industrialização, também não se registrou um crescimento econômico expressivo, mas 

as condições de vida e os ecossistemas mantiveram-se com reduzidas alterações. 

3. Considerações Finais 
As categorias, evidências e elementos demonstrados permitem afirmar que a 

formação econômico-social do Amapá foi esculpida no decorrer dos anos de sua 

trajetória por marcantes intervenções do Estado.  

Vários foram os formatos, instrumentos e objetivos desta intervenção no 

decorrer da história econômica amapaense. Como exemplos, houve intervenção direta 

para defesa e ocupação; implantação de grandes projetos para exportação de matérias-

primas; regimes de exceção fiscal como forma de criar vantagens artificiais; criação de 

áreas de restrição ao uso, dentre outras tipologias de intervenção. 

Há, por outro lado, determinados momentos em que, apesar de sua expressiva 

magnitude, o Estado se caracteriza pela omissão. Para estes casos, como nas cidades 

circunvizinhas aos grandes projetos ou na incapacidade em alcançar as políticas 

industrializantes destinadas à Amazônia, o Estado omisso gera impactos tão ou mais 

significativos do que uma ação ineficaz. 

Deste resgate se conclui que a expressiva presença estatal pode não representar 

um Estado forte. A “força” de um Estado manifesta-se fundamentalmente pela eficácia 

de suas políticas públicas ou mesmo pela capacidade de desenvolvimento do capital 

social local. Assim, nem sempre o Estado “grande”, deve ser presumido como “forte”. 

Ao contrário, no caso do Amapá, há mais indícios de vulnerabilidade do Estado do que 

de força, constatação que se evidencia nos marcos históricos estudados. 

O início da segunda década do século XXI traz boas perspectivas em termos de 

conjuntura econômica nacional e internacional, que se aliam à solução para importantes 

gargalos históricos do Amapá, como é o caso da geração firme de energia elétrica e da 
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implantação de regimes aduaneiros especiais mais adequados à sua necessidade. Tais 

fatores conspiram para se configurar em momento propicio para um ciclo de 

desenvolvimento local.  

Entretanto, para que tal potencial se concretize, o Estado “grande” no Amapá 

deverá se mostrar a altura de sua magnitude, não sucumbindo à pequenez que tem 

caracterizado sua história de intervenção na economia local. 
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Métodos, teorias e fontes no estudo dos colonos-ervateiros do 
antigo sul de Mato Grosso (1945-1970) 

 

José Antonio Fernandes 1 

 

 
O contexto do mundo ervateiro 

 
Desde o fim do século XIX a erva-mate foi assumindo papel preponderante 

como produto chave da história econômica do antigo sul do estado de Mato Grosso, 

quando Tomás Laranjeira consegue um arrendamento de terras e inicia a exploração de 

imensos ervais nativos existentes na região onde surgiria a povoação de Ponta Porã 2. 

Sua produção de erva-mate semipreparada (cancheada) seguia para Argentina, principal 

mercado consumidor, onde possuía escritório e beneficiadora para o produto. Utilizava 

milhares de trabalhadores (majoritariamente paraguaios), mantidos em condições de 

trabalho subumanas. Realizou grandes investimentos e adquiriu grande poder e 

prestígio, chegando a ser o maior contribuinte da Fazenda Estadual no início do século 

XX 3, tendo por esse motivo, a presença e atividades dessa grande empresa realçada, 

possuindo o domínio quase exclusivo sobre a produção e exportação da erva-mate na 

região. Mas, “apesar de ser o primeiro concessionário legal, não era o único”, no 

entanto, é certo que, graças a suas estreitas relações com o poder público, conseguia 

“afastar os concorrentes, uma vez que não possuíam a ‘lei ao seu lado’” 4. Mesmo 

assim, nesse extremo sul de Mato Grosso, após a Guerra do Paraguai, configurou-se um 

complexo universo econômico, envolvendo muitos outros atores, englobando atividades 
                                                            
1 Mestrando pelo Programa de Pós-graduação em História pela Universidade Federal da Grande Dourados 
(UFGD), bolsista FUNDECT 2010-2012. 
2 CORRÊA FILHO, Virgílio. À sombra dos hervaes mattogrossenses. São Paulo: Ed. S. Paulo, 1925, p. 14-
16. 
3 PRUDÊNCIO, Adriana Regina. Declínio das atividades ervateiras da Companhia Mate Laranjeira: 
década de 1930 a 1960. 2004. Monografia (Especialização em História) – UFMS, Dourados, p. 7; 10. 
4 ARRUDA, Gilmar. Frutos da terra: os trabalhadores da Matte-Larangeira. Londrina: Ed. UEL, 1997, p. 
31-32. 
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agropecuárias e comerciais, além da extração ervateira. Inúmeros 

migrantes e imigrantes vieram para a região e, apesar dos conflitos que sua presença 

provocou com a Companhia, muitos deles se dedicaram aos trabalhos ervateiros, não 

sendo desprezível o papel dos produtores independentes 5. 

No século XX, o domínio da Companhia vai sendo minado por diversos fatores, 

sobretudo a partir da década de 1930, em meio às novas políticas desenvolvidas em 

Mato Grosso pelo governo de Getúlio Vargas e os impasses relacionados à renovação 

ou não de suas concessões de terras. Neste contexto, temos o projeto da “Marcha para 

Oeste”, lançada em 1938, no início do Estado Novo, com as idéias de nacionalização 

das fronteiras sul-mato-grossenses, especialmente com o Paraguai, adotando o governo 

federal medidas com vistas a enfraquecer a Companhia, dentre elas “a recusa em 

renovar seu contrato de arrendamento”, a “imposição de taxas sobre a erva cancheada” e 

o “apoio aos produtores ervateiros independentes da empresa, com a criação do Instituto 

Nacional do Mate e de cooperativas de produtores” 6.  

Enfim, em 1943, o governo federal cria a Colônia Agrícola Nacional de 

Dourados (CAND) em plena área antes arrendada a Mate Laranjeira: uma política de 

“pequena propriedade” que afrontava diretamente tanto a empresa como as velhas 

oligarquias regionais a ela ligadas 7; e segundo Oliveira 8, um “projeto de 

desenvolvimento do capitalismo no campo” para ocupar “os espaços geográficos 

despovoados e semipovoados com terras férteis em abundância”. Um pouco antes disso, 

no mesmo ano, toda a faixa de fronteira com o Paraguai fora transformada no Território 

Federal de Ponta Porã, área sob jurisdição do governo federal, ponto estratégico para 

burlar os empecilhos criados pelo então interventor federal, Júlio Müller, que se opunha 

à cessão das terras que seriam necessárias à implantação da CAND 9. Uma vez criada, 

inicia-se a distribuição dos lotes gratuitos a milhares de colonos, sobretudo nordestinos, 

                                                            
5 cf. QUEIROZ, Paulo R. Cimó. Vias de comunicação e articulações econômicas do antigo sul de Mato 
Grosso (séculos XIX e XX): notas para discussão. Dourados, 2004. 37 f. Digitado, p. 33; JESUS, Laércio 
Cardoso de. Erva-mate – o outro lado: a presença dos produtores independentes no antigo sul de Mato 
Grosso (1870-1970). 2004. Dissertação (Mestrado em História) – UFMS, Dourados. 
6 QUEIROZ, Paulo R. Cimó. op. cit, p. 30. 
7 ARRUDA, Gilmar. Frutos da terra: os trabalhadores da Matte-Larangeira. Londrina: Ed. UEL, 1997, p. 
23. 
8 OLIVEIRA, Benícia Couto de. A política de colonização do Estado Novo em Mato Grosso (1937-1945). 
1999. Dissertação (Mestrado em História) – FCL/UNESP, Assis, p. 134. 
9 ARAKAKI, Suzana. Dourados: memórias e representações de 1964. 2003. Dissertação (Mestrado em 
História) – UFMS, Dourados, p. 30. 
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além de mineiros, paulistas e tantos outros brasileiros 10, ocorrendo a 

ocupação da chamada “Primeira Zona”, com recursos mais acessíveis e significativo 

amparo, com casa e ajudas da administração, o que estava previsto no projeto da 

Marcha, e que se insere na lógica das chamadas frentes pioneiras, conceito que 

discutiremos mais adiante. No entanto, na década de 1950 o número de colonos 

aumentou de forma descontrolada, a situação saiu muito do controle, ocorrendo a 

ocupação da chamada “Segunda Zona”, separada da primeira pelo rio Dourados 11.  

Com a CAND, as pessoas antes vinculadas à economia ervateira e a Companhia 

Mate Laranjeira se viram dispersas em direção aos empreendimentos de colonização 

surgidos no contexto das frentes pioneiras. Alguns teriam fixado residência nas terras 

da CAND; ido para Dourados, Campo Grande e Ponta Porã; em empreendimentos de 

colonização particulares, ou ainda se tornariam empregados de colonos que passaram a 

produzir erva-mate 12. O mais importante é notar que essas pessoas tinham 

conhecimento adquirido da vivência no mundo ervateiro e ficaram disponíveis.  

Finalmente, em 1965, com o aumento da produção interna e sua auto-suficiência 

no abastecimento de erva-mate, a Argentina, até então a principal compradora da erva-

mate do sul de Mato Grosso, suspendeu as importações do Brasil, o que para muitos 

autores teria sido o fim das atividades ervateiras no estado, tendo em vista que seu 

consumo interno era ínfimo 13. De importadora a Argentina passaria a exportar erva-

mate, competindo inclusive com os estados produtores do Brasil em mercados 

internacionais 14. 

Alvanir de Figueiredo fala sobre o mencionado pioneirismo que marchou do 

Nordeste, de São Paulo, Paraná, e outros lugares, para Oeste, que não teria encampado 

                                                            
10 LENHARO, Alcir. A terra para quem nela não trabalha: a especulação com a terra no oeste brasileiro 
nos anos 50. Revista Brasileira de História, São Paulo: ANPUH, v. 6, n. 12, p. 47-64, 1986; LENHARO, 
Alcir. Colonização e trabalho no Brasil: Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. 2ª ed. Campinas/SP: 
UNICAMP, 1986. 
11 cf. NAGLIS, Suzana Gonçalves Batista. "Marquei aquele lugar com o suor do meu rosto": os colonos 
da Colônia Agrícola Nacional de Dourados - CAND (1943-1960). 2007. Dissertação (Mestrado em 
História) – UFGD, Dourados. 
12 OLIVEIRA, Ramão Vargas de. Conhecendo Caarapó. Campo Grande, 1988. 
13 SALDANHA, Athamaril. Capataz caati. in CICLO da erva-mate em Mato Grosso do Sul: 1883-1947. 
Campo Grande: Instituto Euvaldo Lodi, 1986. p. 445-518. 
14 FIGUEIREDO, Alvanir de. A presença geoeconômica da atividade ervateira: com destaque da zona 
ervateira do Estado de Mato Grosso, tomada como referência. Presidente Prudente, 1967. Tese 
(Doutoramento em Geografia) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente, 1967, 
p. 322. 
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“a atividade ervateira, quer no consumo, quer na exploração 

econômica”, e ainda, que esses colonos arrancaram os pés de erva-mate de seus lotes 

por não conhecer o valor do produto e suas formas de produção 15. No entanto, 

constatamos com nossa pesquisa de Iniciação Científica (2007-2008) que a questão é 

um tanto mais complexa do que parece, e que na verdade, a atividade de extração 

ervateira teria persistido na região entre os colonos, ainda durante alguns anos, depois 

de 1965, e mesmo até os dias atuais em condições diferentes. Sobre isso temos 

exemplos, como relatos de ex-colonos e parentes destes, e ainda outras fontes.  

E é a partir da idéia de continuidade da produção ervateira que buscaremos 

avançar em nossa pesquisa de mestrado, restando identificar esses “colonos ervateiros” 

e entender como se inseriram na produção de erva-mate do sul de Mato Grosso. 

Segundo o senhor Ricardo Dauzacker, por nós entrevistado, outros fatores contribuíram 

para que a produção ervateira sul-mato-grossense deixasse de ser compensadora, como, 

por exemplo, o surgimento da agricultura mecanizada e da soja, já nos anos 1970, além 

de exigências por parte do Ministério da Agricultura aos empresários, buscando 

controlar alguns abusos a que eram submetidos os trabalhadores. Mas isso mostra 

também que há ainda muito trabalho por fazer, afinal, ao mesmo tempo em que se têm 

pessoas deixando de trabalhar com erva-mate para trabalhar com a soja e outros 

produtos, outros continuaram produzindo e, mesmo depois de parar de produzir 

passaram a comprar, beneficiar e vender. 
 

Os métodos e as teorias 

 

Pensamos nossa pesquisa de mestrado, e no caso o presente artigo, pelo viés 

econômico da História. E neste sentido indagamo-nos sobre essa forma de História que 

buscamos trabalhar, colocando nosso propósito numa direção que seja a de uma Nova 

História Econômica, que, com base no texto ₃ História Econômica₄ , de João Fragoso 

e Manolo Florentino, iria além de fórmulas ortodoxas e fechadas, ou ainda avançaria em 

relação a uma New Economic History norte-americana 16, se abrindo a um debate mais 

                                                            
15 FIGUEIREDO, Alvanir de. op. cit, p. 379. 
16 CHAUNU, Pierre. Economia: ultrapassagem e prospectiva. in LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre. 
História: novas abordagens. Livraria Francisco Alves Editoras, 1976, p. 49. 
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amplo e interdisciplinar com as outras ciências humanas, e até outras 

fontes que venham preencher as possíveis lacunas de uma abordagem econômica 17. 

Estaríamos buscando ainda uma aproximação, não uma redução, aos aspectos antes 

deixados de lado (intencionalmente ou não) pelos historiadores economicistas. Aspectos 

estes comentados por Peter Burke, quando da discussão sobre cultura material 

 
 

Os historiadores econômicos costumavam deixar de lado os aspectos simbólicos 
de alimentos, roupas e habitações, examinando em vez disso os níveis de 
nutrição e a parcela da renda individual destinada a diferentes bens (2005, p. 90). 

 
 
Para que isso seja possível procuramos pensar a história também incluindo as 

inúmeras reviravoltas e mudanças, sobretudo as advindas das discussões da década de 

1970, com a Nova História francesa, e a inclusão de diversas outras fontes, problemas, 

objetos e abordagens na pauta dos historiadores. Isso não exclui a contribuição inglesa e 

norte-americana, especialmente com Edward P. Thompson e Eric Hobsbawm.  

De maneira geral, a História Econômica começa a se desenvolver já no século 

XIX, mas como um apoio marginal à abordagem política, até então predominante. Ela 

ganha seu espaço somente a partir da Escola dos Annales de Marc Bloch, Lucien Febvre 

e demais historiadores na década de 1930, com sua “história problema”, especialmente 

econômica (e também social), que vai voltar seus olhares, sobretudo, para o 

entendimento das crises econômicas e seus processos, idéias ligadas essencialmente à 

grande crise que se iniciou em 1929 e seguiu atingindo Estados Unidos, Europa e 

demais continentes. Para esses estudos usaram-se essencialmente os métodos 

quantitativos.  

Desse período temos os trabalhos de François Simiand e Ernest Labrousse, 

sendo que o primeiro se debruça justamente no entendimento da crise de 1929 e com o 

qual nasce a “História Econômica Quantitativa”, voltando-se Simiand para o 

entendimento da crise como resultado de um processo cíclico e atentando, assim como 

também o fez Labrousse, para as mudanças e variações econômicas 18.  

                                                            
17 cf. FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. História Econômica. CARDOSO, Ciro Flamarion; 
VAINFAS, Ronaldo. Domínios da História. 1ª ed. São Paulo: Campus, 1997. 
18 CHAUNU, Pierre. Economia: ultrapassagem e prospectiva. in LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre. 
História: novas abordagens. Livraria Francisco Alves Editoras, 1976, 1976. 
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Com uma destacada discussão feita por Fernand Braudel 

têm-se ainda as idéias das temporalidades (longo, médio e curto), destacando-se a idéia 

da longa duração, especialmente em seu livro “O Mediterrâneo e o Mundo 

Mediterrâneo na Época de Felipe II” (1949). 

Já a partir da década de 1940, os estudos partindo do fator econômico vão 

ganhar outra peça motivadora com o término da Segunda Grande Guerra, já no ritmo 

das reconstruções e re-elaborações sociais dos países envolvidos, tanto vencedores 

quanto derrotados 19.  

Por fim, com a Nova História, teremos um questionamento mais profundo e 

uma ampliação das possibilidades do estudo histórico econômico, o que altera por sua 

vez o entendimento sobre seus limites e seus domínios, lhe impondo limitações. 

Acontece ainda nesse período a suposta “divisão”, que dá origem às abordagens da 

História Social e de uma Nova História Cultural. 

Do lado inglês, a História Econômica vai avançar sobremaneira com as idéias 

de Edward Paul Thompson e Eric Hobsbawm, sobretudo, devido às questões abertas por 

seu marxismo heterodoxo. Com Thompson temos um avanço na questão das “classes”, 

dos métodos, das fórmulas, e uma crítica às teorias fechadas ou simplificadores, do que 

se chamou de “marxismo vulgar”, neste caso também criticado por Hobsbawm 20,  e os 

mecanismos estruturalistas reducionistas de Althusser e seus seguidores. Para 

Thompson, as teorias e também o marxismo de maneira geral, deveriam ser entendidos 

não como fechados em si, mas sim contextualizados e submetidos as suas realidades 

históricas 21.  

Complementando essa nossa reflexão, e indo além, parafraseando Emília 

Viotti, Sena Júnior 22 diz que essas transformações metodológicas teriam 

 
 

de certa forma, refletido as transformações pelas quais passava a sociedade 
contemporânea, especialmente as sociedades européia e americana, e caberia 
aos historiadores latino-americanos se indagarem sobre a sua validade dentro 

                                                            
19 CHAUNU, Pierre. op. cit, 1976. 
20 cf. HOBSBAWM, Eric. Sobre História. Trad. Cid Knipel Moreira. São Paulo: Companhia das Letras, 
1998. 
21 cf. THOMPSON E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de 
Althusser; tradução de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
22 SENA JÚNIOR, Carlos Zacarias F. A dialética em questão: considerações teórico-metodológicas sobre a 
historiografia contemporânea. in Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 24, nº 48, 2004, p. 42. 
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de outros contextos. A conclusão de Emília Viotti é a 
de que estaríamos, possivelmente, vivendo um novo 
período da história, período este que seria de crise do capitalismo e, por 
conseguinte, momento propício a “uma nova síntese que evite todas as 
formas de reducionismo e reificação” 23. 

 
 
Mas, tomando o mesmo barco, apesar de todos os avanços, divisões, temos 

também as supostas incertezas, ou mesmo um estado de coisas onde os historiadores 

estariam caminhando “à beira da falésia”, como dizia Roger Chartier. Incertezas estas 

surgidas nessas últimas quatro décadas (a contar o século XXI, se é que isso é possível), 

o que não nos tira a convicção e a compreensão de nossa disciplina, a História, como 

sendo a busca de um conhecimento que se inscreva na ordem de um saber controlável e 

verificável, e que, portanto, busca um regime de verdade e objetividade 24.  

Buscando nos fundamentar metodologicamente, podemos ainda entender nossa 

forma de fazer História Econômica tendo como princípio o Materialismo Histórico 

(buscando-o em estado de crítica é verdade), observando a reflexão feita por Eric 

Hobsbawm de que  

 
 

Devemos notar, de passagem, que para Marx e Engels o “processo real de 
produção” não é simplesmente a “produção material da vida em sim mesma” 
mas algo mais amplo. Para empregar a correta formulação de Eric Wolf, é o 
conjunto complexo de relações mutuamente dependentes entre natureza, 
trabalho, trabalho social e organização social. Deve-se notar também que os 
seres humanos produzem tanto com a mão quanto com a cabeça 25. 

 
 
Tendo dito isso, importa-nos voltar então os nossos olhares para a 

“nossa” História Econômica, ou seja, aplicada ao estudo de nossos objetos e 

sujeitos, relacionando os processos de migração e colonização do antigo sul de 

Mato Grosso com a produção de erva-mate, que já era uma realidade na região. 

Lembrando-nos das idéias sobre a interdisciplinaridade entre as ciências humanas 

(e mesmo com demais ciências naturais, exatas, etc.) e o uso de diversas outras 

ferramentas e métodos novos. 

                                                            
23 BURKE, Peter. O que é História Cultural? Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005, p. 90. 
24 CHARTIER, Roger. A beira da falésia: a História entre incertezas e inquietudes. Porto Alegre/RS: 
UFRGS, 2002,  p. 98-99. 
25 HOBSBAWM, op. cit., p. 175. 
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Um desses métodos de abordagem possíveis é o da 

chamada História vista de baixo, que aliada ainda à História Oral, nos mostrará a 

história dos ervais e dos ervateiros, de um ponto de vista dos trabalhadores e colonos, 

as pessoas que faziam mover o sistema econômico regional no período por nós 

abordado. Nesse sentido, Jim Sharpe nos diz que a História Oral tem sido muito usada 

pelos historiadores que tentam estudar a experiência das pessoas comuns 26, nisso tendo 

o cuidado de fugir das armadilhas da fragmentação do conhecimento histórico e da 

despolitização dessa história vista de baixo 27. Por isso, não podemos deixar de lado 

também uma análise do contexto e das estruturas que envolvem os acontecimentos, que 

incluem, em nosso exemplo, a figura dos donos dos ervais, patrões e empreiteiros, 

fossem eles colonos da CAND ou não.  

Uma coisa extremamente importante, destacada também por Jim Sharpe, e a 

qual também devemos lançar mão, é a imaginação, que tem seu papel no sentido de 

interagir com a erudição, ampliando a visão do passado. Para este autor, os historiadores 

que trabalham com esta visão de baixo mostraram como o uso do imaginativo no 

material da fonte pode esclarecer muitas áreas da história, que de outra forma poderia se 

supor estarem mortas e condenadas a permanecer na escuridão 28 ou, como diz John 

Lewis Gaddis, escondidos na neblina 29. Entendemos com isso ser nossa função 

“imaginar” possibilidades explicativas, no sentido também de mostrar caminhos a serem 

percorridos ou preencher lacunas, que nos nortearão como hipóteses, sendo estas ao 

longo do caminho confirmadas pelas fontes e análises destas ou não. 

 

Seguindo com nossa reflexão, tendo demonstrado no contexto desse artigo o 

processo histórico pelo qual a produção ervateira passou no antigo sul de Mato Grosso, 

durante o período que compreende entre 1945 e 1970, atentemos então para o 

entendimento sobre o movimento de migração propagado pela “Marcha para Oeste”, 

criada no governo de Getúlio Vargas.  

                                                            
26 SHARPE, J. A história vista de baixo. in BURKE, Peter. A escrita da História: novas perspectivas. São 
Paulo: Editora UNESP, 1992, p. 48. 
27 SHARPE, J. op. cit., p. 56. 
28 SHARPE, J. op. cit., p. 58-59. 
29 cf. GADDIS, John L. Paisagens da História. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2002. 
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Entendemos este processo de migração em sua importante 

dimensão econômica, pois faz parte do fenômeno conhecido como “frentes pioneiras”, o 

que por sua vez nos remete aos estudos de José de Souza Martins 30, quando este diz 

que “frente pioneira” “exprime um movimento social cujo resultado imediato é a 

incorporação de novas regiões pela economia de mercado”, situação que se diferencia 

essencialmente das chamadas “frentes de expansão”, que dentre outras características 

possuem a de ser um movimento onde se evidencia primordialmente a expansão 

territorial, não carregando necessariamente consigo os elementos produtivos, no sentido 

capitalista 31. Com base neste autor nos fundamentamos para buscar entender a inserção 

dos colonos na CAND e como estes se incluíram na lógica do sistema econômico 

regional, focando, sobretudo suas ações na produção ervateira, que é objeto central do 

nosso trabalho. Não esquecendo outros autores relacionados ao projeto de implantação 

das políticas trabalhistas no governo Vargas, e os governantes que o sucederam. Dentre 

estes autores se encontra Alcir Lenharo, que estudou a colonização no Brasil neste 

período. 

Outra autora que utilizamos é Isabel Guillen (que aliás fora orientada em suas 

pesquisas por Alcir Lenharo), que analisando a colonização do Oeste brasileiro no 

século XX, vai mostrar como os governantes fazia uso de ideologias que a ligavam aos 

bandeirantes de outrora e à nova forma de exploração do território. Diz a autora que, do 

ponto de vista dos ideólogos do Estado Novo, a Marcha “é entendida como uma 

empreitada delineada pelos bandeirantes e que tem seus seguidores”, o que daria à esse 

novo movimento migratório na história brasileira um sentido de continuidade, 

“deslocando a ação para um tempo linear e progressivo”. Perpassando o imaginário, a 

autora vai dizer que essa questão é mais nitidamente posta durante o Estado Novo e o 

governo de Getúlio Vargas 32. Fica claro que as pessoas envolvidas no projeto da 

“Marcha” pretendem evocar o “bandeirante” como um mito de progresso e expansão do 

                                                            
30 cf. MARTINS, José de Souza. Capitalismo e tradicionalismo: estudos sobre as contradições da 
sociedade agrária no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1975; MARTINS, José de Souza, Fronteiras: a 
degradação do outro nos confins do humano. São Paulo: Editora Contexto, 2009. 
31 MARTINS, 1975, p. 43-45. 
32 GUILLEN, Isabel C. M. O imaginário do sertão: lutas e resistências ao domínio da Companhia Mate 
Laranjeira (Mato Grosso, 1890-1945). 1991. Dissertação (Mestrado em História) – Unicamp, Campinas, 
p. 29. 
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território; uma entidade “do bem”, que deve ser seguida pelos 

“soldados-trabalhadores” brasileiros. 

Associando as idéias de Alcir Lenharo com as idéias de José de Souza Martins 

sobre as “frentes pioneiras”, podemos entender a “fronteira” como um lugar com 

diversos interesses envolvidos, dentre os quais o político e o econômico se destacando, 

sem deixar de considerar, é claro, as relações de trabalho, os interesses estratégicos e 

militares. E entendendo a “fronteira” a partir de José de Souza Martins, poderíamos 

ainda levar em conta o título de um estudo de Nelson Werneck Sodré, cujo título mostra 

esse espaço como uma “Fronteira Móvel” 33.  

No caso de Martins, com relação ao conceito de “fronteira”, entendemos ainda 

ser a mesma produtora de disputas, afrontamentos, conflitos e lutas, sempre 

constituindo oposições entre dominação e dominados, vencedores e vencidos. Em nosso 

caso, a CAND tomaria para si essa carga de um pretenso “bandeirantismo”, ao expandir 

os territórios nacionais, incluir-se em novas regiões de fronteira com os objetivos de 

ocupar espaços intencionalmente dados como “vazios” e nacionalizar as regiões 

limítrofes com o Paraguai. Já a Companhia Mate Laranjeira, entraria na disputa pelas 

terras do sul de Mato Grosso, entendendo-se como a possuidora dos direitos de 

concessão e uso comercial da região, resistindo até onde pode as investidas do governo 

federal. Nesse embate, os movimentos de migração, algo que já ocorria desde antes das 

extrações ervateiras pela referida empresa, foram motivo de inúmeros conflitos entre os 

migrantes e a mesma, ocorrendo perseguições e mesmo mortes por causa das terras. 

Isso nos faz pensar as “paisagens da história” discutidas por John Lewis Gaddis 

em um de seus textos, observadas pelo historiador através de seus métodos e 

ferramentas, compreendendo o pesquisador, ao mesmo tempo ser impossível ver o que 

está além de uma “neblina” de informações e fragmentos que as fontes fornecem. Ou 

seja, os historiadores só conseguem escrever a História a partir dos vestígios que 

encontram e que lhes permitem traçar uma representação limitada, mas não menos 

importante do ponto de vista do conhecimento 34. 

 

As fontes 

                                                            
33 SODRÉ, Nelson Werneck. Fronteira Movel. in Cultura Política, 2 (18), maio/1942. 
34 cf. GADDIS, op. cit. 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica 
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 

11 de 16 
 

 

Falar sobre fontes e as formas de trabalhá-las não é uma tarefa fácil, ainda mais 

em um texto com espaço reduzido como é o nosso caso. Mas, apesar dessas limitações, 

voltamos-nos para o tratamento das fontes relacionadas diretamente à nossa pesquisa. 

Com isso, devemos pensar novamente sobre as mudanças ocorridas na disciplina 

História ao longo de todo o século XX, especialmente a partir da década de 1970. 

Mesmo antes da Nova História, já com a Escola dos Annales, surgida em 1929, havia as 

discussões em torno da necessidade de ampliar os horizontes do historiador, incluindo 

novos personagens, antes excluídos pelas correntes anteriores (especialmente o 

Positivismo), passando então a privilegiar, sobretudo, as abordagens sociais e 

econômicas, o que conseqüentemente fazia refletir sobre as fontes a serem usadas pelos 

historiadores.  

Já a partir do final da década de 1960, e, sobretudo na década de 1970, temos 

então, com a Nova História, a ampliação ainda maior de número de fontes passíveis de 

serem trabalhadas, além das já discutidas ampliações e movimentações em torno das 

abordagens e métodos. É certo que surgem diversos questionamentos e incertezas, como 

já comentamos, com respeito às formas de entender a História, sua validade e 

veracidade 35, o que não tirou, de forma alguma, o interesse dos homens pelo passado e 

para chegar a esse passado necessitando de fontes.  

Em nosso caso especificamente tomamos como exemplo fontes seriais ou não 

(e oficiais ou não), na busca de uma “História Econômica quantitativa” e mais um 

pouco além. Notamos que a gama de fontes a nós disponíveis é ampla e inclui diversas 

origens e posições sociais, que vão desde a Administração da CAND (Colônia Agrícola 

Nacional de Dourados) até cartas e petições de pretendentes a lotes na mesma. 

Encontramos ainda, dentre tantos outros tipos de fontes, textos de memorialistas, teses, 

livros, monografias, imagens, coleções, documentos oficiais (Instituto Nacional do 

Mate; Federação das Cooperativas de Produtores de Mate Amambaí), entrevistas de 

História Oral e jornais regionais (O Progresso). Todas essas fontes, primárias ou não, 

aliadas e problematizadas nos fornecerão os caminhos e a substancialidade para os 

                                                            
35 cf. CHARTIER, Roger. A beira da falésia: a História entre incertezas e inquietudes. Porto Alegre/RS: 
UFRGS, 2002. 
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nossos estudos. Grande parte delas estão disponíveis no Centro de 

Documentação Regional da FCH/UFGD e no Arquivo Público Estadual de Mato Grosso 

do Sul. 

 

Como já dissemos no item sobre metodologias e teorias não podemos mais nos 

contentar com as fontes antes usadas pelos “historiadores econômicos” de outrora. 

Temos que visualizar uma rede muito maior de ligações e aspectos, sem os quais 

acreditamos ser impossível entender o “social”. Isso demonstra um trabalho talvez mais 

complicado que antes, afinal, não entenderemos o “ervateiro”, o “colono da CAND”, ou 

mesmo o “pioneiro”, apenas tendo uma visão reducionista e fechada dessas categorias, 

no sentido da exemplaridade, esquecendo-se o dinamismo social, das movimentações 

dentro deste contexto, das especificidades. Com isso, entendemos haver, ao mesmo, 

tempo que um aumenta das dificuldades na análise das fontes e da historiografia, 

também a ampliação das possibilidades de análise, formas de abordagens e de métodos.  

Poderíamos, por exemplo, tomar o mesmo “ervateiro” como objeto de estudos 

culturais, incluindo os indígenas-ervateiros (que não são especificamente nosso objeto 

de estudo), mesclando fontes da História Oral dos mesmos ervateiros com documentos 

pessoais, cartas e etc. Poderíamos também, a partir de uma abordagem mais política, 

analisar a inclusão dos mesmos nas disputas políticas regionais ou, então, a partir de 

uma análise das representações e identidades dos mesmos e dos “outros”, o colono que 

chega ou o patrão que manda e controla. Sendo portanto grande o número de 

possibilidades neste campo de estudos.  

Em nosso caso, fizemos uma opção que seja centrada no fator econômico, 

buscando analisar a produção de erva-mate, as relações de trabalho e a movimentação 

migratória no processo das “frentes pioneiras”. Não excluímos de forma alguma as 

demais abordagens, buscando nelas subsídios importantes e por vezes fundamentais. 

Com isso devemos também ter apoio nas fontes oficiais e nas não-oficiais, que possam 

compor uma regularidade, num sentido quantitativo, mas também qualitativo, e serial, 

que nos permitam agrupar conceitos e categorias (que não comportam pessoas e grupos 

iguais, padronizados e de mesma estatura). É difícil fazer isso? Claro que é! Mas 

devemos buscar uma análise profunda dessas mesmas fontes, a fim de discutir esses 
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conceitos e categorias com as quais trabalhamos e chegar à 

construção de um conhecimento o mais próximo possível da realidade dos ervais. 

No que concerne ao colapso das exportações ervateiras para a Argentina, de 

maneira geral, as fontes produzidas pelo Instituto Nacional do Mate constituem 

relatórios semestrais e estudos sobre a produção e exportação do produto para o país 

visinho, além de outros mercados, no intuito de procurar soluções para o escoamento da 

produção brasileira. Temos coletado e digitalizado esses relatórios, incluindo ainda 

relatórios de sua Delegacia Regional no então estado de Mato Grosso. Elas nos ajudarão 

a entender as variações na produção, no mercado argentino, incluindo medidas 

governamentais tanto brasileiras quanto argentinas, e restrições por parte da Argentina 

quanto ao plantio de erveiras em seu país. Por fim, nos ajudarão a entender também as 

medidas e tratamentos sobre o assunto pelos órgãos oficiais, então responsáveis pelos 

assuntos relacionados à erva-mate no Brasil.  

Temos ainda um estudo em 2 volumes com o título “Programa Regional de 

Investimento: Estudos Básicos” financiado pela COPEMA (Federação das Cooperativas 

dos Produtores de Mate Amambaí Ltda) em 1969, que visava realizar um levantamento 

das possibilidades da região, solucionar o problema da frouxidão do mercado argentino, 

“diversificar a produção”, e traçar diretrizes básicas à elaboração de um plano de 

desenvolvimento regional. Uma das ações da COPEMA à época, embora não se inclua 

em nossa pesquisa, é a criação da indústria de mate solúvel (Matex) em Ponta Porã-MS. 

Temos ainda fichas cadastrais de colonos e documentos diversos que constam 

no Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, conseguidas 

nas duas visitas anteriores para projeto de Iniciação Científica. Temos em mente a 

importância de novas visitas ao mesmo arquivo e achamos interessante a realização de 

visitas com o fim de um levantamento exaustivo de possíveis fontes nos arquivos do 

jornal O Progresso, em Dourados-MS 36. 

E por fim, como citado, ainda trabalharemos através de entrevistas de História 

Oral com ex-colonos e/ou trabalhadores da região. Este tipo de fonte, até antes da Nova 

História, e movimentos norte-americanos a partir do mesmo período, era considerada 

impensável por serem vistas como tendenciosas e não-científicas, portanto, não sendo 

                                                            
36 Sobre o jornal há uma expectativa de que o mesmo tenha seus arquivos digitalizados, o que facilitará 
grandemente à coleta de informações. 
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confiáveis para o uso por parte do historiador. Isso só vem mudando 

nas últimas décadas, tendo uma importante participação do Brasil e demais países da 

América Latina nesse processo de inclusão dos depoimentos. Até o momento, já 

realizamos algumas entrevistas: com o senhor Astúrio Dauzacker – topógrafo, nascido 

em Dourados, em 1954, entrevistado em Dourados em junho de 2008; o senhor Ricardo 

Dauzacker – produtor ervateiro, nascido em Potreirito, município de Dourados, em 

1956, entrevistado na Vila São Pedro, município de Dourados, em junho de 2008; e o 

senhor Alexandre Barrios – paraguaio, ex-morador da Fazenda Campanário e ex-

funcionário da CAND, atualmente aposentado 37. Essas e outras entrevistas futuras, nos 

serão de grande auxílio na compreensão do processo de chegada dos colonos, da 

inclusão destes no mundo dos ervais e da estagnação das exportações para Argentina, 

adentrando um pouco mais na história regional dum ponto de vista de quem a viveu, o 

que desencadeará uma série de informações fundamentais para o entrecruzamento de 

dados 38. Utilizamos, e utilizaremos ainda, portanto, como orientação metodológica e 

teórica para os estudos com História Oral autores como Verena Alberti (2004), Marieta 

de Moraes Ferreira et al (2000) e José Carlos Sebe Bom Meihy (1996). 

Para o tratamento destas e outras fontes precisamos ter claros, ou pelo 

menos o máximo que pudermos, os limites de nosso objeto de estudo, as metodologias a 

serem utilizadas e reformuladas de acordo com os contextos específicos do estudo em 

questão, e as possíveis teorias ou conceitos teóricos que venham a sustentar, em parte, 

as explicações sobre as relações econômicas, eventos, pessoas, e por fim os habitus 

culturais do atual estado de Mato Grosso do Sul. As discussões destes estudos não 

visam tratar de métodos, teorias e fontes de forma ampla, devendo o leitor levar em 

consideração as especificidades de seu objeto, seus sujeitos e suas filiações teórico-

metodológicas. 
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Migração? Para a Favela não!  

Migração e cidadania da população de pretos e pardos no Pós-abolição.  

Vale do Paraíba e Baixada fluminense, RJ (1888-1940) 

 
Carlos Eduardo C. da Costa1 

 

 Desde a década de 80, foi possível acompanhar uma revisão historiográfica 

sobre a temática da população de pretos e pardos, internacionalmente e no Brasil. 

Inicialmente, pode-se apontar a quantidade de trabalhos que rediscutiram a escravidão 

negra nas Américas. Temas antes pouco analisados como: família, identidades culturais 

e políticas, economia autônoma, alianças horizontais e verticais, entre outros, tornaram-

se importantes na pesquisa sobre o mundo escravista. Nesses trabalhos o cativo saía da 

posição de submisso e, cada vez mais, assumia o lugar de um agente ativo o qual 

negociava, trocava e acumulava; tentando, de diversas formas, minimizar a opressão. 

Essa revisão foi de tal maneira importante que, até os dias de hoje, produz frutos nas 

graduações e pós-graduações das universidades brasileiras.2 

 No entanto, torna-se um tanto quanto estranho essas pesquisas pouco atentarem 

para o período posterior ao fim efetivo do cativeiro após o 13 de maio de 1888. Somente 

a partir da década de 1990, poucos trabalhos se aventuraram na análise do pós-abolição. 

E nesta última década, com grande prazer se começou a observar, de forma ainda 

                                                 
1 Professor Assistente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Doutorando pelo Programa de 
Pós-Graduação em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
2 Entre as principais referências, destacam-se os trabalhos de: MATTOSO, K. M. Q. Ser escravo no 
Brasil. (1ª edição de 1982). São Paulo: Brasiliense. 1988; LARA, S. H. Campos da violência: escravos 
e senhores na capitania do Rio de Janeiro: 1750-1808. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; 
CHALHOUB, S. Visões de liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990; REIS, J. J. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos 
malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003 e do mesmo autor REIS, João José & SILVA, 
Eduardo. Negociação e Conflito - A resistência negra no Brasil escravista. São Paulo, Cia. das Letras, 
1989. 
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dispersa, trabalhos cujo foco era tentar, empiricamente, abarcar esse período pouco 

estudado. 

 Os estudos mais avançados sobre a problemática do pós-abolição, ou seja, da 

experiência da população de pretos e pardos, concentraram-se no sul dos Estados 

Unidos e no Caribe. Esses trabalhos contribuíram com um leque de questões 

inovadoras, uma vez que, em perspectiva comparada, auxiliavam na qualificação da 

análise do caso brasileiro, e, no nosso caso específico, o sudeste cafeeiro. Neste artigo, 

busco evitar as análises mais clássicas sobre a temática do pós-abolição, pois essas 

procuravam identificar a experiência do pós com uma “herança da escravidão”. Ou seja, 

ao invés de se trabalhar esse período a partir de seus próprios contornos e 

características, partia-se da premissa de que a vida indelével da escravidão teria 

impulsionado o cativo a uma deficiência na formação da família, a uma incapacidade ao 

trabalho, restando, para a sua regeneração, apenas a dependência em relação aos 

proprietários.3 Dessa forma, a análise do pós-abolição estaria ligada diretamente à 

experiência da escravidão, não constituindo um campo epistemológico próprio.  

Parte da historiografia brasileira, estudiosa do período da Primeira República, e 

os conteúdos escolares perpetuaram, durante muito tempo, um raciocínio “quase lógico” 

ao trabalharem a população de pretos e pardos no período do pós-abolição. Finda a 

escravidão, o liberto não desejava mais trabalhar, uma vez que o ofício lembrava o 

período enclausurado nas fazendas. As elites, ao perceberem que os negros não estavam 

labutando nos campos, afirmaram serem os negros preguiçosos e despossuídores de 

capacidades cognitivas para o trabalho livre e assalariado. Em virtude desses fatores, 

iniciaram uma campanha para trazer imigrantes europeus brancos, conscientes da 

objetividade do trabalho assalariado, para o Brasil. Logo, os ex-escravos foram 

excluídos da sociedade e, sem emprego, dirigiram-se para os morros do centro da cidade 

do Rio de Janeiro, formando as favelas.4 Infelizmente, essa argumentação prega quase 

                                                 
3 De acordo com tais pesquisas, por causa da experiência traumática, o liberto teria gerado uma “patologia 
social” em que não conseguiria formar família, entender a forma de trabalho livre assalariado e, logo, não 
poderia conviver em sociedade, sendo, portanto, segregado. Para uma melhor discussão historiográfica 
sobre essas passagens, ver a introdução de RIOS, A. e MATTOS, H. Memórias do Cativeiro: Família, 
Trabalho e Cidadania no Pós-abolição. RJ: Ed. Civilização Brasileira, 2005. 
4 Cito, entre os principais livros: o clássico de COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República. 3 
ed. São Paulo, Brasiliense, 1985 e o trabalho de CARVALHO, José Murilo Os Bestializados: o Rio de 
Janeiro e a República que não foi. São Paulo, Companhia das Letras, 1987. 
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uma naturalização das perdas da população de pretos e pardos, nos anos seguintes à 

abolição.5  

Os estudos internacionais sobre a experiência e cotidiano de ex-escravos e de 

seus descendentes no período do pós-abolição encontram-se em um estágio bem 

desenvolvido. As pesquisas se concentraram na análise dos processos emancipatórios 

dos seguintes países: Jamaica, Estados Unidos e Cuba. A partir deles, foram levantados 

diversos temas possíveis de serem analisados, dentre os quais, destacaremos, nessa 

discussão, a migração. 

A movimentação da população de pretos e pardos após a emancipação foi 

analisada, durante muitos anos, de forma superficial, uma vez que possuía motivações e 

significados próprios. Todavia, as pesquisas sobre o processo migratório da população 

de ex-escravos e de seus descendentes possuem, no sul dos Estados Unidos e no Caribe, 

uma ampla bibliografia. Foner percebeu, no pós-guerra civil, o movimento populacional 

como sendo um significado de liberdade. Em certas localidades, como no Alabama, por 

exemplo, nos primeiros anos de pós-abolição, boa parte dos ex-escravos abandonou as 

fazendas e utilizou seu direito de ir e vir, viajando a diversas localidades. De acordo 

com cronistas da época, “parecia que eles queriam chegar mais perto da liberdade, 

para então saber o que era isso”.6 Ter o direito de viajar para onde bem quisesse, 

durante certo período, foi tido como “fonte de orgulho e excitação para os ex-

escravos”.7 

 Entre os anos de 1865 e 1870, a população negra das dez maiores cidades do sul 

dobraram. Essa movimentação estava ligada, em primeiro lugar, a uma busca por locais 

nos quais as instituições sociais negras encontravam-se: como igrejas, escolas e 

sociedades de ajuda mútua; assim como organizações de ajuda contra a violência, muito 

comuns nesse período, a saber: o Departamento dos Libertos (Freedman´s Bureau). Para 

Foner, as consequências desse processo foram desastrosas para os migrados; em virtude 

da falta de trabalho e de dinheiro, passaram a residir nos subúrbios da cidade, com 

                                                 
5 Esse parece ser o caso do livro: CUNHA, Olívia e GOMES, Flávio. Quase Cidadão. Rio de Janeiro, 
FGV, 2007. 
6 FONER, Eric. “O Significado da Liberdade”. In: Revista Brasileira de História. 8, 1988, p. 14. 
7 Idem. 
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pouca higiene e com alta proliferação de doenças. Desse modo, a segregação nas 

cidades, para este autor, era nítida.8 

 Somado a isso, a busca do reencontro dos parentes separados, pela venda, na 

escravidão, parece ter influenciado parte da migração. Nos primeiros meses, após 1865, 

no sul dos EUA, muitos jornais noticiaram uma movimentação populacional, 

aparentemente, desordenada possuindo diversos destinos e não apenas o norte, como 

esperavam. Contudo, mesmo obtendo êxito, na maior parte dos casos, os ex-cônjuges já 

haviam contraído novos casamentos ou mesmo falecido.9 Porém, o mais comum foi 

encontrar os ex-escravos e seus descendentes permanecendo nas fazendas nos primeiros 

anos, trabalhando, agora, sobre outras condições. 10 

 No período do pós-abolição, a busca pela independência, frente ao poder dos 

proprietários, passava, entre outros fatores, pela possibilidade de adquirir terra e 

controlar o ritmo e a forma do trabalho. Acreditava-se, no caso da Jamaica, que os 

libertos tenderiam a comprar terras baratas, improdutivas, para subsistência e distantes 

das grandes propriedades. Não obstante, pôde-se perceber um movimento contrário: de 

acordo com Holt, eles conseguiram comprar pequenas propriedades, próximas às 

paróquias, nos centros urbanos e, principalmente, próximo das áreas agroexportadoras. 

Desse modo, em suas roças, buscaram aliar uma produção de subsistência com 

excedentes para a venda em mercados locais, e almejavam, concomitantemente, vender 

sua força de trabalho nas fazendas de grande porte.11 

 No caso cubano, o lado oriental da ilha pareceu ter atraído os possíveis 

migrantes. De acordo com os dados, analisados por Rebecca Scott, entre os censos de 

1862 e 1899, pôde-se distinguir um novo padrão da distribuição populacional dos 

negros, localizados agora no leste. Essa região oferecia a possibilidade de maior acesso 

à terra em virtude dos seguintes fatores: era uma região montanhosa e não propícia à 

produção açucareira em larga escala; e após a Guerra dos Dez Anos, essas terras foram 

distribuídas pelo governo para serem ocupadas e revitalizadas.12 Isso não significa 

afirmar a inexistência de migrações para os povoados e cidades, mas esse foi um 

                                                 
8 FONER, E. op. cit., p.15 
9 Idem. 
10 Ibidem. 
11 HOLT, Thomas. The Problem of Freedom: Race, Labor, and Politics in Jamaica and Britain, 1832-
1938. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1992, principalmente capítulo 5. 
12 SCOTT, R. Emancipação Escrava em Cuba: a transição para o trabalho livre, 1860-1889. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra; Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1991, p. 250. 
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fenômeno limitado. Diante disso, Scott assegura que “a proporção da população negra 

da ilha residente na Província de Havana, por exemplo, não aumentou acentuadamente 

durante o período de emancipação”.13 E após uma análise de dados estatísticos, os 

números “não parecem retratar uma migração em massa para as cidades”. 14 Ou seja, a 

maioria dos pretos e pardos, encontrados, em 1899, nos censos, nas cidades, 

provavelmente, era descendente de população negra urbana e não migrados. 

 Pondo em questão o caso brasileiro, em 1888, diversos proprietários 

improvisaram turmas de trabalho, afim de colher o café, acarretando na manutenção da 

mão de obra em suas fazendas.15 Nesse ano, foi feita uma das maiores colheitas já vistas 

no Vale do Paraíba, e, para isso, os proprietários empregaram vários meios, inclusive 

judiciais, para manter a mão de obra em suas fazendas.16 Muitos ex-cativos foram 

presos por vadiagem, e outros, disputados entre fazendeiros.17 Contudo, com o passar 

dos anos, a maior parte dos libertos permaneceu nas fazendas, trabalhando com salários 

insatisfatórios. 18 

 Ao analisar a movimentação populacional dos libertos e seus descendentes, 

através de depoimentos coletados, Rios deparou-se com três tipos de trajetórias. No 

primeiro, encontrou, na região do Vale do Paraíba, comunidades negras as quais, de 

alguma forma, conseguiram a estabilidade nas mesmas fazendas onde seus pais e avós 

foram colonos e, em boa parte dos casos, escravos. No segundo, percebeu a existência 

de um campesinato familiar o qual, pela compra de pequenas propriedades, por doações 

ou por um longo tempo no trabalho de parceria, obteve a permanência nessa região. Já 

                                                 
13 Idem, p. 252. 
14 Ibidem. 
15 Nesse sentido, falam: MATTOS, H. Das Cores do Silêncio. Significados da liberdade no Brasil 
escravista. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1995/ Nova Fronteira, 1997, DEAN, W. Rio Claro – Um 
Sistema Brasileiro de Grande Lavoura (1820-1920). Rio de Janeiro, Ed.: Paz e Terra, 1977 e STEIN, 
S. Vassouras: um município brasileiro do café, 1850-1900. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. 
16 STEIN, S. Op. cit., p. 303.  
17 A tentativa de educar a população de ex-escravos e de negros, sob os moldes liberais do trabalho livre, 
também foi encontrada no Brasil. Dentre os trabalhos que analisam essa educação via forma autoritária, 
utilizando a prisão e a força bruta, pode-se citar: MENDONÇA, S. Ruralismo. Agricultura, poder e 
estado na Primeira República. Tese de doutoramento, São Paulo, Departamento de História, USP, 
1990, RIBEIRO JUNIOR, F. B. O mundo do trabalho na ordem republicana: a invenção do 
trabalhador nacional. Minas Gerais, 1888-1928, Universidade de Brasília, UNB, 2008. MATTOS, H, 
op. cit., 1997 e GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. 2. ed. Rio de Janeiro: Relume-
Dumará, 1994. 
18 No capítulo 3 de seu livro, Ana Rios discute a lógica dos contratos entre proprietários e trabalhadores 
rurais. Ela levantou as diversas formas de trabalho empregadas no início do século, que eram, em sua 
maioria, contratos verbais que os tornavam, por vezes, muito instáveis. RIOS, A. e MATTOS, H. Op. cit., 
capítulo 3. 
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no terceiro tipo de trajetória, a autora encontrou famílias privadas do direito de trabalhar 

e de ter a própria roça. Nesse último, há relatos de duas formas de migração: entre 

fazendas, na região Vale do Paraíba, e a definitiva, para os centros em ascensão 

econômica. 19 

 Ao aproximar da década de 30, diante da diminuição da importância econômica 

da produção do café, as pesquisas atuais indicam a impossibilidade de obter trabalho 

nas propriedades próximas aos locais de moradia. Aparentemente, esse foi o momento 

no qual o processo da expansão latifundiária, para obter pastos, ganhou mais força. 

Somado a isso, esse foi o período da perda de poder dos potentados locais, o qual, 

nitidamente, ajudou na quebra de contratos verbais, provavelmente construídos desde a 

época da escravidão. Diante da extrema pobreza, a primeira geração de filhos de 

libertos, nascidos no pós-abolição, visivelmente, não encontrou as mesmas 

oportunidades de seus pais. Esse processo pode ter influenciado a saída dessa população 

do Vale do Paraíba em direção a regiões mais prósperas.20  

Exemplificando para o caso do Vale do Paraíba mais antigo, foi possível 

acompanhar genealogicamente a família de Dionísio, o qual permaneceu na mesma 

fazenda, localizada em Valença, até o período posterior a abolição. Vô Dionísio nasceu 

no dia 20 de Maio de 1866, filho de Tertuliano e Miquelina, escravos de José Gonçalves 

Roxo. 21 Cresceu junto a seus pais na fazenda São José, mesmo local onde nasceram 

seus filhos e netos (figura I). Eles tiveram, nessa fazenda, mais cinco filhos. A família 

de Dionísio pertencia a comunidade de remanescentes de quilombo São José da Serra, 

onde reside até os dias de hoje descendentes de escravos dessa mesma fazenda. 

Vô Dionísio saiu da Comunidade e fez uma “rocinha” na Fazenda da 

Empreitada, onde criou e casou boa parte dos seus filhos. Entretanto, ao longo dos anos 

1920, viu seus filhos homens, nascidos após a abolição, Manoel (20/01/1899), José 

                                                 
19 Para uma melhor exploração das categorias, ver: RIOS, A. & MATTOS, H. Op. cit., 2005, p. 215-222. 
20 Ver: RIOS, A. e MATTOS, H. Op. cit., 2005, p. 194. As análises qualitativas e quantitativas dos 
mecanismos que permitiram a estabilidade no Vale e sua posterior quebra está sendo pesquisada em meu 
doutorado. 
21 Livro II de Batismo, fl. 13, termo 29 – 20/05/1866, Arquivo Eclesiástico de Santa Isabel do Rio Preto 
(AESIRP). 
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(23/09/1903) e Joaquim (03/03/1908) saírem da fazenda para trabalhar na produção da 

laranja no antigo Município de Iguassú, na Baixada Fluminense. 22  

Dentre todas as entrevistas arquivas no Projeto Memórias do Cativeiro e do 

Projeto Jongos, Calangos e Folias, uma parte significativa dos entrevistados apontam a 

Baixada Fluminense como um dos locais escolhidos pela população de pretos e pardos 

nascidos no pós-abolição. A partir da análise de 16 entrevistas, arquivadas no Projeto 

Memórias do Cativeiro, separei somente os migrados para a baixada Fluminense, dentre 

um total de 466 familiares (tabela 1). Foi considerada migração apenas os 

deslocamentos duradouros para fora do município onde o antepassado escravo viveu. 

Os depoimentos foram coletados em diversos municípios do Vale do Paraíba e 

proximidades (Valença, Paraíba do Sul, Bananal, Juiz de Fora e Bias Fortes). 

 

Figura I – Genealogia da Família de Dionísio Antonio Fernandes - Santa Isabel do Rio Preto, 
Valença, RJ. 

 
Fonte: Arquivo Eclesiástico da Igreja de Santa Isabel do Rio Preto, RJ. Parcialmente publicada em 
MATTOS, H. MATTOS, H. Marcas da escravidão: Biografia, Racialização e Memória do Cativeiro na 
Historia do Brasil. Tese para professor Titular no Departamento de Historia da UFF. Niterói, 2004. 

 

Tabela 1 - Número de migrantes para a baixada por sexo e década de nascimento. 

Década de nascimento Homens Mulheres Total 
1850‐59  3 0 3 
1860‐69  3 0 3 
1870‐79  1 1 2 

                                                 
22 Manoel: Livro IV, fl. 181, termo 8 – novembro de 1898, AESIRP; José: Livro V, fl. 37, termo 4 – 23 de 
setembro de 1903, AESIRP e Joaquim: Livro V, fl. 89, termo 73 - 3 de março de 1908, AESIRP. 



 8

1880‐89  4 1 5 
1890‐99  3 2 5 
1900‐09  5 2 7 
1910‐19  15 12 27 
1920‐29  6 16 22 
1930‐39  1 1 2 
1940‐49  2 1 3 
1950‐59  3 1 4 
Total  46 37 83 

 Fonte: Entrevistas arquivadas no LABHOI-UFF, no Projeto Memórias do Cativeiro. 

 

 Aparentemente é a migração para a baixada que infla, neste período, tanto o 

número total quanto a proporção de migrados por década de nascimento. Dos 22 

homens nascidos entre 1910-19, quinze foram para esta região, bem como 12 das 17 

mulheres. Na década de nascimento seguinte, 1920-1929, seis dos dez homens migrados 

e dezesseis das dezenove mulheres tiveram a baixada como destino. Como a experiência 

de migração ocorreu quando estas pessoas estavam ou em fins da adolescência ou, o 

mais comum, em torno dos vinte anos, elas chegaram aos municípios da baixada a partir 

dos anos 1930.23 Desse modo, no período entre 1920 a 1930, foi possível constatar, por 

meio de entrevistas, uma migração de caráter sazonal entre o Vale do Paraíba e o 

Município de Nova Iguaçu.24 O mesmo processo, de migração definitiva, foi encontrado 

por um viés quantitativo, através de registros civis de nascimento.25 

Somada as entrevistas, anteriormente citadas, através dos censos, é possível 

notar a migração ocorrendo somente nas primeiras décadas do século XX. Apesar dos 

problemas inerentes a esses dados - como ausência da categoria “cor” - grosso modo, 

entre os censos de 1872 e de 1920 a população da Baixada Fluminense variou muito 

pouco.26 No primeiro recenseamento, a população chegou ao total de 31.251, não 

                                                 
23 A metodologia aqui empregada encontra-se em: COSTA, Carlos Eduardo C. e RIOS, Ana Lugão 
“Famílias negras, migração e dispersão no pós-abolição: duas fontes para um problema”. In: XXVIII 
International Congress of the Latin American Studies Association, Rio de Janeiro, 2009. 
24 As entrevistas, realizadas no Vale do Paraíba, com descendentes diretos (filhos e netos) de ex-escravos 
podem ser encontradas no Projeto Memórias do Cativeiro, localizado no Laboratório de História Oral e 
Imagem da Universidade Federal Fluminense, e pode ser acessado virtualmente pelo sítio: 
www.historia.uff.br/labhoi . Atualmente, o mesmo laboratório agrega entrevistas com descendentes a 
partir de um viés cultural, no Projeto Jongos, Calangos e Folias: Memória e Música Negra no Rio de 
Janeiro, e pode ser acessado no seguinte sítio: www.historia.uff.br/jongos . 
25 O ato de registrar o filho civilmente pode indicar a formação de famílias e a possível estabilização na 
região do Município de Nova Iguaçu. COSTA, C. E. C. Campesinato Negro no Pós-abolição: 
Migração, Estabilização e os Registros Civis de Nascimentos. Vale do Paraíba e Baixada 
Fluminense, RJ. (1888-1940). Dissertação de Mestrado, PPGHIS/UFRJ, 2008.  
26 Em 1872 optou-se por somar o município de Estrela ao Município de Iguassú, que anos mais tarde, ao 
juntar-se, tornar-se-iam o município de Nova Iguaçu. 
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mudando drasticamente para o segundo, que já contabilizava 33.396 pessoas. Esse foi o 

período caracterizado pela crise econômica da região promovida pelo colapso da 

produção de café e da cana-de-açúcar.27 A partir da década de 1920, com crescimento 

considerável da produção de laranja, houve um aumento da população no Município de 

Nova Iguaçu (figura II). De 33.396 pessoas recenseadas, em 1920, esse número salta 

para 140.606 no censo de 1940, ou seja, um crescimento de mais de 400%. 28 

 

 

 

Figura II – População por ano segundo os censos. Paraíba do Sul, Valença, Vassouras e Iguassú. 
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Fonte: Censos IBGE de 1872, 1890, 1920 e 1940. 

 

A análise do registro civil colabora para acompanhar a trajetória de pretos e 

pardos no antigo Município Iguassú, localizado na baixada fluminense, no período do 

pós-abolição, entre os anos de 1888 a 1940. No mesmo ano de abertura do Ofício do 

Registro Civil das Pessoas Naturais da 1ª Circunscrição de Nova Iguaçu, 1889, mais 

                                                 
27 PEREIRA, Waldick. Cana, Café e Laranja: História econômica de Nova Iguaçu.  Rio de Janeiro: 
FGV/SEEC, 1977, p. 109. 
28 Para o município de Nova Iguaçu não há, nesse período, qualquer estatística referente à taxa de 
natalidade, de mortalidade e de crescimento vegetativo. 
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dois cartórios de registro civil passaram a funcionar em São João de Meriti e em Vila de 

Cava, ambos nesse período distritos de Iguassú. Aqui, optei por utilizar o cartório de 

Nova Iguaçu, uma vez que essa região concentrou a maior parte da população entre os 

anos de 1920 e 1940. Além disso, este cartório abrangia as regiões hoje municípios 

emancipados de Nova Iguaçu, como: Queimados, Belford Roxo, Mesquita, Japeri, 

Duque de Caxias, Nilópolis e Paracambi.  

Busquei analisar o período compreendido entre 1888 e 1940, ou seja, aos anos 

da abolição ao censo de 1940. Em virtude da quantidade significativa de registros 

selecionei os anos de cinco de cinco, são eles: 1889, 1894, 1899, 1904, 1909, 1914, 

1919, 1924, 1929, 1934 e 1939. Estes registros pouco mudaram ao longo do tempo, 

possibilitando o uso de quase todas as categorias em todos os anos.  

Antes de iniciar a análise dos registros devo fazer algumas ressalvas. Primeiro, 

optei por manter as categorias de cor presentes nos registros, visto estar ciente do 

quanto é complicado tentar identificar o que é ser “preto” em 1889 e, muito mais, em 

1939. Como também entendo a dificuldade em quantificar os descendentes de escravos 

no pós-abolição, uma vez que nos últimos anos da escravidão, entre 1880 e 1888, a 

maior parte dos escravos foi liberta ou fugiu.29 Dessa forma, utilizarei a idéia de “marca 

da escravidão”, pois por mais que seu bisavô tenha sido livre, quem se identifica ou é 

identificado como preto ou pardo carrega o fardo de algum membro familiar ter 

vivenciado o cativeiro.30 

 A partir da análise geral dos registros civis, aparentemente, o crescimento da 

população de pretos e pardos nos censos foi acompanhado pelo aumento da procura dos 

registros no Município de Iguassú (figura III). Na região da atual Baixada Fluminense 

quando, se soma todos os registros, ao longo dos anos selecionados, pode-se concluir: 

em primeiro lugar, em 1894, logo após a presença da cor e o início da implantação do 

registro civil de nascimentos, a população de crianças pretas e pardas era maioria; em 

segundo lugar, a partir da década de 20, pode-se perceber o crescimento de crianças 

sendo registradas como pretas e pardas. Logo, nada foi mais surpreendente a presença 

considerável de pessoas sendo registradas como pardos e negros, nos anos de 1934, e 

especificamente, em 1939.  

                                                 
29 MATTOS, H. “Os Últimos Cativos no Processo de Abolição” In: Anais da Biblioteca Nacional, Rio de 
Janeiro, v. 116, n. ano 1996, p. 98-103, 1999. 
30 MATTOS, H. Marcas da escravidão: Biografia, Racialização e Memória do Cativeiro na Historia do 
Brasil. Tese para professor Titular no Departamento de Historia da UFF. Niterói, 2004. 
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Mas afinal qual era o perfil das pessoas migradas para a Baixada Fluminense 

entre as décadas de 20 e 40, e, principalmente, qual a sua origem? Para tanto torna-se 

essencial analisar os registros civis com um pouco mais de cuidado. É possível 

encontrar neles três tipos, no 1º Ofício de Nova Iguaçu, a saber: os realizados no ano de 

nascimento, os tardios de crianças e os “auto-declarados”. Nesta parte, serão analisados 

os últimos, isto é, o de pessoas adultas que optaram por serem registradas, mesmo não 

sendo os declarantes. Esses registros são muito mais ricos de informações, pois há 

menções sobre o local de nascimento, a profissão, o local de residência, o local de 

casamento, entre outros. Então, vamos aos dados. 

 
 
 

 

 

Figura III – Total dos registros civis de nascimentos por cor. Município de Nova Iguaçu. 
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Fonte: Ofício de Registro Civil das Pessoais Naturais da 1ª Circunscrição do Município de Nova Iguaçu, 
1889, 1894, 1899, 1904, 1909, 1914, 1919, 1924, 1929, 1934, 1939. 

 

Entre os registros após 1920 há uma quantidade significativa de registros de “auto-

declarados”. Dentre os 1.832 registros tardios – ou seja, registrados fora do ano de seu 

nascimento – encontrados no cartório de Nova Iguaçu, 867 (47%) são de “auto-

declarantes” (tabela 2). Dentre esse total, os pretos e pardos somaram 513 (59%) 

registros. Ao separar a quantidade de registros por cor e por ano, percebe-se um 

crescimento significativo de sua participação entre os anos de 1934 e 1939. Se no 
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primeiro, apenas 201 (23%) pretos e pardos procuraram o registro civil, no segundo 

ano, em questão, esse número subiu para 309 (35%). Infelizmente, jamais poderei saber 

se na hora do registro eles desejaram assentar essa informção, ou se foi mera imposição 

do agente cartorário. Não obstante, vale destacar o aumento de sua presença ao longo 

dos anos. 

Deveras, em comparação a todos os registros apresentados na dissertação de 

mestrado, 31 as famílias, de onde os auto-declarantes são originários, apresentaram certa 

especificidade. A falta de detalhamento de informações dos pais como, por exemplo, a 

situação conjugal, as profissões e a nomenclatura dos avós, à priori, pode indicar 

existência de uma ruptura precoce com a comunidade de origem. Mesmo diante de tal 

quadro, é preciso salientar os indícios de sua origem em comunidades e/ou famílias 

estáveis. Preliminarmente, desejo supor serem pessoas as quais, aparentemente, 

deixaram seus pais e avós quando eram relativamente jovens. Para entender um pouco 

mais esse grupo irei dissecá-lo. 
Tabela 2 - Total de registros civis de nascimentos tardios de auto-declarantes por cor e ano. 

Município de Nova Iguaçu. 
 

Ano Brancos Não Informada Pardos e Pretos Total geral 
1924 1  1 2 
1929 4 1 2 7 
1934 159 12 201 372 
1939 169 8 309 487 

Total geral 333 21 513 867 

 Fonte: Ofício de Registro Civil das Pessoais Naturais da 1ª Circunscrição do Município de Nova 
Iguaçu, 1919, 1924, 1929, 1934, 1939. 

 

Como já mencionado no início, a maior parte dos “auto-declarantes” se 

registraram como pretos e pardos, e, provavelmente, possuíam idade suficiente para se 

registrar sem a presença dos pais. Ao analisar o ano do nascimento em relação ao ano de 

seu registro, percebo serem estes, em boa parte, jovens e adultos. A figura 4 foi 

construída a partir dos registros de auto-declarantes, em 1939. As pessoas nascidas, 

após a década de 1910, aparentemente, recorreram ao cartório, sendo as nascidas, entre 

1917 e 1918, as que mais procuraram se registrar (Figura IV). 

 

                                                 
31 COSTA, Carlos Eduardo C. da. Campesinato Negro no Pós-Abolição: Migração, Estabilização e os 
Registros Civis de Nascimentos.Vale do Paraíba e Baixada Fluminense, RJ. (1888-1940). Dissertação 
(Mestrado em História Social). Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, 2008. 
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Figura IV - Ano de nascimento por região no registro civil de nascimentos auto-declarados. 
Município de Nova Iguaçu, 1939. 
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1939. 

Ao analisar os registros de 1939, nas categorias faixa etária por sexo (figura V), é 

possível perceber as características específicas dessa população de pretos e pardos. Ao 

examinar mais detalhadamente esse ano, é possível observar os homens e adultos entre 

21 e 30 anos procurando mais os registros civis de nascimento. Somadas as pessoas 

acima dos 40 anos. 

 
Figura V - Faixa etária por sexo de pretos e pardos no registro civil de nascimentos auto-

declarados. Município de Nova Iguaçu, 1939. 
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Fonte: Vide Figura IV. 

 

A presença mais expressiva de homens, no registro civil, não significa serem 

estes a maioria entre a população do Município de Nova Iguaçu. De acordo com o censo 

de 1940, a diferença entre homens e mulheres, nesse município, dentre as 140.606 

pessoas recenseadas, é respectivamente de 71.855 (51%) e de 68.751 (49%), ou seja, 

aparentemente, há um equilíbrio entre os sexos. O notável número de homens, presentes 
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nos registros, possivelmente indica que essas pessoas buscaram o registro para terem 

acesso às novas burocracias de Estado, como por exemplo, o emprego, visto que os 

novos arranjos de trabalho, provenientes do avanço urbano, podem ter exigido o registro 

civil. 

Ao analisar as regiões de origem dos auto-declarantes, registrados como pretos e 

pardos, é possível perceber a sua especificidade. Nas figuras IV e V observa-se ser a 

maior parte dos auto-declarantes adultos e provenientes de fora da Baixada Fluminense. 

De acordo a figura VI,  a maior parcela dos quais procuraram  o registro, em 1939, 

possuí entre 21 e 30 anos e eram de fora do Município de Iguassú. O interessante foi 

perceber, nesse último ano coletado, uma busca mais intensa, pelo registro civil de 

nascimentos, por uma parcela da população proveniente de fora da Baixada que possuía 

entre 40 e 60 anos. 

Figura VI - Faixa etária por região de nascimento de pretos e pardos no registro civil de 
nascimentos auto-declarados. Município de Nova Iguaçu, 1939. 
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Fonte: Vide Figura IV. 
 

Detalhando os locais de origem, uma boa parcela dos migrados veio de uma 

região específica do Estado do Rio de Janeiro. Na tabela 3, dentre os 513 registros de 

pretos e pardos, um total de 186 (36%) registros declararam o Vale do Paraíba como o 

local de nascimento. Há nos registros migrados também do Nordeste, em número de 73. 

Contudo nenhuma outra região superou a quantidade de registros oriundos do Vale. Ao 

detalhar os locais de origem nota-se serem os municípios de Valença, Paraíba do Sul, 

Vassouras e Juiz de os que mais “expulsaram” população nos registros de 1934 e 1939. 

Dessa forma, a partir dos locais de origem pode-se construir um mapa, demonstrando a 

migração do Vale do Paraíba em direção ao Município de Nova Iguaçu. 
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A ocupação da região metropolitana do Rio de Janeiro ganhou incentivo, a partir 

de 1909, quando Nilo Peçanha, ao assumir a presidência do país, colocou em prática 

seus planos a favor da economia fluminense. Uma característica de seu governo foi o 

investimento em saneamento básico na região metropolitana do Rio de Janeiro. Embora 

da busca por soluções para tal questão ter começado em 1894, o governo de Peçanha foi 

o maior colaborador para o desenvolvimento da região.32 Seus esforços se concentraram 

nos locais tipicamente pantanosos da Baixada, principalmente à beira dos rios Iguassú, 

Sarapuí, Inhomirim e Pilar. 33 Essas terras tornaram-se habitáveis posteriormente e 

foram loteadas. Mesmo tendo governado o país por apenas um ano e meio, incentivou, 

de forma contundente, o crescimento econômico dessa região. O dessecamento dessas 

áreas e o fim de várias doenças provenientes desse tipo de terreno colaboraram na 

expansão da citricultura em Nova Iguaçu. As fazendas, antes utilizadas para a produção 

de café e de cana-de-açúcar, haviam se tornado improdutivas e boa parte foi 

transformada em laranjal. Com o loteamento de terras, na virada do século, a sede do 

município encontrava-se compartimentada em várias chácaras e pequenos sítios.34 

 

Tabela 3 - Região do nascimento por cor no registro civil de nascimentos auto-declarados. 
Município de Nova Iguaçu. 

Região Branca Não Informada Pardas e pretas Total geral 
Capital Federal 36 2 37 75 
Minas Gerais 18  30 48 
Espírito Santo 1  1 2 
Estado Rio de Janeiro 30 2 55 87 
Estados do Brasil (sem sudeste e nordeste) 16 2 12 30 
Nordeste 73 2 57 132 
Duque de Caxias 2   2 
Belford Roxo 3  16 19 
Itaguaí 1 1 3 5 
Mesquita 13  17 30 
Não declarada 4  9 13 
Nilópolis   1 1 
Nova Iguaçu (sede) 34 1 44 79 
Nova Iguaçu (interior) 22 2 34 58 
Paracambi 2  3 5 
Queimados 2 1 4 7 
São João de Meriti 2 1 4 7 
Vale do Paraíba 74 7 186 268 

                                                 
32 O decreto n.º 128 de 10 de outubro de 1894 previa estudos para resolver o problema do saneamento.  
33 VIANA, M. T. Nova Iguaçu: absorção de uma célula urbana pelo grande Rio de Janeiro. Nova 
Iguaçu, IBGE, 1962, p. 205, Apud PEREIRA, W. op. cit. p. 115. 
34 PEREIRA, Waldick. Cana, Café e Laranja: História econômica de Nova Iguaçu.  Rio de Janeiro: 
FGV/SEEC, 1977, p. 110. 
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Total geral 333 21 513 867 
 
Fonte: Vide Tabela 2. 

 

A partir da década de 30, é lícito supor a construção de uma nova configuração 

social no Município de Nova Iguaçu. O crescimento populacional da região, a priori, 

foi incentivado pela existência de um mercado de trabalho aberto na plantação e na 

colheita de laranjas, a qual apresentava uma importância internacional nessa época.35 A 

produção de cítricos havia se concentrado no distrito-sede e nas proximidades, 

aumentando o valor das propriedades, provavelmente, dificultando a estabilização da 

população mais pobre na região. Para se ter um parâmetro, nos distritos mais distantes 

como São João de Meriti, Nilópolis e Duque de Caxias não houve essa valorização. 

Essas regiões apresentaram um loteamento precoce, visto que suas terras não 

valorizaram com as áreas de laranjais. O crescimento urbano foi impulsionado 

concomitantemente pelas obras federais de saneamento básico, na década de 30, as 

quais extinguiram boa parte dos brejos, transformando-os em propriedades. 36 Entre as 

décadas de 30 e 40, a população mais pobre começou a se concentrar nas regiões onde a 

terra era mais barata, ou seja, nos distritos ao derredor de onde era produzida a laranja. 

Com propriedades mais baratas, supostamente, uma parte da população pôde se instalar 

nessas regiões, onde, consequentemente, houve um crescimento urbano em proporções 

significativas.37 

Nos registros civis observa-se a população ocupando regiões ao entorno do 

centro de Nova Iguaçu. Ao analisar as regiões de residência, dos registrados como 

pretos e pardos, percebe-se a sua distribuição pela Baixada Fluminense. Conforme a 

tabela 4, essa população estava estabilizada, principalmente, nas áreas ao redor da sede 

do Município de Nova Iguaçu. Por exemplo, em Belford Roxo, havia 24 pessoas, 

enquanto em Mesquita, 126 e, no interior do município, 168.  

 

                                                 
35 PEREIRA, Waldick. Cana, Café e Laranja: História econômica de Nova Iguaçu.  Rio de Janeiro: 
FGV/SEEC, 1977, p. 114. 
36 SOUZA, Sonali Maria Da Laranja Ao Lote: Transformações sociais em Nova Iguaçu. Dissertação. 
(Mestrado em Antropologia Social) Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 1992, p. 67. 
37 ROCHA, Jorge Luís. “De quando dar os Anéis – A estrutura fundiária da Baixada Fluminense e suas 
transformações”. Hidra de Igoassú, nº3, abril/maio/junho de 2000, p. 26. 
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Tabela 4 - Região da residência no registro civil de nascimentos auto-declarados. Município de 
Nova Iguaçu. 

 
Região Branca Não Informada Pardas e pretas Total geral 
Belford Roxo 8 1 24 33 
Capital Federal 1   1 
Japeri   1 1 
Mesquita 80 3 126 209 
Não declarada 49 9 64 122 
Nova Iguaçu (sede) 101 3 130 234 
Nova Iguaçu (interior) 93 4 168 265 
Queimados  1  1 
Vale do Paraíba 1   1 
Total geral 333 21 513 867 

Fonte: Vide Tabela 2. 

 

Focando somente os nascidos no Vale do Paraíba, em princípio, a maior parte 

seguiu o ritmo da população de pretos e pardos. Dentre os 186 registros, 120 (65%) 

residiram fora da sede do Município de Nova Iguaçu, enquanto uma pequena parcela, 

66 (35%), conseguiu se estabilizar no distrito sede. Ao longo de toda pesquisa, pôde-se 

averiguar uma quantidade considerável de pretos e pardos habitando o distrito de 

Mesquita. Para entender um pouco mais lógica de migração para esse distrito, seria 

necessário estudos direcionados à diversificação do trabalho, às indústrias locais e 

principalmente, em relação ao acesso à terra. 

Dessa forma, nota-se que a população de pretos e pardos, migrados para a 

Baixada Fluminense, optou por se espalhar pela região metropolitana, não se 

concentrando em apenas um bairro ou mesmo município. As propriedades do distrito-

sede, agora denominado Nova Iguaçu, foram valorizadas, essas pessoas ocuparam as 

terras ao entorno, consideradas mais baratas. Nesse sentido, essa migração assemelha-se 

e muito com a experiência da Jamaica. Lá os descendentes de escravos, ao migrar, 

procuraram regiões próximas aos grandes centros, onde acumulavam três fontes de 

renda, a saber: subsistência, venda de excedentes para mercados locais e trabalho 

assalariado nas propriedades produtoras.38 

A partir destes dados, parece acertado afirmar ser o perfil das pessoas, as quais 

buscaram se registrar, homens, entre 20 e 30 anos, originários de regiões fora da 

Baixada. Esses, aparentemente, nasceram entre os anos de 1900 e 1920. De forma 

                                                 
38 HOLT, Thomas. The Problem of Freedom: Race, Labor, and Politics in Jamaica and Britain, 1832-
1938   Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1992, Capítulo 5. 
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semelhante, Ana Rios através da análise de duas famílias, notou ser a maior parte dos 

descendentes de ex-escravos migrados do Vale do Paraíba, maioria homens e nascidos 

entre esses mesmos anos de 1900 e 1930.39 Período esse caracterizado pela diminuição 

do cultivo de café e da entrada de produções exigentes de menor quantidade de mão de 

obra, como o gado e o eucalipto. 

Dessa forma, a década de 30 tornou-se um dos momentos definidores da 

situação dos pretos e pardos no Estado do Rio de Janeiro. O avanço urbano do 

Município de Nova Iguaçu possivelmente permitiu aos pretos e pardos passarem pelo 

período da escravidão e, principalmente, aos seus descendentes uma maior 

diversificação dos arranjos de trabalho, assim como, o progresso nas questões 

trabalhistas, seja nas melhores condições, seja na regularização dos ofícios. Sendo 

assim, esses elementos podem, também, ter contribuído para a estabilização de pretos e 

pardos no Município de Nova Iguaçu. 
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Título: Notas sobre o desenvolvimento da agricultura e da exploração da madeira 
em uma área de frente pioneira (Colônia Agrícola Nacional de Dourados, 1940-
1970). 
                                                                                                       Ana Paula Menezes1 
 
RESUMO: Implantada em 1944, a Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND), 
trouxe grandes impactos econômicos para a região sul do antigo Mato Grosso. Inserida 
nos projetos políticos do Estado Novo, mas também no fenômeno econômico das 
frentes pioneiras, a CAND recebeu na década de 1950 um grande número de migrantes 
que, na condição de colonos, se dedicaram principalmente à agricultura, mas que se 
inseriram em outras atividades, dentre elas a exploração da madeira. Nesse sentido, 
estas duas atividades econômicas constituem nosso objeto de estudo, por meio do qual 
buscamos analisar algumas questões pertinentes aos caminhos percorridos entre os 
colonos e os agentes sociais envolvidos no processo de desenvolvimento destas 
atividades. Este artigo faz parte de uma pesquisa que se encontra em andamento, e se 
pauta, sobretudo em fontes documentais, como depoimentos de antigos colonos e fontes 
memorialistas, e na bibliografia pertinente ao tema, incluindo livros, teses e 
dissertações.   
PALAVRAS-CHAVE: 1) agricultura                      2)-madeira                       3)colonos 
 
ABSTRACT: Notes on the development of agriculture and the exploitation of wood 
in an area of pioneer front (National Agricultural Colony of Dourados, 1940-1970). 
Implanted in 1944 the National Agricultural Colony of Dourados (CAND), brought big 
economic impacts for the south region of old Mato Grosso. Inserted in Estado Novo 
political projects, but also in economic phenomenon of the pioneer fronts, CAND 
received in the 1950s a large number of migrants, who, on condition of settlers, were 
dedicated mainly to agriculture, but they placed themselves in other activities, among 
them exploitation of wood. As such, these two economic activities are the object of our 
study, through which we analyze some issues relevant to the paths traversed between 
the settlers and the social agents involved in the development process of these activities. 
This article is part of a study in development, and staff especially in documentary 
sources, as testimonies of former settler sources and memoirs, and literature relevant to 
the topic, including books, theses and dissertations. 
KEY-WORDS: 1) agriculture                       2) wood                             3) settlers 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
                                                            
1 Licenciada em História pela Universidade Federal da Grande Dourados e aluna do Programa de Pós-
graduação (PPGH) pela mesma universidade. 
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 A Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND) foi 

implantada em 1944 no antigo sul de Mato Grosso (SMT)2. Sua criação se deu pelo 

decreto- Lei nº 5.941 de 28 de Outubro de 1943 e fazia parte do projeto Marcha para 

Oeste inserido na política de colonização do Estado Novo brasileiro. Com a CAND a 

região sofreu um grande avanço demográfico, e consequentemente um notável 

desenvolvimento, principalmente econômico.  

 Avanço este possibilitado devido à ação dos migrantes, os quais, de todas as 

partes do país, migravam em busca de trabalho. Estes, mediante enquadramento nos 

critérios exigidos pela legislação das colônias agrícolas, receberam gratuitamente um 

lote de mais ou menos 30 ha3 de terra para que cultivassem, transformando a região até 

então praticamente em economia de subsistência, numa notável produtora de gêneros 

agrícolas. Foi com a implantação da CAND e com sua ampla e diversificada produção 

que o SMT passou a inserir-se efetivamente nos circuitos econômicos nacionais, como 

veremos adiante. 

 O que na prática possibilitou a implantação desta colônia foi a adesão dos 

milhares de migrantes que chegavam ao SMT ansiosos pela terra própria. Em um 

contexto mais amplo, para entender a criação e implantação da CAND, assim como a de 

outras colônias agrícolas implantadas em outras regiões do país, é preciso, pois, 

entender a conjuntura nacional da época – primeira metade do século XX. 

 O Brasil passava por mudanças políticas saindo da chamada “República Velha” 

– latifundiária e conservadora, para entrar no “Estado Novo” - caracterizado pelo 

autoritarismo, nacionalismo e desenvolvimento do capitalismo industrial. Este 

momento, por sua vez, inseria-se em um contexto mais amplo, que envolvia as 

instabilidades políticas na Europa e a ascensão de regimes totalitários, o que acabou 

refletindo na política nacional. A industrialização brasileira, embora tardia, mostrava-se 

promissora, contudo, concentrava-se no Sudeste, mais precisamente em São Paulo e Rio 

de Janeiro. O crescimento acelerado dos grandes centros contrastava com o “vazio 

demográfico” e o relativo isolamento econômico de outras regiões do país, como era o 

                                                            
2 Como se sabe, em 1977 o estado de Mato Grosso foi dividido, sendo que sua porção meridional passou 
a denominar-se Mato Grosso do Sul. Para simplificar a redação e evitar o anacronismo, neste trabalho, o 
território que daria origem a esse novo estado é designado como “sul do antigo Mato Grosso”, “antigo sul 
de Mato Grosso” ou simplesmente “SMT”. 
 
3 cf. PONCIANO, 2006 
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caso do SMT, o que na conjuntura política da época, causava 

preocupações ao governo federal. 

 Neste contexto o território nacional foi marcado pelo fenômeno das chamadas 

frentes pioneiras, isto é um processo de incorporação de novas áreas à economia de 

mercado, sob o estímulo do Sudeste brasileiro.4 Dessa forma, diante das instabilidades 

no campo político, juntam-se às preocupações de ordem econômica, outras 

extremamente políticas, como era o caso da preocupação com a própria defesa do 

território nacional almejada mediante a nacionalização e segurança das fronteiras. È no 

âmbito destas preocupações que se destaca a região do SMT, pois como região 

fronteiriça esta foi um dos principais alvos dessa política, visto que as experiências 

históricas do passado, como a Guerra com o Paraguai alertavam para o suposto perigo 

do “vazio demográfico” 5.  

 Além deste havia outros fatores que agravavam a situação da região aumentando 

as preocupações do governo federal, como por exemplo, a grande presença de 

estrangeiros, sobretudo paraguaios “de tal modo que, nessa região, era intensa a 

influência cultural paraguaia, inclusive com uma larga disseminação do idioma guarani” 
6. A presença desses estrangeiros estava relacionada à economia ervateira aqui 

desenvolvida, a qual era em grande parte controlada pela Cia. Mate Laranjeira, empresa 

que desde meados da década de 1880 detinha a preponderância da exploração dos ervais 

nativos7. A Cia. Matte utilizava mão de obra paraguaia e indígena sendo inteiramente 

ligada ao mercado platino, tendo a Argentina como o principal mercado comprador da 

erva. 

 Foi, portanto, neste contexto de instabilidade política e expansão do capitalismo 

industrial, que foi desenvolvido o projeto da Marcha para Oeste e criadas as Colônias 

Agrícolas Nacionais, dentre elas a CAND implantada no Sul do antigo estado de Mato 

Grosso (região que, na época, constituía o Território Federal de Ponta Porã). O território 

da CAND englobava os atuais municípios de Dourados, Fátima do Sul, Vicentina, 

Glória de Dourados, Jateí, Douradina e Deodápolis. A área total delimitada pelo 

governo federal à CAND era de 300.000 ha, mas acabou sendo reduzida para 267.000 

                                                            
4 cf. QUEIROZ, 2008, p. 57 
5 Idem,  
6 Idem, p. 58 
7 cf. JESUS, 2004 
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ha, divididas em duas zonas, uma à esquerda do rio Dourados com 

68.000 ha e a segunda com 199.000 ha à direita do rio8. 

 Na condição de colônia agrícola, a agricultura, obviamente foi a principal 

atividade econômica desenvolvida na CAND, porém não foi a única. Paralela à 

preparação da terra para o cultivo, a exploração da madeira foi outra prática constante, 

surgida como consequência desse processo. Por toda a extensão da colônia a madeira foi 

alvo de disputas e de irregularidades, entretanto, sabe-se que também os próprios 

colonos estavam ligados a esta exploração.  

 Este artigo, que faz parte de uma pesquisa em andamento, buscará fazer algumas 

considerações acerca destas duas atividades desenvolvidas na CAND: a agricultura e a 

exploração da madeira, pautando-se mais precisamente nas condições de produção e 

destinação dos gêneros agrícolas cultivados. Quanto à exploração da madeira, o enfoque 

se dá na utilização desta por parte dos próprios colonos, relacionando-a com uma forma 

para a obtenção da renda para assim compreender as articulações econômicas 

desenvolvidas entre os colonos, bem como a destinação dada à madeira, ao mesmo 

tempo, problematizando a idéia geral da Colônia criada como fornecedora de gêneros 

agrícolas ao mercado do Sudeste. 

 As fontes utilizadas para o desenvolvimento deste artigo consistem em obras 

memorialistas de autores da região, depoimentos de ex-colonos coletados por outros 

pesquisadores, bem como a consulta a uma bibliografia pertinente ao tema.    

 

COLONOS, ATIVIDADES ECONÔMICAS E COMERCIALIZAÇÃO 

  

 O SMT só passa de fato a ter uma agricultura mais expressiva com a 

implantação da CAND. Antes a região comportava apenas a pecuária bovina, a 

economia ervateira e uma agricultura de subsistência, ou seja, uma agricultura 

rudimentar sem excedentes que gerassem renda. Como já foi exposto; a economia 

ervateira em grande parte não possuía vínculo com a economia nacional, o que por sua 

vez contribuía para o relativo isolamento desta região para com o resto do país. No 

contexto da Marcha para Oeste este isolamento foi um fator de grande relevância no 

                                                            
8 PONCIANO, 2006; NAGLIS, 2008 
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discurso estadonovista para legitimar as intervenções do governo 

federal na citada região.  

 Tendo em vista as implicações políticas decorrentes do fim do Estado Novo, a 

CAND foi efetivamente implantada somente em 1948 com o Governo Dutra. Neste 

momento Dourados recebe as primeiras levas de migrantes, sendo a maioria de 

nordestinos, os quais vieram, entre outros fatores, atraídos pela propaganda oficial. Esta 

se utilizou de um intenso discurso mobilizador com um cunho patriótico, pois diante 

“das melhores condições de vida dos centros desenvolvidos, urgia a necessidade de 

conduzir a ocupação territorial por meio do símbolo da brasilidade”9, o que se dava 

também como reflexo do momento político ainda com caráter fortemente nacionalista. 

Lenharo afirma que “a criação do símbolo da brasilidade se pautava numa nova 

proposta que combina colonização e industrialização”.10 

 Não é possível afirmar até que ponto os migrantes que se deslocaram para o 

SMT foram movidos pelo sentimento patriótico, mas é correto afirmar que vieram 

movidos pela necessidade de trabalho, visto que estavam inseridos em um contexto de 

frentes pioneiras e avanço do capitalismo industrial. Segundo Martins, a frente pioneira 

se caracteriza: 
 
pela instauração de empreendimento econômico [...] O ponto chave da implantação 
da frente pioneira é a propriedade privada da terra. Esta não é ocupada, é comprada. 
Desse modo, a renda da terra se impõe como mediação entre o homem e a 
sociedade. A terra passa a ser equivalente de capital e é através da mercadoria que o 
sujeito trava as suas relações sociais. Essas relações não se esgotam mais no âmbito 
do contato pessoal. O funcionamento do mercado é que passa a ser o regulador da 
riqueza e da pobreza.11   

  
 Sendo assim, diante das circunstâncias, os migrantes não temiam entre nada 

perder e a esperança de ganhar gratuitamente um lote de terras. Entretanto, ao que 

indicam as fontes, estes colonos esperavam muito mais, tinham a esperança de se 

tornarem trabalhador-proprietário, buscavam uma oportunidade de uma vida tranqüila, 

ou seja, onde pudessem assegurar o fruto de seu trabalho, a posse do lote de terras 

representava o início, a base de uma nova vida. Sobre o imaginário dos colonos, relata 

um memorialista da região: 

                                                            
9 Cf. PONCIANO, 2006, p. 76 
10 Cf. 1986, p. 23 
11 Cf. 1975, p. 57 
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Sonhavam com uma terra dadivosa, uma espécie de Canaã, 
‘onde correria leite e  mel’ [...], naquele tempo circulava por todo o país a notícia de 
que aqui se receberia terras gratuitas, com casas já feitas, estradas, assistência 
médica, educacional, técnica e até financeira, como alguns animais para poderem 
iniciar a vida em seus lares .12 

 
 Em consonância à citação de Lima, considera-se, portanto que os futuros 

colonos, embora inseridos, em um contexto de expansão das frentes pioneiras, tinham 

em mente um pensamento típico dos membros de uma frente de expansão. Esta segundo 

Martins: 

 
caracteriza-se pelo uso privado das terras devolutas, em que estas não assumem a 
equivalência de mercadoria. O excedente é, assim, o artigo que adquire valor de 
troca porque há condições econômicas para sua comercialização e não porque tenha 
entrado nas relações de troca como resultado da divisão do trabalho. Na frente de 
expansão, as condições de vida são reguladas pelo grau de fartura e não pelo grau de 
riqueza.13 
  

 Dessa forma, o que os colonos que chegaram à CAND buscavam não era a 

transformação do Brasil em uma nova nação, não possuíam o sentimento nacionalista, 

mas buscavam uma oportunidade de uma vida melhor. A espécie de Canaã citada por 

Lima, denotava a fartura simples do homem do campo, com a qual sonhavam. A fala da 

ex-colona Dulce, reforça esta hipótese: 

 
Viemo atrás de melhora, viemo do norte para São Paulo, de São Paulo viemo para 
cá, aqui meu pai adquiriu um lote no Barrerinho, aquele tempo, tudo era mata 
virgem aqui, para lá tinha uma quarta de terra derrubada [...] Lá meu pai trabalhava 
com lavoura, ele plantava arroz, feijão, plantava um bananal e vendia uma carrada 
de banana, tinha cana, tinha porco, tinha galinha, muito porco, tinha fartura que só 
vendo.14 
 

 O fato de o imaginário dos colonos indicar características de uma frente de 

expansão, enquanto de fato, estavam inseridos em uma frente pioneira, talvez se 

explique pelas muitas faces do tempo histórico, que ao contrário do tempo cronológico, 

é heterogêneo e qualitativo. A expansão das frentes pioneiras estava diretamente 

relacionada ao rápido desenvolvimento industrial da região Sudeste do Brasil. Segundo 

Queiroz:  
 

                                                            
12 Cf. LIMA, 1982. p. 11 
13 cf. 1975, p. 46 
14 Depoimento coletado por Nilton Ponciano em 1999; e disponível no Centro de Documentação Regional 
da Faculdade de Ciências Humanas da UFGD (CDR/FCH). 
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o desenvolvimento industrial desatou um círculo virtuoso, do 
ponto de vista da acumulação capitalista: a industrialização 
ao induzir a urbanização, provocou um aumento da demanda por alimentos e a 
consequente expansão da agricultura comercial – a qual, por sua vez, ao ampliar a 
renda no meio rural, ‘ampliou o mercado não só de artigos manufaturados em si, 
mas de artigos produzidos com técnicas industriais em massa, em empresas 
capitalistas’, com o que se realimentava todo o processo consumidor de produtos 
industrializados.15 

  

Nesse processo, no SMT, a política da Marcha para Oeste, com sua ideologia de 

estímulo à expansão econômica mediante a ocupação dos espaços vazios do interior do 

país, se conjuga com os fatores de expansão das frentes pioneiras, sendo o revestimento 

desse processo. Ou seja, um projeto político com “pano de fundo” econômico.  

Segundo Paul Singer, na prática este processo implicava em “abrir as regiões 

semi-isoladas, que viviam em economia de subsistência, e integrá-las na divisão inter-

regional do trabalho, o que significava, ao mesmo tempo, ampliar o mercado para o 

capital industrial e, portanto a base para sua acumulação” 16. Sobre esse processo afirma 

ainda Queiroz:  

 
Desse modo, como observa o geógrafo Leo Waibel, a grande demanda por gêneros 
alimentícios e matérias-primas, estimulada pelo pólo industrial do sudeste, se fez 
sentir sobre uma vasta área, correspondente a ‘um semicírculo de 500 até 1.000 
quilômetros de raio’, em torno das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro17. 

  
 Assim, se no século XVIII, a região do SMT, permaneceu como “área de 

passagem, entre São Paulo e as regiões auríferas” 18 neste momento - primeira metade 

do século XX, pode-se dizer que, se formou entre o SMT e o Sudeste – um corredor 

demográfico, porém de migrantes que, não só passavam, mas se fixavam, em virtude da 

Colônia Agrícola. Sabe-se que a maioria dos migrantes de fato vinha do Nordeste, como 

atestam as fontes, entretanto, a grande maioria dos migrantes para chegar até esta região 

viajava até São Paulo, deslocando-se de lá para cá, como relatam os ex-colonos: 
vinha chegando mais família, vinha tudo de São Paulo, do Nordeste, vinha tudo para 
cá, alagoano, paraibano. Eu sou paraibana, vim da Paraíba com 9 anos de idade, nóis 
viemo direto para Prudente, aí ficamo sabendo que Getúlio Varga tava dano 
loteamento aqui, viemo para cá, quando nóis mudamo, mudamo em 7 família num 
caminhão só19. 
 

                                                            
15 QUEIROZ, 2008, p. 57 
16 Cf. 1984, p. 218 
17 Cf. 2008, p. 57 
18 Idem, p. 17 
19 Depoimento de Dulce de Oliveira, coletado por Ponciano em 1999. 
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 Dessa forma, realizou-se a primeira etapa – a ocupação - para 

a concretização dos objetivos do Estado Novo na região – a nacionalização e segurança 

das fronteiras. A inserção na economia de mercado ocorreria como conseqüência dessa 

ocupação, que possibilitaria o desenvolvimento da Colônia agrícola, a qual por meio de 

sua produção corresponderia à política de substituição de importações que adotara o 

Estado Novo a fim de promover o desenvolvimento industrial. 

No tocante às condições para o cultivo, a CAND em particular fora privilegiada 

sob diversos aspectos. O primeiro deles são as condições naturais da região, 

particularmente o clima ameno, propício às diversas culturas, as terras férteis e a 

topografia do terreno, senão de todo plano, apenas levemente ondulado. Ressalte-se, que 

havia alguns contratempos, como as intensas geadas, na estação do inverno o que 

prejudicava grandemente algumas culturas como era o caso do milho e do café, o que 

por vezes, acabava por frustrar as expectativas dos colonos diante das perdas na lavoura: 

“O cafezal anoiteceu parelho e verde como um tapete, e amanheceu de luto, serviço da 

geada (1955) 20”. Apesar das adversidades, no geral as condições naturais da CAND 

eram vantajosas, possibilitando uma notável produção, o que por outro lado alimentava 

as expectativas por parte dos colonos. 

 Dessa forma o migrante, na condição de colono constituiria a “nova realidade 

agrícola” que o governo objetivava para o desenvolvimento do país. No entanto, é 

sabido que no tocante aos recursos necessários para o desenvolvimento da colônia, não 

se pode dizer que a CAND teve a mesma sorte quanto às suas condições naturais. A 

legislação garantia aos colonos, além do lote gratuito de 30 ha alguns incentivos 

iniciais, para a fixação na terra e o início do trabalho agrícola. Tais incentivos incluíam: 

assistência médica e educacional, implementos agrícolas, envolvendo sementes, 

ferramentas e até animais fornecedores de alimentos e força de trabalho, como mostra o 

depoimento a seguir:  
quando começou entrar esse povo lá na serraria, ali o governo criou hospital, tudo de 
graça, ali ele criou a marcenaria, que era para fazer casa de graça para os pobres 
morar, ele dava o lote, com dois alqueires de terras pronto, dava semente, dava de 
tudo e dava dois anos para comer de graça, montou uma máquina de arroz lá, vinha 
cobertor, vinha roupa, vinha tudo do governo federal, o finado Getúlio Vargas, dava 
duas vacas de leite, dava o arame para cercar, dava de tudo. 21 
  

                                                            
20 Cf. CARLI, 2005, p. 115 
21 Depoimento de D. Diva, coletado em 1999 
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 Sabe-se que nem todos os colonos tiveram mesma sorte, os 

que chegaram após a década de 1950 não receberam tais incentivos, isto devido ao 

grande número de migrantes que a CAND recebeu o que supostamente teria impedido a 

administração, que contava com precária infra-estrutura22, de atender a todos, como 

pode ser observado no seguinte depoimento: 

 
Nós que chegamos aqui depois dos 50, não encontramos mais nada. Esse negócio de 
casa, ferramenta para trabalhar, nada disso nós tivemos. Não sei se o governo não 
tinha mais dinheiro ou se foi porque não quisemos mais esperar, só sei que por aqui 
o governo só mandou o administrador vir arrumar as terras que nós marcamos, 
mesmo assim, fez quando ele quis. Por isso é que eu dou valor a cada pedacinho 
dessa minha terra, porque eu sei o quanto me custou. 23 
  

 Estes colonos que chegaram a meados da década de 1950 tiveram dificuldades 

até mesmo na ocupação da terra, como é o caso dos colonos da segunda zona da CAND, 

que colonizaram a área por iniciativa própria diante da morosidade da administração, 

como nos mostra os memorialistas da região: “na madrugada do dia 9 de Julho de 1954 

(sexta-feira) 450 homens rompem a barreira que os separava e se alojam onde hoje se 

situa o centro de Fátima do Sul”. 24 A ocupação por conta própria também é relatada 

pelos ex-colonos: “todo mundo invadiram isso aqui [lado direito da barranca do rio 

Dourados], essa área reservada aqui, porque aí descobriram, pegavam o mapa, viram 

isso aqui, entraram no dia 9 de julho, de manhã, até meu marido veio junto”.25 

 Tem-se ainda o mesmo fato relatado por um representante da administração da 

CAND “é gente que ninguém sabia de onde veio por que começou um formigueiro de 

gente querendo invadir a segunda zona, aí formaram Fátima do Sul que era Vila Brasil, 

nessa época a colônia até teve dificuldade de demarcar os lotes de tanta gente que 

havia”. 26   

 Este episódio – a ocupação da segunda zona da CAND é perpetuado pelos 

memorialistas e ex-colonos como “invasão”, da margem direita do rio Dourados. Este 

fator – dois momentos distintos do desenvolvimento da CAND - nos permite visualizar 

suas especificidades. Naglis faz uma série de considerações acerca da colonização e 

                                                            
22Cf.:  NAGLIS, 2008 
23 Cf.: Depoimento do ex-colono Osvaldo Nascimento, apud ANDRADE, 2008, p. 39. 
24 CAPILÈ, 2000, p. 17 
25 Depoimento de D. Diva, coletado em 1999 
26 Depoimento de Gaspar da Silva, antigo chefe da colonização do INIC, citado por SANTOS, 2000, p. 33 
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desenvolvimento em caráter desigual das duas zonas. 27 No entanto, 

é um tanto contraditória a idéia divulgada pela historiografia, de que a CAND não 

contava com a vinda de tão grande número de migrantes e por isto não contava com 

infra-estrutura capaz de atender a todos28, impedindo assim que aqueles que chegaram 

aos fins da década de 1950 não mais recebessem os mesmos incentivos que receberam 

os primeiros. Entretanto os fatos dão a entender que diante da vastidão territorial da 

colônia, era de se supor ou de se esperar um grande número de migrantes, visto que, a 

primeira zona, que primeiramente começou a receber migrantes, possuía 68.000 ha o 

que representava apenas 27% da área total, enquanto a segunda zona possuía 199.00 ha 

representando os outros 73% 29 e, portanto, seria natural que logo esta primeira parte 

seria ocupada sendo necessário assim iniciar as demarcações na chamada segunda zona. 

A própria propaganda oficial, mobilizando grandes contingentes de migrantes, denota a 

idéia de que a colônia tivesse condições de comportar tanta gente. 

 Neste processo e independente dos problemas de ordem estrutural, como 

veremos adiante, o desenvolvimento da agricultura na CAND mostrava-se promissor, 

visto que além dos fatores propícios já mostrados, havia grande estímulo em função da 

demanda do mercado nacional.  

 A legislação exigia cidadãos aptos ao trabalho agrícola, porém, na prática a 

fixação do colono nas terras da CAND exigia deste muito mais, pois, como já foi 

exposto a maior parte da colônia (Segunda zona à direita do rio Dourados) se 

encontrava coberta por mata densa, sendo colonizada e os lotes demarcados, pelos 

próprios colonos, o que por sua vez exigia maior esforço destes, é o que podemos 

concluir da fala a seguir: 
Eu não tinha costume de derrubar mato, eu trabalhando no estado de São Paulo, não 
tinha costume de derrubar mato, eu tinha costume de arar a terra, trabalhar com o 
arador, coisa assim, aí eu fui enfrentar o machado, cortar, derrubar o mato no 
machado, era uma situação tão difícil, era um serviço tão pesado (depoimento de Ivo 
Araújo. 30 
  

 Nesse processo, a maioria dos colonos, de fato se dedicou à agricultura. Esta 

apesar de todas as situações favoráveis enfrentou como foi exposto, situações adversas. 

                                                            
27 NAGLIS, 2008, p. 65 
28 SANTOS, 2000, p. 31 
29 NAGLIS, 2008, p. 65 
30 Depoimento de Ivo de Araújo, coletado em 1999 
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Diante disso, muitos colonos desesperançosos por verem suas 

expectativas muitas vezes abaladas, destinaram-se a outras atividades. A exploração da 

madeira foi uma destas, a qual muitos colonos viram como uma fonte alternativa de 

renda. Neste processo o trabalho com a madeira foi possibilitado pelas circunstâncias. 

Em consonância ao depoimento acima, pode-se observar que para a maioria dos colonos 

a madeira foi o primeiro produto com o qual tiveram contato, mediante as técnicas para 

a limpeza dos terrenos. Técnica esta bastante primitiva, que utilizava instrumentos 

simples, como o serrote, o machado, a foice e o fósforo:  
Aí foi quando nós mudamo para cá, e não tinha nem acabado de fazer a casa nos já 
entramo dentro e ai viemo e começamo a trabalhar, num sacrifício danado, meu pai 
no machado e não tem aquela época a história do motor serra, era tudo nos braços, 
era no machado mesmo, era machado e foice, ai meu pai fretou aqueles paraguaio 
também um pouco de mato para eles derrubar, e assim foi para frente, foi 
derrubando, queimando. 31 
 

Tal processo cujo fim maior era preparar o terreno para o desenvolvimento da 

agricultura, trazia em sua gênese as condições para uma nova atividade – a exploração 

da madeira. Esta é comum em contextos de colonização, como mostra Foweraker: “em 

todas as fronteiras, literalmente centenas de serrarias ‘clandestinas’ eliminam durante o 

processo de ocupação, as árvores que vão sendo cortadas, sob a proteção da escuridão 

da noite, por camponeses empregados pelas companhias e armados de serras 

automáticas para derrubada”. 32 Ressaltadas suas particularidades, este fator se fez 

presente na CAND, sendo constante desde seu início nas localidades cobertas por 

matas, como era o caso da Segunda zona.  

 Se esta teve colonização tardia em relação à primeira zona, como atesta a 

historiografia, a demora se deu na ocupação devido aos problemas estruturais, porém 

com esta ocupação ou “invasão”, rapidamente os colonos transformaram as áreas de 

mata fechada em terrenos limpos, mediante as técnicas da coivara. Foi neste processo, 

que segundo Naglis33 a madeira tornou-se um problema na ocupação da colônia, visto 

que o objetivo era preparar a terra para a agricultura. Porém, logo a madeira deixa de ser 

problema para se tornar uma alternativa de renda e lucro. Inicia-se então paralela à 

agricultura a intensa exploração da madeira dos lotes dos colonos.  

                                                            
31 Idem   
32 Cf.: 1982, p. 47 
33 2008, p. 87 
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 Os colonos foram os primeiros a se beneficiarem desta 

madeira, pois diante das circunstâncias – limpeza do terreno e falta de incentivos por 

parte da administração, tem-se um paradoxo. A CAND possuía uma serraria oficial para 

atender as necessidades dos colonos no que diz respeito à construção de habitações. Na 

década de 1950 a impossibilidade de oferecer incentivos aos migrantes, devido a seu 

grande número, se estende também à madeira, entretanto, enquanto supostamente a 

primeira zona se via impossibilitada de oferecer até mesmo a madeira básica para os 

colonos, logo haveria abundância desta na segunda zona, sendo assim, ainda que de 

imediato, não alimentassem uma perspectiva de renda, os colonos foram os primeiros a 

se beneficiarem com esta madeira, visto que segundo, Santos “os que chegaram após as 

primeiras levas tinham que se arranjar sozinhos, construindo casas com a madeira do 

desmatamento do próprio lote”.34  

 No entanto, logo esta madeira seria usada também como uma fonte alternativa 

de renda, pois sua abundância deu margem ao surgimento e à proliferação de serrarias 

pelo interior da colônia, sendo estas instaladas pelos próprios colonos: 

 
em 1958, também ele (o pai) montou a primeira serraria, que prestou bons serviços 
e, posteriormente esta serraria foi ampliada  com a chegada do seu irmão Manoel 
Antônio de Azevedo, o Manézinho, que, juntos montaram a maior serraria daquela 
época. Essa indústria foi, mais tarde, vendida a milton Hafner Coura, e denominava-
se Serraria São Benedito. 35  
   

 A instalação destas serrarias ao interior da colônia se explica de um lado, pela 

abundância de madeira nativa, consequente das derrubadas, e por outro, devido às 

necessidades dos colonos em madeira beneficiada para a construção de habitações, 

tendo em vista que quanto mais a Colônia se estendia ao Leste, mais distante de 

Dourados ela ficava, aumentando assim as dificuldades dos colonos, devido à 

precariedade dos caminhos, como nos afirma as falas memorialistas da região 

atualmente Glória de Dourados:  

 
Naquele tempo, para nós, construir uma casa de madeira serrada, representava um 
progresso muito importante. Aqui, em Vila Glória, assim se fazia, ou então tinha que 
construir casas de pau a pique, porque outro material não existia. A madeira tinha 
que ser cortada a braço, com os famosos serrotões paraguayos, ou então buscá-la em 

                                                            
34  200, p. 41 
35 AZEVEDO, p. 14 
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Dourados, a 80 quilômetros, que, com sorte se fazia em uns 
quatro dias de viagem, quando fazia tempo bom 36.  
 
 

 Dessa forma, deduz-se que a madeira era comercializada entre os próprios 

colonos na região, mas também, assim como os produtos agrícolas, com outras pessoas 

da região, sendo inclusive exportada para São Paulo, isto é, quando havia condições de 

escoá-la, como afirma outra fala do mesmo memorialista acima citado: 

 
as primeiras serrarias também enfrentaram muitas dificuldades principalmente pela 
falta de estradas, pois não havia como exportar a madeira para São Paulo. Ou se 
vendia o que se produzisse, por aqui mesmo, ou se enfrentava recessão, o que veio a 
ocorrer com o aumento do número de serrarias, que não tinham como comercializar 
no local, toda a sua produção37  

 
 

 Neste contexto, os colonos são vistos pelos memorialistas como os heróis da 

colonização, os bandeirantes do século XX, entretanto, são pouco discutidos os efeitos 

ambientais desse processo, que talvez por estar inserido em um contexto de expansão 

capitalista passa despercebido. Porém, é preciso evitar generalizações, pois embora, este 

seja um processo necessário e comum, na metade do século XX as experiências do 

passado já mostraram a ação devastadora do homem para com seu meio em nome de um 

suposto progresso. Sendo assim, no contexto da criação das colônias agrícolas 

nacionais, as preocupações com o espaço ecológico se acham explícitas no Decreto Lei 

3.059/1941 que as implantou oficialmente. O artigo 24 do mesmo decreto, por exemplo, 

“assegurava a não exploração das matas sem o imediato aproveitamento agrícola do 

solo”; o artigo 4º assegurava a preservação de uma determinada área de mata: 

“Tratando-se de regiões de florestas naturais, em cada lote será mantida uma reserva 

florestal não inferior a 25% da sua área total”. 38 

 Tais exigências são inteiramente cabíveis à CAND, visto que, como já foi 

exposto, grande parte de seu território era coberto por mata densa. Ainda não é possível 

afirmar em que medida esta exigência foi cumprida, visto que em sua maior parte o 

trabalho de colonização foi feito por iniciativa própria dos colonos, os quais 

“individualmente passaram a derrubar e a serrar indiscriminadamente a reserva florestal 
                                                            
36  Idem  
37 Idem, p. 14; 15 
38 Cf. SANTOS, 2000,  p. 43; PONCIANO, 2006 p. 85 
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da Colônia”. 39 Contudo, as conseqüências ambientais estiveram 

presentes desde o início da ação dos colonos, pois a própria técnica utilizada para a 

limpeza dos lotes, era degradante ao solo, visto que o sistema da coivara consistia, após 

a derrubada e recolhimento da madeira, na queimada do mato, o que por sua vez 

empobrecia o solo.  

 Foi dito acima que, desesperançosos com a lavoura muitos colonos buscaram 

alternativas de renda, sendo a exploração da madeira uma delas. Os colonos, assim, 

como todos, puseram grandes expectativas em torno da colônia, no que se refere à 

prática agrícola, visto que havia vários fatores que se conjugavam positivamente para 

tal, além dos estímulos de mercado. Apesar das grandes expectativas, não se pode criar 

generalizações afirmando que a CAND foi uma grande fornecedora de gêneros 

agrícolas e matérias primas industriais ao Sudeste. Em contrapartida, também não se 

pode afirmar que ela não obteve êxito quanto ao papel para o qual fora projetada. Todas 

as particularidades, ditas acima, precisam ser analisadas neste processo.  

Por exemplo, sabe-se que a maioria dos colonos se dedicou ao trabalho agrícola, 

mas nem todos eram aptos a ele como exigia a legislação. Outro fator é que a maioria 

não tinha conhecimento das peculiaridades da região, no tocante, por exemplo, às 

características climáticas, pragas que atingem a lavoura etc. Embora o sistema de 

preparo da terra fosse simples, a prática da lavoura requer do agricultor um mínimo de 

experiência, para que o mesmo possa conhecer as pragas comuns peculiares a cada tipo 

de lavoura, os agrotóxicos corretos a serem utilizados, bem como a distancia que se 

deve deixar entre as plantas e muitas outras especificidades. Sendo assim, mesmo em 

menor grau, estes foram fatores que podem ter acarretado implicações ao 

desenvolvimento da lavoura na CAND. 

Entretanto, houve outros fatores que comprometeram em maior grau o 

desenvolvimento agrícola, cite-se, por exemplo, as dificuldades de escoamento da 

produção, as quais foram cruciais para a desvalorização comercial e as grandes perdas 

da produção dos colonos. A agricultura desenvolvida na CAND em grande parte pode 

ser classificada como de subsistência, pois a maioria dos produtos cultivados eram 

aqueles gêneros agrícolas de primeira necessidade, ou seja, o arroz, o feijão e o milho. 

Entretanto, ao se falar das grandes expectativas geradas em torno da CAND, esperava-
                                                            
39 NAGLIS, 2008, p. 90 
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se que a colônia produzisse em grandes quantidades também os 

gêneros agrícolas industriais, como o café, o amendoim e o algodão.  

Ao falar nos prejuízos da agricultura causados pelas dificuldades de escoamento, 

referimo-nos, sobretudo, à prática de uma agricultura comercial. Foi constatado, por 

meio de pesquisa anterior, que esta de fato foi prejudicada pelas dificuldades de 

escoamento, visto que a maior parte da colônia localizava-se à margem direita do rio 

Dourados, isto é a Leste da primeira zona, o que aumentava as distâncias em relação a 

Dourados e à estação de Itahum40. Estação esta, assinala Queiroz, relativamente 

“desfavorável em relação ao núcleo agrícola constituído pela Colônia de Dourados”, 

pois se localizava acerca de 60 quilômetros a oeste da cidade de Dourados. 41  

Salina destaca outro fator que desfavorecia o uso da estação de Itahum para o 

transporte da produção da CAND: “com a entrada do ramal da NOB, o que se seguiu foi 

uma diminuição da distância até Itaum [...]. Todavia o preço do frete rodoviário era alto, 

logo isto enriquecia os donos de caminhões e dificultava a vida dos comerciantes”. 42 

Esta situação era muito mais crítica para a segunda zona, pois além de aumentar os 

custos no transporte, muitas vezes o impossibilitava totalmente devido aos 

contratempos, como na época das intensas chuvas, que formavam atoleiros impedindo a 

passagem pelas precárias estradas até Dourados. Ao mesmo tempo, apesar da expansão 

da malha rodoviária, no extremo sul do SMT até início da década de 1960 não havia 

estradas ao Leste que ligassem diretamente o interior da colônia ao Sudeste brasileiro. 43 

 Dessa forma, explica-se a fala dos ex-colonos, quando afirmam que jogavam 

sacas de gêneros agrícolas no rio ou à beira de estradas, por falta de alternativas: “as 

lavouras que colhiam tinham pouco valor, principalmente pelas longas distancias e 

dificuldades de escoamento, pois não havia estradas. 44 No entanto, mesmo diante da 

constatação de uma agricultura comercial deficiente, não se pode afirmar que a CAND 

não correspondeu às expectativas criadas em torno dela, pois de fato ela produziu, em 

quantidade e qualidade, o que fora prejudicado foi o comércio devido aos fatores já 

expostos. È importante frisar que se destacam as deficiências de uma agricultura 

                                                            
40 MENEZES, 2008 
41 1999, p. 499 
42 Cf. 2003, p. 23 
43 Cf. CASALI, 2002,   p. 21 
44 AZEVEDO, 1994, p. 32 
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comercial, com algumas ressalvas, visto que, também, foi 

constatado que mesmo os gêneros supostamente destinados à subsistência também 

foram comercializados, pois eram produzidos muito além das necessidades imediatas 

dos colonos. 

Portanto, o fato de se afirmar que a colônia produziu em grandes quantidades, 

não exclui as grandes dificuldades que os colonos enfrentaram na prática agrícola. O 

fato de evidenciarmos tais dificuldades, que muitas vezes, prejudicaram o 

desenvolvimento da agricultura na CAND, não diminui a importância ou o êxito da 

Colônia, no tocante à prática agrícola.   

 Como foi exposto acima, conclui-se que a madeira era explorada pelos colonos, 

também com vistas ao mercado, é o que se deduz das falas memorialistas já 

reproduzidas acima: “as primeiras serrarias também enfrentaram muitas dificuldades 

principalmente a falta de estradas, pois não havia como exportar a madeira para São 

Paulo”. Entretanto, até a década de 1960 a Segunda Zona da CAND enfrentou grandes 

dificuldades quanto ao escoamento de seus produtos, tanto no comércio da madeira, 

quanto dos gêneros agrícolas. Isto devido às condições já expostas acima, que muitas 

vezes lhe acarretava certo isolamento, o que deixava os colonos sem alternativas quanto 

à produção, principalmente de gêneros agrícolas, visto que não havia nem 

possibilidades de armazenamento, ocasionando a perda de muitos produtos, 

principalmente àqueles mais vulneráveis à umidade ou que deterioravam rapidamente. 

Foi diante das grandes perdas da produção da segunda zona e dos prejuízos econômicos, 

em face da impossibilidade do transporte até Dourados, que se cogitou como única 

solução a abertura de uma estrada para o Leste, em direção a São Paulo, o que se 

concretiza, ainda que de forma precária, em fins da década de 1960, possibilitando o 

escoamento direto da produção da segunda zona da CAND para o Sudeste brasileiro:  

 
começou Glória também, e Jatei, e aí veio e começou a se interessar a ligar com São 
Paulo por aqui, em vez de ir por lá, que era tudo terra, buraco e natureza, vamos por 
aqui que era mais fácil, a gente mesmo abria passagem, tinha uma pequena 
passagem no lombo de burro, depois veio a terra, mais ainda, cascalhada. 45 

  

                                                            
45 Depoimento do padre Amadeu Amadori, coletado por  Ponciano em 1999 
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Dessa forma, enquanto se iniciava no Estado na década de 

1960 a mecanização da agricultura, em fins desta mesma década, houve a emancipação 

da CAND.46 Ao contrário do que somos levados de imediato a pensar, sem as devidas 

análises, grande parte da colônia, principalmente a segunda zona, na prática não 

acompanha este processo. Ou seja, ainda em face da concentração de terras, da 

modernização agrária que vinha em certa medida ameaçar a pequena lavoura, a Colônia 

continua desenvolvendo suas atividades por meio da pequena propriedade, sendo que 

neste mesmo período é que os colonos da segunda zona conseguem, por meio da já 

citada estrada, alcançar o mercado consumidor tão almejado desde o início dos 

trabalhos agrícolas . È o que se pode observar no seguinte relato: “Mas o fato é que, na 

colheita de algodão de 1962, isto é, já no mês de março, iniciamos o transporte de 

algodão para São Paulo”. 47  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As considerações delineadas neste artigo fazem parte de uma pesquisa em 

andamento, entretanto algumas delas já puderam ser verificadas por meio de pesquisa 

anterior de Iniciação científica. 

O fator produção permite afirmar que a colônia teve êxito na inserção da região 

na economia de mercado, pois os colonos apesar de, como foi frisado, possuírem uma 

mentalidade típica dos membros de uma frente de expansão, estavam inseridos de fato 

em uma economia de mercado, pois, como afirmou Martins, a frente pioneira é um 

fenômeno eminentemente capitalista. Como foi mostrado a produção da colônia não se 

restringiu apenas a gêneros agrícolas, mas também houve outros produtos, com o qual 

os colonos se ligaram ao mercado, como é o caso da madeira. 

 No caso dos gêneros agrícolas como se sabe estes incluíam os de subsistência e 

as matérias primas industriais. Estas foram produzidas em menor quantidade em relação 

aos outros, o que se explica, pelo fato de serem destinados exclusivamente ao mercado; 

e a prática de uma agricultura comercial ter sido grandemente prejudicada pelas 

dificuldades de escoamento. Embora estas tenham sido fatores que implicaram no 

desenvolvimento de uma agricultura comercial, ressalte-se que embora com limitações, 

a comercialização se estendeu a todos os produtos da CAND, pois também aqueles 

                                                            
46 SANTOS, 2000 
47 cf. AZEVEDO, 1994, p. 61 
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gêneros destinados à subsistência eram cultivados em significativas 

quantidades, o que ia além das necessidades imediatas dos colonos sendo seu excedente 

comercializado. 

 O que impossibilitou que a CAND tivesse em maior grau atendido, pelo menos 

de imediato, a grande demanda do Sudeste, foram as dificuldades de escoamento que os 

colonos enfrentavam, e, não a incapacidade da colônia de produzir o suficiente para 

atender tal demanda. Visto que se verificou pelas falas dos colonos, uma notável 

produção, ao relatarem que a superprodução e a impossibilidade de venda e consumo 

acarretavam a perda da mesma.  

 Tais dificuldades, por sua vez, não se limitam somente aos gêneros agrícolas, 

mas também ao comércio da madeira, que de acordo com as fontes também tinha como 

destino o Sudeste brasileiro. A exploração da madeira, pelo que foi visto possui várias 

faces, sendo inicialmente explorada pelos colonos para atender suas necessidades 

básicas, mas logo sua importância extrapola os limites da colônia passando então a ser 

objeto de lucro. È neste sentido que também os colonos a vêem como mais uma 

alternativa de renda, o que mediante sua grande abundância favorece a implantação de 

muitas serrarias rústicas no interior da colônia.  

  A respeito da emancipação da CAND, ocorrida no fim da década de 1960 (cf. 

SANTOS, 2000) é preciso fazer algumas ressalvas a algumas generalizações. Esta 

ocorreu em um momento em que a região passava por transformações de ordem agrária, 

onde a pequena propriedade policultora perdia espaço para as grandes propriedades 

monocultoras, período em que houve certa concentração fundiária no SMT. Tal 

emancipação tem sido interpretada pela historiografia como “a extinção da colônia” 48, 

no entanto, tal fato deve ser analisado, pois as rupturas não se dão com datas fixas e as 

permanências são inevitáveis, sendo assim, na prática a emancipação não corresponde à 

extinção da CAND, tendo em vista o território deixou de estar subordinado ao governo 

federal. Entretanto, as práticas concretas, construídas neste espaço, as vivências dos 

sujeitos sociais inseridos neste processo a conjuntura econômica criada, não se desfez 

juntamente com a suposta “extinção” da Colônia.  Sendo assim, a CAND continuou 

existindo para os colonos, que continuaram se referindo ao território como “a Colônia”, 

esta continuou em pleno desenvolvimento de suas atividades. Enquanto se desfazia o 
                                                            
48 PONCIANO, 2006, p. 81 
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corpo administrativo federal, os colonos continuaram trabalhando, 

produzindo, enfrentando dificuldades e comercializando seus produtos, agora com 

outros agentes, “se virando por conta própria”, como muitas vezes já vinham fazendo.  

 Com relação a mecanização da agricultura, esta foi uma realidade que se iniciou 

já na década de 1960, entretanto, é preciso também relativizá-la, pois esta inserção de 

máquinas agrícolas modernas, se dá de forma gradativa. Na segunda zona da CAND, 

por exemplo, esta realidade se deu de forma lenta, permanecendo as técnicas manuais 

de cultivo e colheita ainda por muito tempo. Como mostraram as fontes, a própria 

exportação de alguns produtos para o Sudeste se iniciou na década de 1960, como é o 

caso do algodão. 
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DE CANA-DE-AÇÚCAR PARA A AGROINDÚSTRIA 
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RESUMO 

O estudo demonstrou em Goiás a existência de um embate entre duas vias 
de produção para o fornecimento da máteria-prima para as agroindústrias canavieiras. 
Nas pesquisas feitas nas entidades representantes do setor agrícola goiano e de 
fornecedores de cana, constatou-se que existem dois modelos de expansão do setor 
sucroalcooleiro no Estado. O primeiro modelo foi considerado atrasado pelas entidades, 
pois privilegia a posse da terra por parte das fábricas, seja pelo arrendamento, seja pela 
compra de terras pelas empresas deste setor. Na percepção das entidades, este modelo 
provoca a decadência econômica dos demais setores econômicos e comerciais dos 
municípios. Os municípios de Santa Helena de Goiás e Maurilândia foram citados por 
diversas entidades como exemplo deste modelo atrasado. Destaca-se ainda, que os 
dados estatísticos indicaram que em Goiás há o predomínio da via tradicional de 
abastecimento, gerando um embate entre as entidades de classes dos produtores rurais 
que procuram incentivar a outra via. Por isso, entende-se que para uma alteração no 
modelo tradicional há a necessidade de um planejamento do setor público, seja ele 
federal ou estadual, que possibilite e incentive o modelo novo, com a presença do 
fornecedor autonômo para as agroindústrias canavierias. 
PALAVRAS-CHAVES: vias de abastecimento, fornecedor autonômo, cana própria, 

modelo predatório 

1. INTRODUÇÃO 

A estrutura produtora da agroindústria canavieira do Brasil sempre esteve 

associada à concentração fundiária. A abordagem deste artigo está relacionada a este 

aspecto considerado fundamental para o entendimento da dinâmica setorial. O estudo 

tem como objetivo caracterizar a estrutura de abastecimento da agroindústria canavieira 

do Estado de Goiás, especificamente do Sudoeste Goiano a partir dos meados da década 

de 1990. 

O foco central deste artigo é buscar detectar se a expansão da agroindústria 

canavieira na região pesquisa  tem ocorrido da forma tradicional, ou seja, com base na 
                                                 
1 Este artigo faz parte das pesquisas efetuadas para a elaboração da tese de doutorado da primeira autora 
com orientação do Prof. Dr. Pedro Ramos. 
2 Economista, Mestre pelo Instituto de Economia – UFU e Doutora em Desenvolvimento Econômico –  
Instituto de Economia – UNICAMP. Professora da Universidade de Rio Verde – FESURV e da 
Universidade Estadual de Goiás – E-mail: divalunas@yahoo.com.br. 
3 Economista, Mestre e Doutor pela EAESP/FGV e Professor/ Pesquisador do Instituto de Economia – 
UNICAMP – Núcleo de Economia Agrícola - NEA. E-mail: peramos@eco.unicamp.br. 
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integração vertical (expansão e montagem de usinas e destilarias com a produção de 

cana própria, em terras arrendadas ou não), ou com base na atração de incorporação de 

fornecedores autônomos, que sejam proprietários e produtores de cana. 

É possivel configurar quatro situações possíveis para o fornecimento de 

cana-de-açúcar para as usinas ou destilarias. O Quadro abaixo apresenta estas situções 

de forma resumida. 

Quadro sinótico – Vias de abastecimento da agroindústria canavieira  
Via tradicional de constituição e de expansão 
das fábricas 

Via alternativa de constituição e de 
expansão das fábricas 

Cana própria 
(autoabastecimento) 

Cana própria 
(autoabastecimento) 

Fornecedor 
independente 

Fornecedor 
dependente 

Em terras arrendadas 
de vários 
proprietários 
independentes 

Em terras próprias da 
fábrica, de sócios ou 
de acionistas 

- Produtor 
- Proprietário 
(terras próprias) 

- Produtor 
- Não proprietário 
(terras 
arrendadas) 

Pagamento de renda 
aos proprietários 

Situação socialmente 
menos desejável 

Situação 
socialmente mais 
desejável 

Lucro da 
atividade agrícola 

Fonte: Elaborado a partir das leituras em Ramos (1999, 2002, 2008a) 
A metodologia adotada para esta investigação foi uma pesquisa de campo 

nas instituições representativas de produtores rurais, das agroindústriais canavierias e 

das associações de fornecedores de cana-de-açúcar. Os dados obtidos foram 

conseguidos através de visitas e de coleta de informações em um questionário semi-

estruturado.  

O artigo esta dividido em quatro partes principais. Esta Introdução com a 

apresentação do assunto abordado e a metodologia empregada no desenvolvimento da 

pesquisa. A segunda parte discute os dados sobre o abastecimento das fábricas em 

Goiás. A terceira parte consta das entrevistas realizadas. Devido a diversidade de 

opiniões optou-se por uma subdivisão neste item. Por fim,  apresenta-se a conclusão 

com as principais considerações da análise feita neste artigo. 

2. ESTRUTURA DE FORNECIMENTO DE CANA PARA A AGROINDÚSTRIA 

CANAVIEIRA EM GOIÁS 

A entrada de novos grupos usineiros no Estado de Goiás criou a expectativa 

do surgimento de um novo padrão de fornecimento de cana-de-açúcar para estas 

empresas. Esta nova via seria o fornecimento através da figura do fornecedor. A 

existência e a participação deste novo agente passaram a ser defendidas pelas várias 
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entidades de classe do setor agrícola goiano como uma opção de repartição e de geração 

de efeitos positivos pela entrada dos novos grupos usineiros em Goiás. A Figura 1 

apresenta a distribuição das usinas em funcionamento para Goiás em 2009. 

 

 
Fonte: SEPLAN (2009). 
FIGURA 1 – Mapa de Goiás e as usinas em operação em 2009. 

Destaca-se o adensamento das fábricas instaladas em Goiás principalmente 

na Região Sul de Goiás. Esta região é a que possui melhor infraestrutura de logística e a 

melhor qualidade de terra, por isso mesmo, considerada a região mais importante na 

produção de grãos no Estado de Goiás. A consolidação das fábricas e a implantação de 

novas agroindústrias canavieiras na região poderão agravar a disputa por terras na 

região, principalmente se este tipo de disputa concentra-se na forma tradicional pelo 

controle da fábrica na produção da matéria-prima, seja via arrendamento ou compra de 

terra pelas usinas. 

No entanto, as indicações em Goiás é que a forma tradicional de 

fornecimento de cana própria mantém-se como a principal. Existe uma clara indicação 

de que a superação deste paradigma ultrapassa os limites das orientações econômicas 

sobre a melhor opção para a integração das agroindustriais do setor canavieiro. 

Neste setor, prevalece a lógica da valorização do capital em forma da 

propriedade privada da terra. Ou seja, mesmo que existam evidências econômicas das 
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vantagens de um novo tipo de integração através da figura do fornecedor autônomo, as 

usinas optam pela integração completa com o controle da matéria-prima, conforme será 

destacado pela alta participação da cana própria em Goiás, nos dados do Mapa (2009). 

Esta característica deve-se a fatores históricos e sociais da propriedade privada da terra, 

como forma de poder político e econômico, principalmente em regiões como o Centro-

Oeste, que tiveram seu processo alicerçado no desenvolvimento de atividades agrícolas 

para a ocupação do espaço econômico. 

As evidências e as análises dos dados em Goiás confirmam o que Ramos 

(1999) concluiu na sua tese de doutoramento. A propriedade da terra é condição 

fundamental para o surgimento do usineiro. Em Goiás, considerada uma região de 

fronteira e de instalação de novos padrões agrícolas, esta condição não foi superada. 

Reproduzido no estado, o que Ramos (1999, p.21) salienta para o Brasil: “o controle 

sobre todo o processo produtivo, a partir do controle da propriedade fundiária, que é, ao 

mesmo tempo, base do poder político e da obtenção de privilégios, tem atravessado 

séculos em nosso País.” 

A propriedade da terra em Goiás está ligada diretamente a todas as famílias 

que, em diversos períodos, governaram o estado. Nas análises feitas por Pereira (2006), 

há indicações de que o poder político em Goiás esteve baseado em oligarquias que 

tinham como base o latifúndio. A propriedade da terra no Estado era condição 

primordial para acesso a privilégios e a determinados setores do poder político nas 

várias regiões do Estado.  

Quanto à análise dos dados gerais de Goiás, indica que a participação da 

cana própria moída, no total na safra 1996/1997, foi de 98%, enquanto que a cana de 

fornecedor foi de 2%. Outra característica é que a maioria das microrregiões apresenta 

100% de cana própria para o fornecimento das usinas destas regiões. Na safra 

1996/1997, as únicas microrregiões que apresentaram a participação de cana moída de 

fornecedor foram a de Anápolis e a do Sudoeste de Goiás. Em Anápolis, a participação 

do fornecedor foi de 13%, e no Sudoeste de Goiás foi de 11%.  

Na Figura 2, destaca-se o crescimento da cana própria moída em Goiás. O 

cálculo da TGC deste período indica que a taxa registrou 8,70% no período de 
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1996/1997 a 2008/2009. A participação da cana  própria moída foi significativa em 

todas as safras analisadas com uma participação acima de 90% até a safra 2004/2005.  

 
Figura 2 – Goiás: cana própria moída, 1996/1997 a 2008/2009, em mil t. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MAPA (2009). 

Na safra 2004/2005, a cana própria tem uma participação de 86% e a de 

fornecedor foi de 14%. A partir desta safra, os dados indicam uma redução da 

participação de cana própria com o crescimento da participação da cana de 

fornecedores. 

Ou seja, apenas com a entrada dos novos grupos usineiros no Estado de 

Goiás, a partir de 2004, é que se percebe uma mudança no padrão de fornecimento das 

usinas no estado. Contudo, apesar de indicar uma elevação da participação de cana de 

fornecedor, este movimento é mais forte nas microrregiões tradicionais de cultivo de 

grãos, o que pode indicar que o movimento da entrada da figura de fornecedores para as 

fábricas tem sido feito pelos produtores tradicionais de grãos. Estes produtores 

capitalizados e com uma tradição na atividade agrícola parecem estar optando pela 

cultura da cana-de-açúcar como uma opção de diversificação de suas atividades. 

Entende-se que o crescimento da cana moída de fornecedores em Goiás é 

motivado pelo avanço da cultura em áreas não tradicionais de cultivo e pelas 

orientações e organizações da classe de produtores rurais goianos. De acordo com as 

entrevistas e as orientações das entidades do setor em Goiás a cultura de cana-de-açúcar 

é indicada como um complemento da renda de produtor rural, evitando se tornar a 



III Conferência Internacional em História Econômica & 
V Encontro de Pós-graduação em História Econômica  
 
Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010 
 
 

 

atividade principal. Havendo uma orientação para que tais produtores evitem o 

arrendamento e mesmo o cultivo de 100% de suas áreas com esta cultura.  

Os dados da cana própria e da cana de fornecedores em Goiás discriminados 

comprovam que as microrregiões mais significativas quanto à participação de cana de 

fornecedores são também as mais importantes na produção de grãos, caso da 

Microrregião Sudoeste de Goiás. Na Tabela 1, apresentam-se os dados das médias 

trienais de cana própria e cana de fornecedores para as microrregiões do estado de 

Goiás. 

Tabela 1 – Goiás: cana própria e cana de fornecedores moídas, médias trienais das 
safras 1996/1997 a 2007/2008. 

Microrregiões Média 
97/99 

Média 
2000/02 

Média 
2003/05 

Média 
2006/09 

Cana própria moída 
Anápolis 357.840 370.519 698.267 964.180
Anicuns 536.513 618.325 934.843 1.478.950
Catalão 116.223 60.771 68.533 151.602
Ceres 2.410.967 1.844.777 3.249.577 4.635.006
Entorno de Brasília _ _ _ 75.157
Meia Ponte 711.996 686.007 927.013 1.720.170
Quirinópolis _ _ _ 268.470
Sudoeste de Goiás 874.813 731.960 1.173.917 1.821.452
Vale do Rio dos Bois 3.015.922 2.851.800 4.032.016 3.588.558
Total Cana – Própria 8.063.363 7.164.159 11.084.166 14.563.950
Cana de fornecedor moída 
Anápolis 51.842 _ _ _
Ceres 79.434 318.409 661.930 1.269.414
Quirinópolis _ _ _ 435.783
Sudoeste de Goiás 132.275 225.964 370.959  181.133
Vale do Rio dos Bois _ _ 886.993 915.571
Total cana – 
fornecedor 

263.551 568.581 1.208.959 2.613.256

Total (própria/ fornec.) 8.326.914 7.732.741 12.293.125 17.177.206
Índice Cana – fornec. 100 216 459 992
Índice Cana – própria  100 89 137 181
Período-base (97/99) = 100 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MAPA (2009). 
 

Os dados da Tabela 1 indicam que há crescimento significativo da 

participação da cana de fornecedores nas Microrregiões de Ceres e na Vale do Rio dos 

Bois. Outra característica é a entrada da Microrregião de Quirinópolis a partir do último 
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período analisado. Nesta microrregião estão instalados dois grupos paulistas, a Usina 

Boa Vista S/A e a Usina Açúcar e Álcool S/A São Francisco, no município de mesmo 

nome da microrregião. Entende-se que o crescimento da participação da cana de 

fornecedor em Goiás é, portanto, um movimento recente que se conjuga com a entrada 

de novos grupos usineiros em Goiás.  

Conforme Ortolan (2007), no processo de relacionamento entre usineiros e 

fornecedores na agroindústria canavieira, é necessário que os produtores tenham uma 

forte representação institucional, através de associações, para que as transações possam 

garantir uma melhoria da remuneração das atividades, bem como a repartição dos 

ganhos do processo produtivo. 

Por isso, a criação de associações de fornecedores em Goiás é um 

movimento recente. Derivado da entrada dos novos grupos na agroindústria canavieira, 

portanto, configura-se uma nova organização de interesses em Goiás, diferenciando 

basicamente pelas orientações para evitar o arrendamento. 

 Ainda Ortolan (2007) destaca que a existência do fornecedor para a 

agroindústria canavieira dinamiza o comércio local ao privilegiar a aquisição de 

insumos e de máquinas na região, favorecendo, assim, o aquecimento da economia 

regional. Outro fator é a fixação do agricultor na atividade rural, já que esse trabalhador 

continua a desenvolver sua atividade produtiva na sua propriedade. Esta fixação envolve 

várias gerações de agricultores que passam a manter um elo com a atividade rural. Este 

discurso será transplantado diretamente para todas as associações, conforme foi 

detectado na pesquisa de campo. 

A atividade de arrendamento das terras em Goiás para as usinas nas várias 

regiões tradicionais comprovou que o produtor, após o período de arrendamento, 

dificilmente retorna à atividade rural. Nas entrevistas feitas nas entidades, a realidade 

que as entidades evidenciaram é que, após o produtor sair da atividade rural, ocorre uma 

descapitalização e um sucateamento de seus maquinários, além do distanciamento das 

atividades rurais, o que leva a uma desqualificação dos mesmos quanto ao 

acompanhamento das conjunturas do setor. Esta realidade dificulta ainda mais o seu 

retorno às atividades. 
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Dentro desta conjuntura, as recomendações da FAEG – Federação da 

Agricultura e Pecuária de Goiás (2009) concentram-se em que o produtor não pratique o 

arrendamento total de suas áreas, mas faça a opção pela transformação do cultivo de 

cana-de-açúcar em mais uma fonte de renda. Entende-se que este cultivo não pode ser a 

única opção de rendimentos, pelas consequências já salientadas, pelo afastamento do 

produtor da atividade rural. Outro fator apontado pela entidade é a queda nas atividades 

comerciais dos municípios com o arrendamento das terras para as usinas.  

O movimento que se percebe nos municípios com atividade de 

arrendamento acentuada é que grande parte das famílias investem ou mesmo se 

deslocam para fora do município de origem. Segundo a FAEG (2009, p. 18): 
O incentivo ao produtor independente/fornecedor é fundamental. O grande entrave 
no momento é o problema dos altos custos para ser um fornecedor, o que dificulta 
essa proposta. Uma proposta apresentada é a criação de um selo, por parte do 
Governo Estadual, de incentivos para as usinas que possuem uma determinada 
quantidade de fornecedores diretos. 

Percebe-se, em todos os discursos das entidades ligadas ao setor agrícola em 

Goiás, a necessidade da existência de incentivos para que o fornecedor seja inserido na 

atividade canavieira. O próximo item apresenta as análises das entrevistas nas diversas 

entidades representativas dos produtores rurais e dos fornecedores de cana-de-açúcar 

para as usinas do Estado de Goiás.  

3. O EMBATE ENTRE OS AGENTES DO SETOR CANAVIEIRO EM GOIÁS 

As entidades entrevistadas foram selecionadas de acordo com os seus 

respectivos setores de atuação, sendo elas: a Federação da Agricultura e Pecuária do 

Estado de Goiás – FAEG, Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool de Goiás – 

SIFAEG, Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar de Goiás – SIFAÇUCAR e 

todas as associações de fornecedores de cana-de-açúcar da região delimitada em Goiás. 

 

3.1.1 Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás – FAEG 

 

A FAEG, que completou em 2008 seus 40 anos, é uma instituição 

representativa do setor agrícola de Goiás e tem por base os sindicatos de agricultores 

dos municípios goianos, sendo estas entidades o elo entre a entidade e as demandas dos 

agricultores. A entidade tem comissões específicas para cada atividade ou assunto do 
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meio rural, sendo que as mais recentes são as dos setores de piscicultura e a do meio 

ambiente. 

Na entrevista, foi destacado que as agroindústrias canavieiras no Estado de 

Goiás têm apresentado uma expansão muito rápida e ampla após 2000. Muitas empresas 

têm projetado instalações com um volume de investimentos elevado, causando uma 

pressão nos fatores produtivos locais, o que gera problemas de oferta e de organização 

do espaço produtivo.  

No entanto, na entrevista foi salientado que, com a crise econômica, iniciada 

em agosto de 2008 e seu aprofundamento em 2009, com redução do crédito, percebeu-

se que algumas empresas do setor não têm condições de garantir o cumprimento dos 

pagamentos dos arrendamentos. Isto gerou um cenário de crise que afeta o produtor 

rural de Goiás, ligado a este setor, principalmente, através da prática de arrendamento e 

de parceria para o fornecimento de matéria-prima. 

A FAEG trabalha com os dois tipos de produtores ligados ao setor 

canavieiro. O arrendatário, que aloca sua terra para que a usina produza a cana-de-

açúcar por conta própria, e o parceiro, o que seria melhor classificado como fornecedor 

autônomo, que através de contratos de fornecimento oferta a matéria-prima para as 

usinas. Em Goiás, segundo a FAEG, 90% da cana-de-açúcar do setor sucroalcooleiro é 

produzida através do sistema de arrendamento da terra pelas usinas.  

Neste ponto, a FAEG considera que o estado tem se organizado de forma 

diferenciada de estados tradicionais, como São Paulo, que tem, segundo a entidade, um 

maior volume de fornecedores autônomos. Esta entidade considera a estrutura de São 

Paulo como importante estratégia para o fornecimento da matéria-prima para a usina e 

geradora de efeitos multiplicadores4. 

Segundo o entrevistado, na safra 2008/2009, o percentual de mecanização 

integral da colheita foi de 60%, mas ela deverá atingir, nos próximos dois anos, até 

95%. Contudo, isto poderá não ocorrer em função da escassez de crédito. Quanto aos 

                                                 
4 No entanto, considerando o levantamento estatístico e as análises de autores como Ramos 
(2008a), o Estado de São Paulo caracteriza-se pelo fornecimento de cana-de-açúcar de terras 
oriundas de arrendatários. Porém, a contabilização destes e mesmo a coleta de dados 
estatísticos têm transformado estes arrendatários em parceiros,  mascarando os dados sobre 
este setor. 
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produtores, a entidade considera que eles são pequenos produtores arrendatários. Os 

fornecedores são médios e localizados em regiões específicas do estado, como Goiatuba 

e Quirinópolis. 

Nestas regiões, as usinas optaram pelo sistema de fornecimento de cana-de-

açúcar através de fornecedores que a entidade classifica como parcerias. Os novos 

empreendimentos em Goiás caracterizam-se por esta opção para elevar sua 

competitividade, ao contrário dos modelos antigos do setor, que optaram pela compra 

de terras, o que gera uma concentração fundiária em determinadas áreas de 

consolidação destas fábricas, principalmente pela inflação gerada nos preços de terra em 

Goiás, com indicação de elevação dos preços em torno de 15% nas áreas de 

consolidação dos setores de grãos e de cana-de-açúcar.  Esta conjuntura viabiliza a 

parceria no setor. 

Percebeu-se, na entrevista na FAEG, uma tendência forte para o 

aproveitamento do discurso energético como um diferencial do setor sucroalcooleiro, 

inclusive com a recomendação para que os documentos da entidade utilizem a 

denominação setor sucroenergético em substituição ao setor sucroalcooleiro. 

A FAEG tem orientações jurídicas para os contratos de fornecimento e de 

arrendamento. Os contratos de arrendamento são orientados pelo ciclo da atividade de 

produção de cana-de-açúcar. No mínimo, um contrato de arrendamento deve contemplar 

um ciclo produtivo, de cinco safras ou de cinco cortes. A entidade esclarece que existem 

contratos de dez, de quinze e mesmo de vinte anos.  

Os contratos de fornecimento são mais maleáveis. O tempo é determinado 

não pelo ciclo produtivo, caso dos arrendamentos, mas pela safra agrícola. Ou seja, 

segundo a entidade, os contratos de fornecimentos podem ser modificados a cada safra 

agrícola, caso o produtor agrícola assim estipule nas cláusulas dos contratos. 

A FAEG orienta que o produtor não faça o arrendamento da área total da 

sua propriedade. A entidade defende uma diversificação das atividades produtivas 

dentro das propriedades rurais para minimizar os riscos e elevar a rentabilidade da 

atividade produtiva rural. O cenário de crise do setor sucroalcooleiro é um importante 

indicativo da necessidade desta diversificação. Há dois ou três anos, a atividade de 

produção de cana-de-açúcar mostrava-se altamente rentável, motivando a entrada de 
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produtores nesta produção. Com a crise, há uma inversão desta conjuntura e os 

produtores que optaram por uma concentração das suas atividades tem apresentando 

prejuízos, afetando sua capacidade de gerenciamento e de pagamento de seus 

compromissos. 

Esta conjuntura de concentração de atividades agrícolas em uma única 

cultura é entendida pela entidade como altamente prejudicial para o produtor rural, 

especificamente para o pequeno produtor. Por isso, as orientações da entidade são para a 

utilização intensiva da terra em diversas atividades produtivas que possam garantir uma 

determinada taxa de rentabilidade para o produtor rural. 

 

 

 

3.1.2 SIFAEG – Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool de Goiás 

SIFAÇUCAR – Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar de Goiás5 

 

Estes dois sindicatos atuam há 25 anos no setor sucroalcooleiro, 

representando as destilarias e as usinas de Goiás e tem uma forte representatividade 

local. Segundo o entrevistado, o objetivo básico da entidade é a relação entre as 

indústrias produtoras de açúcar e de etanol e a sociedade. O entrevistado considera que 

a entidade é um instrumento institucional de relacionamento entre as indústrias do setor, 

a sociedade organizada e as várias esferas do poder público. 

Em 2009, o número de sócios da entidade registrou 40 agroindústrias. O 

presidente executivo do SIFAEG-SIFAÇUCAR salientou que, em 2007, o número de 

sócios era de 20. Ou seja, o crescimento foi de 100% nos dois últimos anos. O 

entrevistado destacou que não são apenas as novas usinas que são procuradas para se 

associar ao sindicato, mas qualquer empresa em fase de implantação de canaviais para a 

produção de etanol, de açúcar e de agroenergia é procurada. A característica do sócio 

deste sindicato é a atuação nestes três segmentos industriais (açúcar, etanol e 

agroenergia). 

                                                 
5 Essa entrevista foi realizada em 22 de dezembro de 2009, na sede da entidade, com o seu presidente 
executivo, o Sr. André Luiz Baptista Lins Rocha. 
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As perspectivas deste setor para Goiás, na visão do entrevistado, são 

promissoras. Isso porque o setor sucroenergético foi o que mais investiu no estado nos 

últimos três anos, segundo o entrevistado, e provavelmente continuará sendo o que mais 

vai investir em Goiás. Há oportunidades para o setor no estado, principalmente devido à 

qualidade da terra e do clima do estado, que são propícios para o cultivo da cana-de-

açúcar.  

A atuação do poder público estadual tem sido muito importante, na visão do 

entrevistado, para a atração dos investimentos de Goiás no setor sucroenergético, 

principalmente via incentivos fiscais e programas de atração de investimentos. O 

entrevistado salientou que, em 1999, eram 12 empresas operando no setor, em 2006, já 

eram 16 empresas e, em 2009, há 33 empresas. Outro fator que incentiva os 

investimentos são alíquotas diferenciadas para o produto etanol, incentivando o 

consumo deste produto. Outra atuação do Governo Estadual tem sido na discussão e nos 

investimentos para a melhoria da infraestrutura e da logística para os setores produtivos.  

Quanto ao fornecimento da cana-de-açúcar, foi citado que, no primeiro 

momento, houve a necessidade deste fornecimento ser feito via cana própria ou via 

arredamento pelas usinas. Para o entrevistado, isto se deu devido à falta de experiência 

dos produtores rurais com esta cultura e pela necessidade das usinas terem uma 

determinada quantidade de matéria-prima para o processamento industrial. Na fase de 

expansão atual, o entrevistado considera que a existência de novos produtores rurais 

com experiência nesta cultura e pelos novos grupos está ocorrendo uma elevação da 

figura de fornecedores autônomos de cana-de-açúcar para as usinas. 

Outro fator que tem motivado o aumento de fornecedores autônomos em 

Goiás e, até mesmo, segundo o entrevistado, no Mato Grosso do Sul são as ações das 

várias entidades organizadas dos produtores rurais, que tem buscado incentivar a 

participação dos produtores como fornecedores desta matéria-prima. Citou como 

exemplo as associações de fornecedores e a FAEG como importantes instituições para 

este tipo de  incentivo, além da ORPLAN, que tem atuado em Goiás. 

Todas estas instituições estão trabalhando para a transparência, a divulgação 

e o incentivo, para que o produtor rural possa atuar nesta atividade, sendo esta uma 
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oportunidade para a criação de mais uma fonte de renda e de diversificação das 

atividades de sua propriedade. 

Na opinião do entrevistado, não existe a necessidade por parte das usinas de 

manterem uma porcentagem de controle sobre o fornecimento de cana-de-açúcar, 

podendo inclusive este fornecimento ser feito 100% por produtores autônomos. Citou 

como exemplo deste tipo de atividade a questão da usina Bom Sucesso do Grupo 

Farias6, em Goiatuba, que tem o fornecimento total de produtores autônomos. 

Existe uma clara diferenciação entre a visão do presidente executivo da 

entidade e das agroindústrias canavieiras de Goiás, que, em vários discursos e até 

mesmo nos projetos de instalação, salientam a importância de terem o controle sobre 

uma determinada margem de fornecimento de cana-de-açúcar para a garantia das 

atividades industriais. Em uma das agroindústrias do setor, o seu diretor citou que não 

há como uma usina confiar no fornecimento autônomo, pois os produtores poderiam 

deixar de entregar a matéria-prima por inúmeros motivos, comprometendo o 

funcionamento industrial da empresa. 

Quanto aos contratos de arrendamento, o entrevistado salientou que são 

contratos de parcerias entre as agroindústrias canavieiras, mas que assumem 

características próprias entre cada empresa e seus parceiros. Salientou que existem 

contratos de arrendamentos em Goiás com duração de 20 anos, ou seja, são de longa 

duração. O entrevistado destacou que isso é uma das exigências, inclusive de outros 

setores agropecuários, para a garantia da rentabilidade para o produtor rural, que exista 

um contrato com uma duração maior. Destacou que o modelo do Consecana, que é 

adotado em São Paulo, é uma das metas do sindicato para ser implantado em Goiás. 

Este modelo tem sido analisado pelas entidades de fornecedores de cana-de-açúcar em 

Goiás, pela FAEG e pelo sindicato como um modelo que poderia garantir uma maior 

transparência entre os pagamentos do setor e poderia ser um incentivo maior para a 

entrada de um grande número de fornecedores autônomos desta cultura. 

O presidente da entidade frisou que não existe por parte da entidade nenhum 

tipo de empecilho ou de orientação para o fornecimento de cana-de-açúcar por 

                                                 
6 Esta usina é abastecida por 17 produtores de cana-de-açúcar associados à Associação de Fornecedores 
de Cana da Usina Bom Sucesso - AFC. No próximo capítulo, discutir-se-á alguns detalhes deste modelo. 
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produtores autônomos. Ao contrário, salientou que o sindicato apóia o incremento e a 

elevação da participação deste agente de forma contínua no processo de expansão desta 

cultura em Goiás. 

Entende-se que, pelos dados informados pelo entrevistado, o etanol tem sido 

o principal produto que motivou os aumentos de expansão produtiva em Goiás do setor 

industrial. Os investimentos do setor consolidaram-se nesta opção produtiva pelas 

indicações das diversas entidades entrevistadas e pelo estudo de caso de algumas das 

empresas entrantes neste setor.  

 

3.1.3 APROCANA – Associação dos Fornecedores de Cana – Goiás7 

 

A APROCANA – Associação dos Fornecedores de Cana de Goiás tem 

como missão a defesa de interesses da classe dos fornecedores de cana da região de 

Quirinópolis. Esse município possui um modelo diferenciado das demais regiões 

tradicionais de cultivo de cana em Goiás. Enquanto nos municípios tradicionais, como 

Santa Helena de Goiás e Turvelândia, as usinas são as responsáveis pelo cultivo e pela 

produção da cana-de-açúcar, em Quirinópolis tem-se o fornecedor de cana-de-açúcar. 

Os produtores agrícolas desta região, motivados pela possibilidade de uma 

rentabilidade maior na cana-de-açúcar e pela atração dos investimentos industriais na 

região, com a instalação de dois grupos usineiros na cidade, iniciaram o cultivo da 

cultura no ano de 2005. Sendo que, em 16/10/2006, a APROCANA foi fundada com a 

participação de 10 produtores de cana. Em 2007, o número de associados era de 22 e, 

em 2008, o número de associados é de 46, o que indica que ocorreu um interesse por 

parte da classe produtora da região em se associar para a estruturação da entidade. 

Destes associados em 2008, tem-se apenas um produtor que arrenda terra 

para plantar cana e um produtor que teve a terra cedida pela usina para a qual havia 

arrendado e optou pela transferência desta terra. Todos os demais são donos de suas 

propriedades utilizadas para a produção de cana-de-açúcar. A maioria dos associados é 

                                                 
7 A entrevista foi realizada pela autora da tese em 11 de novembro de 2008, na sede da 
entidade. Os entrevistados foram o Srs. Maurício N. Rocha, do Departamento Agrícola, e 
Djalma Aparecido da Silva, do Departamento Industrial, ambos departamentos da APROCANA. 
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originária da atividade da pecuária de corte e, em menor proporção, da pecuária leiteira. 

Ressalta-se que, durante a pesquisa, foi salientado que apenas as áreas nobres das 

propriedades eram utilizadas para a produção de grãos, especificamente milho e soja.  

O tamanho médio das propriedades dos associados está no intervalo de 300 

a 400 ha. A APROCANA atende, exclusivamente, fornecedores de cana-de-açúcar para 

as usinas de Quirinópolis e possui uma estrutura para a assistência desde o plantio até a 

entrega do produto na indústria. A colheita e o transporte para a usina são de 

responsabilidade das usinas, que após estas atividades fazem o desconto no preço da 

cana na esteira. Contudo, existem estudos da associação que apontam para a viabilidade 

dela própria orientar os seus associados a executarem estas fases produtivas. Esta 

agregação de atividade, segundo a associação, aumentaria a rentabilidade da atividade 

para os produtores de cana.  

Os produtores associados da APROCANA são responsáveis por 10 mil ha 

da cana-de-açúcar plantada no município. Outros 10 mil ha são de fornecedores não 

associados e de 10 a 15 mil ha são plantados pelas próprias usinas. Desta área de cana 

própria das usinas, 5 mil ha são terras próprias e os restantes são arrendadas.  

Um indicativo apontado pela associação é que as usinas na região não 

conseguiram áreas maiores devido ao elevado preço da terra. A figura do fornecedor de 

cana-de-açúcar, neste cenário, foi importante para viabilizar a produção industrial. No 

entanto, a própria associação aponta que as usinas possuem um planejamento para 

possuírem pelo menos 1/3 da área plantada de cana-de-açúcar com terra própria.  

A projeção de cultivo das duas usinas em Quirinópolis é de cultivarem 100 

mil ha de cana-de-açúcar, sendo que a Usina São Francisco do Grupo São João (São 

Paulo) é projetada para ser o maior empreendimento deste grupo usineiro no país.  

Questionados quanto à dinâmica do arrendamento de terras pelas usinas na 

região, os entrevistados destacaram que os produtores rurais da região têm preferido ser 

os produtores desta matéria-prima, buscando inclusive fazer a entrega do produto na 

fábrica, através da aquisição de maquinário para colheita e para o transporte. Esta 

preferência deve-se à percepção de que, após o arrendamento da terra, o produtor rural 

considera que fica cativo da usina por um longo período de tempo e que existe 
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possibilidade de que ele não retorne à atividade rural novamente, principalmente devido 

ao desgaste que a terra sofre e ao sucateamento das máquinas e das construções. 

Segundo a APROCANA muitos produtores ficam sabendo que arrendatários 

de outras regiões acabam optando pela venda da terra para as usinas, após o final do 

período de arrendamento, mesmo que nele tenham ocorrido renovações de contrato. A 

opção de poderem manter-se como produtores de cana e de outros bens é vista como um 

aspecto positivo, que acaba influenciando a entrada ou a decisão de novos fornecedores 

produtores e não apenas arrendatários. 

Esta conjuntura indica que existem incentivos de várias entidades do setor 

rural goiano para o avanço da prática de fornecimento de produtores autônomos de 

cana-de-açúcar para a organização do setor sucroalcooleiro. As vantagens, segundo os 

entrevistados, tanto para os fornecedores quanto para as usinas, são de uma melhor 

organização do processo produtivo e de uma melhoria da distribuição de renda entre os 

agentes. Este modelo é considerado pela entidade o que deve ser incentivado e 

implantado nas regiões de expansão de cana-de-açúcar. 

 

3.1.4 APMP -  Associação dos Produtores de Matérias-Primas para Indústria de 

Bioenergia de Goiás8 

 

A APMP - Associação dos Produtores de Matérias-Primas para Indústria de 

Bioenergia de Goiás tem como objetivo principal o fortalecimento das negociações com 

os setores produtores de bioenergia, especificamente as usinas produtoras de açúcar e de 

álcool, incentivando as negociações em blocos com os fornecedores de matérias-primas. 

A entidade foi fundada em fevereiro de 2008, com a principal característica produtores 

que ainda não têm atividades ligadas à bioenergia, ou seja, a maioria dos produtores 

associados não são de cana-de-açúcar, mas têm interesse de iniciarem nesta atividade. 

Apenas alguns membros, em torno de cinco associados, são fornecedores de matéria-

                                                 
8 A entrevista na APMP foi realizada em 20 de novembro de 2008, no município de Rio Verde, 
na sede provisória da entidade. O Sr. José Antônio Nogueira Júnior, presidente da entidade, foi 
o responsável pelas informações coletadas. 
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prima para as usinas e têm funcionado como multiplicadores de experiência com a 

cultura da cana-de-açúcar. O número total de associados é de 30.  

A entidade tem abrangência estadual, diferenciada das demais associações 

visitadas, que tem uma representação apenas regional ou mesmo ligada a uma empresa 

específica.  Com isso, a idéia da entidade é representar os fornecedores de cana-de-

açúcar em todo o Estado de Goiás. Salientando que o foco da entidade é apenas os 

fornecedores de matéria-prima para bioenergia. Outra preocupação da entidade será 

desenvolver um trabalho de conscientização na região com os produtores agrícolas para 

evitarem o arrendamento ou mesmo a venda de suas propriedades para as usinas. Nas 

palavras do entrevistado “nós, da Associação, lutamos para que o produtor rural não 

arrende terras para as usinas. Que ele se mantenha no negócio. Que ele seja o 

fornecedor de cana. Que ele seja o dono do negócio (....) Primeira coisa, não arrendar 

terra, plantar cana.” 

Entendem que a atividade de fornecimento de cana-de-açúcar é mais uma 

oportunidade de renda para o produtor. Ou seja, não ao arrendamento e sim à produção, 

somando-se a outras atividades dentro da propriedade. Consideram que o produtor rural 

deve se manter ativo em suas atividades, o que garante melhor distribuição de renda 

para todos os segmentos da sociedade.  

Para isso, a APMP tem orientado os seus associados para que as áreas 

nobres das propriedades sejam direcionadas para a produção de grãos e as áreas de 

pastagens degradadas, ou áreas que exijam cuidados maiores, sejam utilizadas para a 

cana-de-açúcar. A entidade considera que a cana-de-açúcar, por ser uma cultura mais 

rústica, possibilitaria ao produtor manejar a cultura em áreas menos nobres dentro da 

sua propriedade. A orientação é que os produtores iniciem suas atividades no 

fornecimento de cana-de-açúcar em pequenas áreas de suas propriedades, sendo que 

existe um limite indicado para o início das atividades com cana-de-açúcar em torno de 

10% da área total das propriedades.  

A determinação de 10% da área total foi justificada pelo entrevistado como 

ideal para as áreas das propriedades, que tem em torno de 500 a 1000 hectares, por isso, 

uma área de 10% facilitaria aprendizagem inicial do produtor rural, que não detém ainda 

conhecimento de manejo e de comércio desta cultura. 
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A entidade considera que, com o avanço da cana-de-açúcar na região, não 

haverá problemas de substituição de culturas, pois o modelo proposto possibilitaria a 

produção de grãos e de cana-de-açúcar de forma harmônica. Nesta questão, novamente 

há uma semelhança entre as visões das entidades de possibilidades de expansão da cana-

de-açúcar sem que haja a redução da produção das demais culturas tradicionais na 

região, como os grãos. Porém, cabe uma ressalva: segundo os dados já apontados nos 

capítulos anteriores desta tese, esta convivência entre as culturas torna-se inviável na 

cultura da cana, pois esta é uma cultura solteira.  

O entrevistado salientou que considera que os modelos tradicionais de 

produção de cana-de-açúcar, implantados na região de Santa Helena de Goiás e de 

Maurilândia, são predatórios e responsáveis pela queda do dinamismo econômico destes 

municípios. Nas  palavras do entrevistado, “o modelo que nossa associação luta é que 

não se implanta este modelo predatório existente em Santa Helena e em Maurilândia. 

Esse modelo predatório é terrível.” Na opinião do entrevistado, o controle da produção 

de matéria-prima pelas usinas  concentrou a renda e a terra pelos usineiros, criando uma 

distorção nas demais atividades agrícolas, que foram expulsas desta região.  

Percebe-se que na opinião da maioria dos entrevistados o modelo 

considerado tradicional deveria ser evitado nas novas regiões de expansão da cana-de-

açúcar. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas pesquisas feitas nas entidades representantes do setor agrícola goiano e 

de fornecedores de cana, constatou-se que existem dois modelos de expansão do setor 

sucroalcooleiro no Estado. O primeiro modelo foi considerado atrasado pelas entidades, 

pois privilegia a posse da terra por parte das fábricas, seja pelo arrendamento, seja pela 

compra de terras pelas empresas deste setor. 

Na percepção das entidades, este modelo provoca a decadência econômica 

dos demais setores econômicos e comerciais dos municípios. Os municípios de Santa 

Helena de Goiás e Maurilândia foram citados por diversas entidades como exemplo 

deste modelo atrasado. Os dados indicaram que em Goiás há o predomínio da via 
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tradicional de abastecimento, gerando um embate entre as entidades de classes dos 

produtores rurais que procuram incentivar a outra via. 

Ressalta-se, ainda, que através da participação de reuniões conduzidas pela 

Comissão de Cana-de-Açúcar da FAEG foi percebido nas conversas informais com os 

produtores rurais, que alguns consideram a possibilidade de montagem de 

agroindústrias canavieiras. Segundo os mesmos, a posse da terra seria o fator principal 

para a montagem desta agroindústria. Nas palavras deles: “já temos a terra, precisamos 

agora é montar uma usina”. Percebe-se que mesmo entre as classes de produtores rurais 

o entendimento é que a via tradicional é a melhor opção para a estratégia da 

agroindústria canavieira, quando eles são os possíveis investidores. 

Os dados sobre fornecimento de cana para as usinas da região e de Goiás 

apontaram que a maior participação é de cana própria. Desta forma, pode-se deduzir que 

produção da cana-de-açúcar em Goiás e na região pesquisada é uma atividade da 

agroindústria canavieira, para isso, as usinas têm utilizado tanto o arrendamento, quanto 

a compra de terras.  

Entende-se que a concorrência pelas terras em regiões agrícolas é um fator 

natural do processo de desenvolvimento das atividades produtivas deste setor. Contudo, 

a pouca ou quase nenhuma flexibilidade da cultura da cana-de-açúcar demanda uma 

política de planejamento atuante dos poderes públicos municipais e estaduais para evitar 

problemas recorrentes em regiões de expansão do complexo canavieiro, como a 

concentração fundiária, problemas ambientais e problemas sociais, principalmente 

ligados ao trabalho manual no setor. Estes dois últimos não foram analisados neste 

trabalho, mas existem evidências de que estes problemas já existem na região. 

Por isso, conclui-se que há a necessidade do aprofundamento da discussão 

da expansão da agroindústria canavieira no Estado de Goiás, além da adoção de análises 

setoriais desta agroindústria para o entendimento da dinâmica e das estratégias que as 

fábricas têm optado, em um ambiente altamente competitivo como o verificado para o 

setor sucroalcooleiro. 
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O NACIONALISMO ECONÔMICO E O DESENVOLVIMENTISMO 

DO TENENTE JUAREZ TÁVORA (1930-1934)  

 

Guillaume Azevedo Marques de Saes1 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o projeto econômico de Juarez Távora, 

ícone do tenentismo – movimento político de jovens militares que no Brasil da década 

de 1920 pegaram em armas contra a república oligárquica, foram uma das principais 

forças do movimento revolucionário de 1930 e que, no poder junto com Getúlio Vargas, 

foram uma das principais bases de apoio para a política nacionalista e 

desenvolvimentista deste último em seus primeiros anos de governo. Procuraremos 

mostrar como Juarez Távora, ao defender no início da década de 1930 um projeto de 

desenvolvimento acelerado do país, representou uma vanguarda das forças armadas 

brasileiras, que, na ausência de uma burguesia nacional com envergadura, decidiu 

assumir o papel de força dirigente da transformação econômica do Brasil de país 

exportador de produtos primários em país industrial.  

 

Parte I    

Se Luís Carlos Prestes e Siqueira Campos podem ser considerados as 

grandes lideranças militares do tenentismo, Juarez Távora foi sem dúvida sua grande 

liderança intelectual, e, especialmente a partir de 1930, seu principal porta-voz, num 

                                                            
1 Aluno de Doutorado do Programa de História Econômica da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Nelson Hideiki 
Nozoe, e bolsista FAPESP. Este trabalho é parte de nossa pesquisa de Doutorado sobre o projeto 
econômico dos militares brasileiros no longo período situado entre a rebelião militar contra o Império na 
década de 1880 e a queda do Estado Novo em 1945.    
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momento em que o movimento assumiu maior definição ideológica e passou a defender 

um projeto de país que rompia efetivamente com a orientação política, social e 

econômica vigente na República Velha. Assim, nas vésperas da Revolução de 1930, o 

tenentismo deixava de lado o discurso liberal da década de 1920, que se limitara à 

defesa da moralização e de uma reforma política liberal-democrática do regime 

republicano, e dividia-se em duas vertentes: uma tendência esquerdista, liderada por 

Luís Carlos Prestes e defensora de uma revolução popular contra o latifúndio e o 

imperialismo e da implantação de uma organização política de tipo soviético baseada 

em conselhos de trabalhadores da cidade e do campo e em conselhos de soldados e 

marinheiros; e uma tendência nacionalista, representada por nomes como Juarez 

Távora, João Alberto e Augusto do Amaral Peixoto, defensora da implantação de um 

Estado forte, centralizado e voltado para uma política de desenvolvimento acelerado do 

país e para uma política de bem-estar social. Enquanto o grupo de Prestes se recusaria a 

participar do movimento revolucionário de 1930, alegando se tratar de uma revolução 

burguesa e de um mero acerto de contas entre grupos oligárquicos, a tendência de 

Juarez não somente tomaria parte na revolução como subiria ao poder junto com 

Getúlio Vargas, tornando-se uma das principais bases de apoio de seu governo no 

período 1930-1934.2  

A vertente nacionalista do tenentismo surgiu “oficialmente” com a resposta 

pública de Juarez Távora, datada de 31 de maio de 1930, ao manifesto do mesmo mês 

de Luís Carlos Prestes, no qual este último anunciava o seu rompimento com seus 

colegas de movimento em nome de um projeto de esquerda. Seguidor do pensamento 

nacionalista e autoritário de Alberto Torres e não acreditando na possibilidade de uma 

revolução popular e no sucesso da implantação do sistema soviético de conselhos de 

operários, soldados e marinheiros no Brasil, Juarez contesta as posições de Prestes, 

defendendo uma “outra revolução” – para ele a única possível naquele contexto – 

apoiada nas forças que já vinham desde a década anterior lutando contra a ordem 

política vigente: militares e oligarquias dissidentes. Contestando a constituição 

republicana de 1891, para ele inadaptável ao meio brasileiro, Juarez propunha um 

programa contendo a representação de classes, uma reforma da justiça, a reforma 

                                                            
2 A divisão do tenentismo em tendências liberal, nacionalista e esquerdista é estabelecida por Décio Saes 
(SAES, Décio. Classe média e sistema político no Brasil. São Paulo: T. A. Queiroz, 1984, p. 70-78). Ver 
também, sobre esta questão, CARONE, Edgard. A República Nova (1930-1937). 3ª ed. São Paulo: 
DIFEL, 1982, apêndice Exército e tenentismo.     
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agrária, uma reforma do sistema político e a introdução de conselhos técnicos. Se a 

reforma da justiça e a modificação da organização política com o objetivo de evitar os 

“arbítrios do poder” parecem herança da ideologia tenentista liberal da década de 1920, 

a representação de classes, a reforma agrária e os conselhos técnicos se tornariam 

bandeiras do tenentismo pós-30.3         

Comandante, em outubro de 1930, das forças revolucionárias do Nordeste, 

saídas da Paraíba, Juarez Távora adquiriu posição de destaque nos primeiros anos do 

governo Vargas, vindo a assumir funções importantes dentro do aparelho de Estado. 

Após breve passagem pelo Ministério da Viação e Obras Públicas (novembro de 1930), 

chefiou a Delegacia dos Estados do Norte e Nordeste (1930-1931), órgão subordinado 

ao Ministério da Guerra e destinado a coordenar e a fiscalizar as atividades dos 

interventores federais nomeados pelo governo Vargas nos estados dessas duas regiões, – 

o que lhe valeria o apelido de “Vice-Rei do Norte” –, integrou a Comissão de Estudos 

Econômicos e Financeiros dos Estados e Municípios (1932) e, ainda mais importante, 

foi ministro da Agricultura (1933-1934), cargo no qual pode concretizar algumas 

aspirações do projeto tenentista.   

 

Parte 2     

Um dos documentos que melhor ilustra o projeto de Juarez Távora para o 

país naquele período é o seu plano de constituição (os chamados quinze princípios) 

apresentado em sessão da Assembléia Constituinte em 18 de dezembro de 1933 e no 

qual diz falar em seu nome e no de seus companheiros da corrente revolucionária4. No 

plano, encontramos os seguintes pontos: forma de governo republicana federativa sob 

regime representativo; sufrágio universal direto na esfera municipal e indireto nas 

esferas estadual e federal; três poderes (executivo, legislativo e judiciário) limitados, 

autônomos e harmônicos assistidos e coordenados pela ação moderadora de um 

                                                            
3    O manifesto de Juarez Távora em resposta a Prestes está reproduzido em CARONE, Edgard. O 
tenentismo (acontecimentos – personagens – programas). São Paulo: DIFEL, 1975, p. 350-356.   
4  O discurso de 18 de dezembro de 1933 no qual foi apresentado este plano está documentado em 
TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte. Rio de 
Janeiro: Diretoria de Estatística da Produção (Secção de Publicidade), 1934, p. 1-17. Esta obra está 
disponível no Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil. Para uma versão resumida deste 
discurso, ver TÁVORA, Juarez. Uma vida e muitas lutas. 2º volume: A caminhada no altiplano. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1974, Anexo No. 3, e SILVA, Hélio. 1934 – A Constituinte. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1969, p. 98-104.               
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Conselho Federal com funções simultaneamente executivas, legislativas e judiciárias; 

fortalecimento simultâneo do poder central e da autonomia municipal em detrimento da 

autonomia dos Estados, através da intervenção coordenadora do Conselho Federal na 

esfera político-administrativa dos Estados e da passagem de atribuições destes últimos 

para a esfera municipal; responsabilidade dos ministros perante a Assembléia Nacional; 

implantação de conselhos técnicos dentro de cada ministério com o fim de propor 

soluções adequadas aos problemas nacionais e funcionando, como órgãos consultivos, 

junto aos respectivos ministros, à Assembléia Nacional e ao Conselho Federal; 

organização do já mencionado Conselho Federal, “órgão supremo de supervisão 

político-administrativa do conjunto governamental do País”, para que fosse constituído 

por um representante por Estado e com mandato equivalente a três períodos 

governamentais, garantindo desta forma a continuidade administrativa durante os 

diferentes governos; assembléia legislativa unicameral composta de representantes 

políticos restritamente proporcionais aos eleitorados dos Estados e de representantes 

profissionais na proporção de um terço do efetivo total da assembléia; unidade do 

código de processo e da organização judiciária;  fortalecimento da unidade nacional pela 

uniformização da atividade governamental em tudo que dissesse respeito à justiça, à 

saúde e ensino públicos e à defesa nacional; independência entre os poderes temporal e 

espiritual, sem prejuízo de sua colaboração recíproca na solução dos problemas morais 

da nacionalidade; liberdade de expressão, de pensamento e de imprensa, as críticas ao 

governo sendo um direito do cidadão desde que feitas segundo critérios responsáveis; 

defesa da família como célula fundamental da sociedade, por cujo desenvolvimento, 

bem-estar e estabilidade deveria zelar o Estado. Comentaremos mais detalhadamente os 

dois pontos que faltam nesta relação, o 13º e o 15º, por tratarem de questões econômicas 

e, portanto, por interessarem mais à nossa análise.  

O 13º ponto do projeto constitucional de Juarez Távora diz respeito às 

prerrogativas do indivíduo dentro da coletividade nacional e tem, como veremos, 

implicações econômicas:   

Dar às prerrogativas individuais asseguradas pela Declaração de Direitos da 
Constituição de 1891, um sentido mais prático e humano, no duplo objetivo de: 
primeiro, torná-las uma realidade para o indivíduo; segundo, subordinar, porém, a 
cada passo, o interesse do indivíduo às conveniências superiores da coletividade.5  

                                                            
5 TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte, p. 13.      
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O autor fornece dois exemplos para ilustrar sua tese: um consiste em 

garantir o direito de trabalho a todos os cidadãos brasileiros válidos, e o outro em 

socializar as riquezas naturais, como as jazidas minerais e as quedas d’água, 

transformando-as em patrimônio inalienável da Nação. No que diz respeito à esta última 

questão, a das riquezas naturais, Juarez explica:  

Emprego a expressão – socializar e não nacionalizar; isto é, transformar em um bem 
inalienável, do domínio da União, as jazidas minerais e as quedas d’água. Entendo 
que elas não podem constituir um patrimônio reservado exclusivamente ao 
proprietário do solo, que, no comum das vezes, nem se tornou capaz, ainda, de 
amanhá-lo sistematicamente, com a enxada ou o arado, e tirar de sua fertilidade 
todos os proventos que o labor agrícola poderia proporcionar. Penso, sim, que Deus 
as terá, antes, destinado como um bem comum a toda coletividade nacional.   

Seria, pois, uma injustiça dar, de mão beijada, àquele que comprou, por seu justo 
valor, um trecho de terra fértil – além daquilo que ela pode produzir, pelo esforço 
dignificante dos que a lavram – os tesouros encerrados no seu seio.6  

  Referindo-se à sua atuação no Ministério da Agricultura, que 

examinaremos depois, Juarez assegura que uma de suas principais preocupações era a 

elaboração dos códigos que deveriam regular a exploração das riquezas naturais do país, 

isto é o Código Florestal, já aprovado pelo chefe do Governo Provisório, o Código de 

Caça e Pesca, já concluído e que seria submetido à sua sanção, o Código de Águas, já 

redigido no que se referia ao aproveitamento da energia hidráulica, e o Código de 

Minas, que estava em discussão. Este último deveria estabelecer inicialmente a 

diferença entre minas e jazidas minerais, para atribuir, em seguida, aquelas ao domínio 

particular e reservar estas ao patrimônio da união federal:  

[...] o futuro Código de Minas vai traçar, de início, esta diferença entre o que se 
chama uma mina e uma jazida mineral, reconhecendo o domínio sobre a mina ao 
proprietário, que nela despendeu energias e inverteu capitais, e reservando as 
jazidas, de maneira definitiva e inalterável, ao patrimônio da coletividade, para que 
constituam, em poder da União, um instrumento de compensação às desigualdades 
econômico-financeiras dos Estados.7    

Já no que diz respeito às quedas d’água, o autor condena a constituição 

republicana de 1891 por tê-las entregue aos proprietários das terras ribeirinhas, que por 

sua vez, por inadvertência ou má fé, deixaram que elas fossem passando de mãos em 

mãos até caírem, em grande parte e por preços irrisórios, em poder de indivíduos ou 

empresas estrangeiras.8    

                                                            
6 TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte, p. 14.        
7 TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte, p. 14.      
8 TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte, p. 14.       
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 O 15º ponto diz respeito às questões financeiras:    

Distribuição equitativa, das rendas dos tributos, entre as três esferas administrativas 
– federal, estadual e municipal – de forma que a parcela nacional que mais concorrer 
para o fisco, maiores benefícios, diretos ou indiretos, venha a receber do erário 
público.9  

 Conseqüentemente, seria necessário: a) manter a distinção de 

competência tributária, entre a União, o Estado e o Município, racionalizando-a; b) 

unificar o aparelho arrecadador; c) basear a distribuição das rendas arrecadadas entre a 

União, Estados e Municípios proporcionalmente à soma de seus encargos 

administrativos, e não de acordo com a competência tributária respectiva. Esta questão é 

de suma importância para o autor, já que “é verdadeiramente no fundo das 

desigualdades e injustiças financeiras que se vão gerar, em última análise, muitas 

causas, próximas ou remotas, das queixas contra o desequilíbrio federativo”. 

Condenando mais uma vez a constituição de 1891, desta vez por ter atribuído aos 

Estados, à União e aos Municípios competências tributárias distintas e mandado que, de 

acordo com essa competência tributária, cada um arrecadasse predominante ou 

exclusivamente os recursos com que houvesse de prover às próprias necessidades, o 

autor afirma que, devido à diversidade do país – sobretudo do ponto de vista das 

possibilidades econômicas – as fontes de riqueza em que incidiam as competências 

tributárias dessas três entidades administrativas estavam produzindo rendas 

desproporcionadas para as três esferas. A solução proposta aqui é o combate à 

hipertrofia do poder dos Estados – esta última resultante de uma imitação equivocada da 

constituição norte-americana – fortalecendo os municípios, que naquele momento, 

segundo o autor, não se beneficiavam sequer de 20% dos recursos totais arrecadados 

pelo fisco:  

É necessário que, dentro em breve, restabelecido o equilíbrio natural entre a 
atividade funcional do município, como órgão legítimo de assistência ao povo, nas 
suas necessidades e aspirações e essencialmente fomentador da produção, nas suas 
fontes, e a União, como órgão da soberania nacional, incumbido da sua defesa 
interna e externa, possa o Estado desempenhar o papel nobilitante de intermediário 
escrupuloso entre a União soberana e os Municípios autônomos, com a finalidade 
precípua de adaptar as normas gerais emanadas daquela, às peculiaridades locais 
destes.10                    

 

Parte 3  
                                                            
9 TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte, p. 15.      
10 TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte, p. 17.      
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Outro documento importante que ilustra as posições de Juarez Távora, desta 

vez dizendo respeito exclusivamente às questões econômicas, são as suas sugestões 

sobre revisão tributária apresentadas à Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos 

dos Estados e dos Municípios, em 6 de dezembro de 1932.11 Segundo o próprio Juarez, 

esta comissão havia sido organizada dentro do Ministério da Fazenda para ajudar os 

estados da federação e alguns de seus municípios-capitais a solver compromissos 

decorrentes de empréstimos externos. Após convite de Osvaldo Aranha, então Ministro 

da Fazenda, e de Pereira Lima, membro da comissão, Juarez ingressaria na entidade em 

maio de 1932.12    

O seu trabalho sobre revisão tributária começa afirmando que a decretação 

de tributos no Brasil vinha sendo feita empiricamente, ao sabor de exigências 

ocasionais, sem um critério razoável que a orientasse, e pede uma tríplice 

racionalização dizendo respeito à incidência dos tributos, ao aparelho incumbido de 

arrecadá-los e à distribuição, entre a União, Estados e Municípios, das rendas 

arrecadadas.  No que diz respeito especificamente à incidência dos tributos, esta 

racionalização impunha eliminar ou, pelo menos, reduzir a proporções mínimas as 

tributações antieconômicas (impostos intermunicipais, interestaduais, de exportação, 

viação, etc.), evitar, quanto possível, as tributações indiretas (impostos de consumo e 

produção, tarifas aduaneiras, etc.) e optar decididamente pelas tributações diretas, 

prevendo taxas progressivas sobre a propriedade territorial, a renda, herança e legados e 

sobre transferências para o exterior de fundos ganhos no Brasil sem interferência de 

capital estrangeiro.13   

Sobre a questão dos impostos antieconômicos, Juarez não acreditava na 

possibilidade de sua supressão imediata, como tentava em vão o Governo Provisório: 

sua eliminação deveria ser feita lentamente, pela substituição gradual do tributo 

antieconômico por um novo tributo mais racional ou pela agravação de alguns dos já 

                                                            
11  Este documento está reproduzido em TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura perante a 
Assembléia Nacional Constituinte, Anexo No. 1 – Sugestões sobre revisão tributária apresentadas à 
Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e dos Municípios, em 6 de dezembro de 
1932, por Juarez Tavora, p. 93- 106.     
12 Sobre a atuação de Juarez Távora nesta comissão, ver TÁVORA, Juarez. Uma vida e muitas lutas. 2º 
volume: A caminhada no altiplano, capítulo VI, Na Comissão de Estudos Econômicos e Financeiros 
do Estado e Municípios.  
13 TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte, Anexo 
No. 1 – Sugestões sobre revisão tributária apresentadas à Comissão de Estudos Financeiros e 
Econômicos dos Estados e dos Municípios, em 6 de dezembro de 1932, por Juarez Tavora, p. 93-94.     
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existentes.  Embora a relativa folga financeira da maioria dos municípios permitisse que 

os impostos intermunicipais pudessem ser eliminados dentro de dois ou três anos no 

máximo, a suspensão dos impostos interestaduais e de exportação constituía caso mais 

delicado, a situação de quase insolvabilidade financeira de grande número de estados só 

podendo suportar a sua eliminação lentamente, em prazo nunca inferior a cinco anos. 

Quanto aos impostos de exportação, Juarez acredita ser melhor reduzi-los 

gradativamente a proporções razoáveis, passando a sua legislação a ser de competência 

privativa da União, ao invés de eliminá-los de uma vez. Outros graves impostos 

antieconômicos que deveriam ser eliminados gradualmente, ou pelo menos fortemente 

atenuados, seriam os de viação – cobrados pela União e pelos estados sobre bilhetes de 

passageiros e despachos de mercadorias nas estradas de ferro e companhias de 

navegação – na medida em que representavam um gravame adicional duplamente 

injustificável ao custo dos transportes ferroviários e marítimos: primeiro, porque 

contrariavam a tendência moderna de transformar os meios de transportes antes em fator 

de desenvolvimento da produção do que em instrumento exclusivo de lucros; em 

segundo porque num país como o Brasil, de centros de produção e consumo 

disseminados numa grande área, precariamente servida por vias de comunicações, maior 

ainda deveria tornar-se a necessidade de o governo evitar quaisquer ônus que viessem 

direta ou indiretamente agravar o custo dos transportes. O imposto territorial deveria 

constituir a fonte precípua de rendas para a substituição dos tributos antieconômicos 

eliminados nos Estados e Municípios.14     

Sobre a questão da atenuação dos impostos indiretos, estes últimos, que 

recaíam integral e indistintamente sobre a massa consumidora, precisavam ser 

criteriosamente aplicados a fim de se evitar o encarecimento de utilidades 

indispensáveis à vida das classes pobres. Juarez divide os impostos indiretos em 

impostos de consumo e produção e em tarifas aduaneiras. No caso dos primeiros, 

sugeria que fosse garantido à União o privilégio de decretar impostos de consumo e 

produção, quer incidissem sobre artigos importados do estrangeiro, quer sobre 

utilidades produzidas no país, que se isentassem desses impostos os artigos de primeira 

                                                            
14 Sobre a questão da eliminação dos impostos antieconômicos, ver TAVORA, Juarez. O Ministro da 
Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte, Anexo No. 1 – Sugestões sobre revisão 
tributária apresentadas à Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e dos 
Municípios, em 6 de dezembro de 1932, por Juarez Tavora, p. 94-96.   
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necessidade e que fossem agravados os impostos que incidissem sobre artigos de luxo. 

Já no que diz respeito às tarifas aduaneiras, Juarez se mostra contrário à sua elevação:   

[...] a pretexto de proteger a indústria brasileira, se têm elevado as nossas tarifas 
aduaneiras a proporções exageradas, onerando-se, a torto e a direito, quase todos os 
artigos manufaturados que consumimos, e provocando, como conseqüências 
imediatas ou reflexas:  

a) o encarecimento do padrão de vida no país, em detrimento de toda a massa 
consumidora;  

b) perturbações sensíveis no nosso intercâmbio externo, em conseqüência de 
represálias dos mercados internacionais, contra os nossos produtos de exportação, 
paralelas às restrições que fazemos à importação de suas manufaturas;  

c) diminuição visível das rendas aduaneiras, sem compensação correlativa dos 
impostos pagos pela indústria protegida;  

d) desorganização econômica da própria indústria nacional que, a coberto da 
concorrência estrangeira, pelas barreiras alfandegárias, se tem descuidado de 
organizar racionalmente seus métodos de produção;  

e) perturbações na atividade normal do proletariado nacional, desviado mais e mais 
dos campos, para os centros industriais urbanos e aí abandonado, nas crises 
periódicas da indústria – gerando, assim, ao lado da falta de braços com que luta, em 
regra, a lavoura, o problema social dos “sem trabalho”, nas cidades.15    

Seguindo esta linha de raciocínio, prossegue o autor:   

A nossa indústria, irracionalmente protegida, parece, assim, beneficiar apenas ao 
grupo dos industriais que a exploram – em favor dos quais as tarifas protecionistas 
têm sacrificado, não só a massa dos consumidores, como ainda o desenvolvimento 
normal de outras legítimas fontes de riqueza nacional (agricultura, explorações 
minerais, etc.).16    

No entanto, embora condenando o “protecionismo exagerado” e 

considerando-o em boa parte responsável pela desordem econômica generalizada que 

afligia o mundo naquele momento, Juarez não via a possibilidade de se por em prática, 

da noite para o dia, uma política de redução violenta de tarifas e ainda menos a 

extirpação do protecionismo do organismo econômico nacional de forma isolada em 

relação ao restante do mundo. Mais ainda do que a extinção dos tributos interestaduais e 

a redução racional dos impostos de exportação, seria impraticável e até perigoso 

pretender eliminar sumariamente as tarifas aduaneiras, porque, além de outros motivos 

de ordem interna, elas constituíam, naquela fase de transição que o mundo atravessava, 

                                                            
15 TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte, Anexo 
No. 1 – Sugestões sobre revisão tributária apresentadas à Comissão de Estudos Financeiros e 
Econômicos dos Estados e dos Municípios, em 6 de dezembro de 1932, por Juarez Tavora, p. 97.    
16 TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte, Anexo 
No. 1 – Sugestões sobre revisão tributária apresentadas à Comissão de Estudos Financeiros e 
Econômicos dos Estados e dos Municípios, em 6 de dezembro de 1932, por Juarez Tavora, p. 97.    
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a arma política por excelência do intercâmbio internacional. O necessário seria então 

racionalizá-las, adotando-se criteriosamente um plano de simplificações e reduções 

sistemáticas tendentes a transformá-las, num prazo razoável, em fator precípuo de 

rendas e, apenas indireta e moderadamente, num instrumento de proteção à indústria 

nacional. Proceder de modo contrário seria matar de um só golpe não somente as 

“indústrias fictícias” como também as “indústrias reais”, já que o nosso protecionismo 

exagerado permitira que umas e outras, com raras exceções, se comprometessem e se 

confundissem nos mesmo vícios de desorganização econômica. A redução tarifária 

deveria ser feita com os seguintes objetivos: a) a eliminação natural da indústria fictícia 

pela possibilidade de concorrência dos produtos similares estrangeiros, melhores e mais 

baratos, estando excluída a hipótese de dumping que deveria ser prevista por lei 

especial; b) a reorganização progressiva das indústrias reais no sentido de permitir, pela 

diminuição racional do custo de produção, que seus produtos concorressem, pelo menos 

nos mercados internos, com os da indústria estrangeira onerados pelos fretes, taxas de 

seguro e tarifa aduaneira de renda.17     

A tributação direta e progressiva tem a seguinte justificativa:  

Há hoje uma tendência generalizada de isentar, mais e mais, as classes pobres dos 
ônus tributários, fazendo-os recair, direta e progressivamente, sobre indivíduos ou 
sociedades, cujas condições especiais de patrimônio lhes permitirem pagá-los sem 
graves sacrifícios. 

Suprimem-se ou se reduzem racionalmente, em conseqüência, os impostos indiretos, 
cuja incidência se faz de forma indistinta e proporcional sobre toda a massa 
consumidora – agravando-se, em compensação, as tributações diretas, que incidem 
progressivamente sobre os ricos.18  

A propriedade territorial, a renda e as heranças e legados são os títulos sobre 

os quais deveriam convergir preferencialmente as tributações diretas. A eles poderia ser 

acrescentada uma taxa progressiva sobre fundos transferidos para o exterior, desde que 

não provenientes de rendas de capital estrangeiro.19   

                                                            
17 Sobre a questão da atenuação dos impostos indiretos, ver TAVORA, Juarez. O Ministro da 
Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte, Anexo No. 1 – Sugestões sobre revisão 
tributária apresentadas à Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e dos 
Municípios, em 6 de dezembro de 1932, por Juarez Tavora, p. 96-98.    
18 TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte, Anexo 
No. 1 – Sugestões sobre revisão tributária apresentadas à Comissão de Estudos Financeiros e 
Econômicos dos Estados e dos Municípios, em 6 de dezembro de 1932, por Juarez Tavora, p. 98-99.     
19 Sobre a questão da tributação direta e progressiva ver TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura 
perante a Assembléia Nacional Constituinte, Anexo No. 1 – Sugestões sobre revisão tributária 
apresentadas à Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e dos Municípios, em 6 
de dezembro de 1932, por Juarez Tavora, p. 98-101.             
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No que diz respeito à delicada questão da discriminação de rendas, seria 

preciso fortalecer financeiramente os Municípios, mais capazes de atender às 

necessidades imediatas da população, em detrimento dos Estados, que desde o advento 

do regime republicano eram fator de dissolução da unidade nacional:    

O Estado que, entre nós, nada era em 1890, se nos apresenta hoje, meio século 
depois, como um membro financeira e politicamente hipertrofiado dentro do 
organismo nacional, disputando à União até o direito de soberania, e arrebatando ao 
Município os próprios meios de subsistência material. [...] Demos ao Município 
maior capacidade financeira e passemos para ele as atribuições e responsabilidades 
atualmente conferidas ao Estado, e para cujo desempenho tem ele dado, neste quase 
meio século de vida republicana, cabais provas de incapacidade.  

Reduzamos o Estado, entre nós, àquilo que ele parece ser, sensatamente, nos Estados 
Unidos – um órgão administrativo intermediário e barato, entre a união soberana e o 
Município autônomo, com a finalidade precípua de adaptar as leis gerais emanadas 
daquela às peculiaridades locais deste.    

Realizemos, de fato, a descentralização administrativa que o Estado tanto reclama da 
União quanto absorve do Município – transferindo a este tudo que se tem feito de 
modo ineficiente e caro sob a tutela daquele. 

Só assim daremos, aos que produzem e pagam impostos, a oportunidade de 
receberem, equitativamente, do poder público, alguma compensação às extorsões do 
fisco, e livraremos o Brasil dos pruridos de secessionismo com que já o anda 
ameaçando a monstruosa hipertrofia dos Estados.20   

Juarez continuaria participando das sessões da Comissão até junho de 1934, 

discorrendo sobre temas ligados à sua pasta, a da Agricultura, como a questão do 

beneficiamento de café, a produção nacional de trigo, a exportação de produtos 

agrícolas e também sobre a questão da liquidação da dívida externa do Ceará, seu estado 

natal.    

 

Parte 4.  

Nomeado em 22 de dezembro de 1932 pelo Governo Provisório para a pasta 

da Agricultura, Juarez Távora traçaria assim seus objetivos em seu primeiro relatório 

ministerial a Getúlio Vargas, datado de julho de 1933:  

                                                                                                                                                                              
  
20 TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte, Anexo 
No. 1 – Sugestões sobre revisão tributária apresentadas à Comissão de Estudos Financeiros e 
Econômicos dos Estados e dos Municípios, em 6 de dezembro de 1932, por Juarez Tavora, p. 103-
104. Para a questão da discriminação de rendas, ver TAVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura 
perante a Assembléia Nacional Constituinte, Anexo No. 1 – Sugestões sobre revisão tributária 
apresentadas à Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e dos Municípios, em 6 
de dezembro de 1932, por Juarez Tavora, p. 102-105.             
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Somos um País onde tudo está por organizar-se, e no qual nada mais é 
desorganizado do que a produção.  

Disse, com razão, Alberto Torres – o mais profundo e realista dos pensadores 
políticos brasileiros – que “a nossa atividade agrícola, desde os tempos coloniais, 
tem sido um processo de devastação da terra, sem protesto de ninguém”.  

Urge que reajamos contra esse verdadeiro saque às riquezas naturais do País, que 
dura séculos – encaminhando-nos, decisivamente, pela senda da racionalização de 
nossa produção.    

Essa tarefa cabe, inteira, ao Ministério da Agricultura, impondo-se-lhe 
imperiosamente, em conseqüência:  

a) estudar o aproveitamento racional das matérias primas minerais, vegetais e 
animais, com que nos fadou a natureza, de forma a padronizar e fiscalizar os tipos de 
produção, educando o produtor e garantindo o consumidor;  

b) estender a rede de pesquisas geológicas e mineralógicas do País, de forma a 
estabelecer um cadastro, tão completo quanto possível, de nossa riqueza mineral, 
visando, principalmente, neste momento, as jazidas de ouro, cobre, níquel, 
manganês, estanho, chumbo, fosfatos, calcários, etc; 

c) avaliar as disponibilidades da energia utilizável pela indústria, determinando a 
potência de nossas quedas d’água, jazidas de carvão e prováveis depósitos de 
petróleo;  

d) aperfeiçoar, cientificamente, nossas condições agrícolas, pela seleção de espécies 
e escolha do “habitat” mais favorável ao seu desenvolvimento;  

e) estudar a adaptação de plantas e animais exóticas ao nosso meio, transformando-
os, racionalmente, em novas fontes de riqueza nacional;    

f) garantir, cientificamente, meios de defesa contra pragas e enfermidades que 
prejudiquem o desenvolvimento das plantas e animais;  

g) finalmente, modificar, pela instrução técnico-profissional – racional e 
cuidadosamente ministrada – a mentalidade rotineira do nosso meio agrícola e 
pastoril.21  

A sua atuação à frente do Ministério da Agricultura se distinguiu 

primeiramente por uma reforma estrutural e funcional do ministério com o objetivo de 

dotá-lo de uma organização mais centralizada e racional. Esta reestruturação, 

completada no 2º semestre de 1933, compreendeu a criação de órgãos especializados 

como o Departamento Nacional da Produção Mineral, o Departamento Nacional da 

Produção Animal, o Departamento Nacional da Produção Vegetal e a Diretoria-Geral de 

Pesquisas Científicas, além da criação de três diretorias de serviços auxiliares, a 

Diretoria de Estatística da Produção, a Diretoria de Organização de Defesa da Produção 

e a Diretoria de Expediente e Contabilidade, todos esses órgãos estando ligados 

                                                            
21 TÁVORA, Ministro Juarez. O Ministério da Agricultura na vigência do Governo Provisório (1930-
1933).  Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas da Diretoria de Estatística e Publicidade, 1933, p. 19-20. 
Publicação disponível em versão digital no portal do Center for Research Libraries (ver link 
http://www.crl.edu/pt-br/brazil/ministerial/agricultura).     



13 
 

diretamente à Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura. Houve também 

esforços no melhoramento e na racionalização da produção agrícola, no 

desenvolvimento do ensino agronômico e do planejamento econômico agrícola, este 

último se dando com o mal sucedido Plano Nacional de Organização e Defesa da 

Produção Agrária – que por sua vez deveria se apoiar num tripé formado por consórcios 

profissionais cooperativos, por cooperativas profissionais de consumo, de crédito e de 

produção e pelo Banco Nacional de Crédito Rural.22 Sua realização mais importante, no 

entanto, foi a elaboração dos códigos regulando a exploração das riquezas naturais, 

como o Código de Caça e Pesca, o Código Florestal, o Código de Águas e o Código 

de Minas. Este último, decretado em 10 de julho de 1934, ao distinguir a jazida, “isto 

é, massa de substâncias minerais, ou fósseis, existentes no interior ou na superfície da 

terra e que sejam ou venham a ser valiosas para a indústria”, da mina, “isto é, a jazida 

na extensão concedida, o conjunto dos direitos constitutivos dessa propriedade, os 

efeitos da exploração e ainda o título e concessão que a representam”, estabelecia que:  

A jazida é bem imóvel e tida como coisa distinta e não integrante do solo ou sub-
solo, em que está encravada. Assim a propriedade da superfície abrangerá a do sub-
solo na forma do direito comum, excetuadas, porém, as substâncias minerais ou 
fósseis úteis à indústria.   

As jazidas já conhecidas continuariam pertencendo aos proprietários do 

solo, enquanto que as jazidas desconhecidas, quando descobertas, seriam incorporadas 

ao patrimônio da nação, como propriedade imprescritível e inalienável. O direito de 

pesquisar substâncias minerais no território nacional, seja em terras do domínio público, 

seja em terras do domínio particular, passaria agora a depender de autorização do 

Governo Federal por intermédio do Ministério da Agricultura; esta autorização, por sua 

vez, dependeria do parecer de um órgão especializado deste ministério, o 

Departamento Nacional da Produção Mineral, que deveria avaliar um plano 

preestabelecido pela empresa pleiteante onde deveriam ficar claras as habilitações desta 

última para levar a cabo o empreendimento. Além disso, seria oportunamente regulada, 

em lei especial, a nacionalização progressiva das minas e jazidas minerais julgadas 

básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar da nação. As empresas de 

                                                            
22 Para um balanço das realizações de Juarez Távora na pasta da Agricultura, ver TAVORA, Ministro 
Juarez. O Ministério da Agricultura em 1933-1934. Rio de Janeiro: Diretoria de Estatística da Produção, 
s/d, p. 44-45 (publicação disponível em versão digital no portal do Center for Research Libraries, ver link 
http://www.crl.edu/pt-br/brazil/ministerial/agricultura), e TÁVORA, Juarez. Uma vida e muitas lutas. 2º 
volume: A caminhada no altiplano, capítulo VIII, No Ministério da Agricultura e na Assembléia 
Nacional Constituinte.        
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mineração gozariam de isenção de impostos de importação para máquinas, aparelhos, 

ferramentas, modelos e material de consumo que não existissem no país em igualdade 

de condições, e de tarifas mínimas nas estradas de ferro, nas companhias de navegação e 

nos serviços de cais e baldeação nos portos, custeados ou garantidos pelo governo não 

só para o transporte dos trabalhadores como também do material, do minério, de 

combustível e de produtos manufaturados.23    

Em outubro de 1936, mais de dois anos após ter deixado a pasta da 

Agricultura, Juarez compareceria diante de uma comissão de inquérito sobre o petróleo 

para defender o Departamento Nacional da Produção Mineral e o Código de Minas das 

acusações do escritor Monteiro Lobato, que denunciava esses órgãos como inibidores 

da iniciativa privada na área da exploração petrolífera.24 O documento que registra este 

depoimento é outra fonte importante para a compreensão das posições 

desenvolvimentistas de Juarez naquele momento.25 Comentando as acusações dos 

empresários do petróleo, encontramos as seguintes observações:  

Devo declarar ainda que esses programas de ação são, no fundo, um dos pontos 
contra os quais mais se batem os particulares e empresas de petróleo, porque querem 
inteira liberdade de ação, sem ter, porém, os meios de exercitá-la; daí o pedirem a 
maioria dos recursos do Ministério, que, ou os cede e fica impossibilitado de agir 
pelos seus serviços, ou não os cede e sofre a campanha. Ceder o material a terceiros 
e ativar as próprias pesquisas é milagre que o Ministério não pode fazer, diante da 
precariedade de recursos de que dispõe. [...] Efetivamente, houve casos deploráveis, 
em que indivíduos ou empresas obtiveram concessão para fazer a lavra de 

                                                            
23 O longo Código de Minas está disponível em versão digital na sessão Coleção das Leis da República 
Federativa do Brasil do portal da Câmara dos Deputados (ver link 
http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/novoconteudo/legislacao/republica/Leis1934vIVp781/indice.pd
f). Para um comentário sintético e bem contextualizado do código, ver VICTOR, Mario. A batalha do 
petróleo brasileiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970, capítulo III, Revolução de 30 e 
petróleo.        
24 Monteiro Lobato, que em 1932 fundara uma empresa para exploração de petróleo no interior do Estado 
de São Paulo, entraria em choque com o Departamento Nacional da Produção Mineral quando este, em 
outubro de 1934, refutaria publicamente um manifesto seu pedindo aumento de capital para sua empresa, 
que estava estagnada – alegando o mencionado órgão do Ministério da Agricultura não haver evidências 
suficientes da existência de petróleo na região explorada. Monteiro Lobato, sentindo-se prejudicado por 
este parecer, moveria campanha contra o Departamento Nacional da Produção Mineral e o Código de 
Minas, acusando-os de prejudicar a livre iniciativa no ramo do petróleo e acusando, em 1936, dois 
pesquisadores deste departamento de vender segredos do subsolo brasileiro a empresas estrangeiras. Esta 
grave denúncia resultaria na formação de uma comissão de inquérito constituída por Joviano Pacheco, 
pelo general Meira Vasconcelos, pelo comandante Ary Parreiras e pelos engenheiros Lima e Silva e Pires 
do Rio – este último presidindo a comissão – para examinar o assunto. A comissão acabaria por inocentar 
os técnicos do Departamento Nacional da Produção Mineral. Sobre esta complicada e polêmica questão, 
ver VICTOR, Mario. A batalha do petróleo brasileiro, capítulo IV, Monteiro Lobato e o Código e 
TÁVORA, Juarez. Uma vida e muitas lutas. 2º volume: A caminhada no altiplano, p. 100-105.            
25 Este documento de nove páginas intitulado Comissão de Inquérito sobre o Petróleo. Reunião em 15 
de outubro de 1936. Depoimento do Sr. Tenente Coronel Juarez Tavora, está disponível em versão 
digital no portal do FGV/CPDOC, série Documentação Política e Funcional do Arquivo Juarez 
Távora (JT dpf 1936.02.28).          
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determinada mina e, com essa concessão foram ao estrangeiro, ou levantaram 
capitais nacionais, iludindo a boa fé dos acionistas, pois estes não eram esclarecidos 
quanto à significação exata da concessão; não sabiam que se tratava, inicialmente, 
de um problema de pesquisa, para verificar se havia, ou não, depósitos minerais em 
condições de serem economicamente explorados. Houve empresas que se fundaram 
apenas em torno de notícias de uma mina. Ninguém sabia o teor do minério, nem a 
possança da jazida. Em torno de hipóteses de riquezas, formaram-se empresas e se 
consumiram capitais, sem produzir qualquer rendimento para os acionistas e 
provocando a desmoralização da indústria, dentro e fora do país.   

Por esse motivo foi que houve um decreto do Governo Provisório, que referendei, 
obrigando, antes de se dar a concessão, para a lavra, a expedição de uma autorização 
para a pesquisa.26     

Criticando a constituição republicana de 1891 por ter privatizado as minas – 

que no período colonial eram patrimônio da coroa portuguesa e no período imperial 

eram patrimônio da nação –, Juarez afirma que o Código de Minas transformou as 

riquezas minerais num bem coletivo, e não mais numa mera fonte de enriquecimento 

individual em detrimento dos interesses nacionais:     

[...] dentro da Constituinte, me bati, com todas as forças de que dispunha, para que a 
nova Constituição consagrasse, em matéria de exploração mineira, uns tantos 
princípios que, acredito, todos os povos, realmente conscientes de seus direitos, 
deveres e necessidades sociais, não podem deixar de consagrar, a fim de que, de 
fato, esse ramo da riqueza natural não fique relegado a um papel secundário na 
economia do país, ou sirva de pretexto para agravar as desigualdades sociais, sem 
benefícios para o Estado. [...]a mina não é, hoje, realmente, de quem a possui, senão 
de quem a explora. E foi dentro desta idéia que o Código de Minas se elaborou. Isso 
era essencial, pois vivemos numa época em que sob todas as formas de governo 
existentes é cada vez mais uma verdade incontroversa a subordinação do interesse 
individual ao interesse social. Não poderíamos, assim, fazer um Código de Minas, 
deixando a exploração mineral inteiramente sujeita ao egoísmo da propriedade 
individual, no sentido objetivo que possuía na Constituição de 1891.27  

Esta nova legislação, ao estabelecer a autorização do poder público como 

pré-requisito para a exploração do subsolo e ao garantir ao próprio poder público a 

posse das jazidas a serem descobertas futuramente, era capaz de frear a cobiça das 

inescrupulosas empresas estrangeiras desejosas de se apoderar das riquezas minerais 

brasileiras.28 O caráter nacionalista do Código de Minas é, portanto, evidente. Não 

encontramos nele, todavia, a questão do monopólio estatal da exploração mineral, e sim 

uma regulamentação desta, as empresas privadas desejosas de explorar as riquezas 

minerais devendo se sujeitar ao aval e à fiscalização do poder público – o próprio Juarez 

Távora negando, em suas memórias, que tenha sido favorável em qualquer momento de 
                                                            
26 Comissão de Inquérito sobre o Petróleo. Reunião em 15 de outubro de 1936. Depoimento do Sr. 
Tenente Coronel Juarez Tavora, p. 3-4.  
27 Comissão de Inquérito sobre o Petróleo. Reunião em 15 de outubro de 1936. Depoimento do Sr. 
Tenente Coronel Juarez Tavora, p. 4-5. 
28 Ver Comissão de Inquérito sobre o Petróleo. Reunião em 15 de outubro de 1936. Depoimento do 
Sr. Tenente Coronel Juarez Tavora, p. 6-7. 
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sua vida ao monopólio estatal da exploração petrolífera.29 De qualquer forma, 

acreditamos que esta regulamentação e a incorporação das futuras jazidas ao patrimônio 

da nação são um grande passo neste sentido, o que seria acentuado com o maior 

intervencionismo econômico do Estado Novo, que passaria a se inclinar, através da 

criação do Conselho Nacional do Petróleo, à idéia do monopólio estatal do petróleo.30   

Juarez Távora deixaria o Ministério da Agricultura em 24 de julho de 1934, 

alguns dias depois do início do curto período constitucional que durou até a implantação 

do Estado Novo. 

 

Parte 5.  

Para completar a abordagem das posições econômicas de Juarez Távora, 

comentaremos um ensaio de sua autoria intitulado O contrato da “The Itabira Iron 

Ore Co. Ltd.” em face dos interesses da economia nacional e do problema da 

siderurgia brasileira, texto baseado em palestra proferida na Escola Politécnica do Rio 

de Janeiro em 29 de março de 1937 e que expõe sua visão da questão da implantação da 

indústria siderúrgica no Brasil.31 Apesar de ser um documento posterior ao 

desaparecimento do tenentismo enquanto corrente política – este desaparecimento tendo 

se dado de fato com o advento da ordem constitucional em julho de 1934 –, achamos 

que uma breve análise de seu conteúdo nos dará uma visão completa do projeto 

econômico de Juarez Távora na década de 1930, sobretudo pelo fato da questão da 

siderurgia ter sido uma das principais preocupações dos nacionalistas brasileiros 

naquele momento histórico.         

Neste documento, Juarez critica, por considerá-lo lesivo aos interesses 

nacionais, o contrato, firmado em 1920 durante o governo presidencial de Epitácio 

                                                            
29 Cf. TÁVORA, Juarez. Uma vida e muitas lutas. 2º volume: A caminhada no altiplano, p. 105. Não 
podemos, no entanto, levar ao pé da letra esta afirmação de Juarez, já que este volume de suas memórias 
foi publicado na década de 1970, isto é num período bastante posterior à sua conversão em representante 
da oficialidade militar defensora de uma política de desenvolvimento associada ao capital estrangeiro 
(inclusive na questão do petróleo). Pode se tratar aqui, portanto, de um caso de releitura do passado: o 
Juarez Távora liberal-conservador e pró-americano do pós-1945 interpretando a atuação do Juarez Távora 
nacionalista da década de 1930.   
30 Cf. TÁVORA, Juarez. Uma vida e muitas lutas. 2º volume: A caminhada no altiplano, p. 105.  
31 TAVORA, Ten. Cel. Juarez. O contrato da “The Itabira Iron Ore Co. Ltd.” em face dos interesses da 
economia nacional e do problema da siderurgia brasileira. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1938. 
Esta obra está disponível no Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.     



17 
 

Pessoa e ainda vigente naquele momento – apesar de nunca ter sido posto em prática –, 

que concedia à Itabira Iron, empresa pertencente ao norte-americano Percival 

Farquhar, a autorização para exploração e exportação de minérios do Estado de Minas 

Gerais e para a construção de uma usina siderúrgica. Ao examinar esta questão o autor 

também discorre sobre os meios segundo ele mais viáveis para se implantar a siderurgia 

no Brasil. Para Juarez, a implantação da indústria siderúrgica no país, que teria como 

duplo objetivo satisfazer as necessidades da defesa nacional – problema mais técnico-

político que econômico – e as necessidades da indústria civil – problema 

eminentemente econômico que só se resolveria com a siderurgia em larga escala –, 

poderia ter duas soluções. A primeira seria uma solução radical atribuindo ao poder 

público o monopólio da exportação de minérios de ferro, o aparelhamento e exploração 

dos meios de transporte terrestre e marítimos necessários a essa exportação e o 

aparelhamento e exploração pelo menos da primeira grande usina siderúrgica, capaz de 

produzir gusa e aço em condições verdadeiramente econômicas. Esta solução seria 

vantajosa por radicar à economia nacional, além da quase totalidade das despesas de 

custeio da exploração industrial no seu conjunto, todos os lucros de empresa, e por 

permitir ao poder público resolver direta e imediatamente, com os lucros assim 

auferidos, o problema da siderurgia brasileira em larga escala, ao invés de subordiná-lo 

às remotas conveniências financeiras de qualquer empresa particular. A segunda 

solução seria uma solução média, que, sem abolir a interferência do poder público na 

questão, permitiria que dela participassem as atividades particulares. Este tipo de 

solução implicaria exploração e exportação de minérios por meio de empresas 

particulares nacionais – entendendo-se como tais as organizações que, mesmo 

constituídas com capital estrangeiro, retivessem no país todos os lucros de empresa, 

exportando apenas as parcelas correspondentes às amortizações do capital importado e 

juros da parte ainda não amortizada –, empresa de transporte terrestre controlada pelo 

governo, controle idêntico da primeira grande usina siderúrgica pelo governo mediante 

tomada da maioria das ações – devendo as ações restantes ser tomadas, 

obrigatoriamente, pelos grupos exportadores de minério na proporção de suas 

respectivas exportações – e empresa de transportes marítimos controlada pelos países 

importadores do minério brasileiro. As vantagens desta solução consistiriam em não 

tolher a iniciativa particular – quer no tocante à exportação de minérios, quer no que se 

relaciona com o sistema de transportes – em retirar o controle dos meios de transportes 

terrestres das mãos de qualquer dos interessados na exportação de minérios – 
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permitindo assim que todos os exportadores realizassem embarques em igualdade de 

condições –, em exonerar o Brasil da obrigação de defender a frota de transporte 

transoceânico para o cumprimento de contrato certo de fornecimento em caso de 

conflitos internacionais, e em facultar a solução equitativa e imediata do problema da 

siderurgia em larga escala – não deixando ao alvedrio de interesses particulares a 

solução do problema, repartindo os ônus iniciais da indústria entre todos os 

beneficiários da exportação de minérios na proporção dos respectivos benefícios e a 

instalação da grande siderurgia podendo fazer-se em perfeito acordo com as pequenas 

usinas já existentes através de uma racional organização cooperativa. Embora estas duas 

soluções acima expostas fossem as que melhor se encaixassem dentro de uma política 

siderúrgica verdadeiramente nacional, o autor levanta outras soluções toleráveis que 

apresentassem como bases mínimas as indústrias de exploração, transporte terrestre e 

exportação de minérios controladas por empresas particulares, organizadas 

indiferentemente com capital nacional ou estrangeiro – com a ressalva já apontada – 

integrando-se na economia brasileira todos os lucros ditos de empresa, e a participação 

da União como acionista da nova empresa.32        

 

Parte 6.  

Muitas das posições defendidas por Juarez Távora e que analisamos neste 

trabalho, como os conselhos técnicos, a representação de classes, a nacionalização dos 

recursos naturais (minas, águas, etc.), a reforma agrária e a implantação da indústria 

siderúrgica podem ser encontradas no programa político do Clube 3 de Outubro, 

principal entidade política representando o movimento tenentista no pós-1930 – o que 

mostra certa homogeneidade política e ideológica entre os tenentes da vertente 

nacionalista.33 E apesar da derrota final do projeto tenentista, alguns de seus itens, como 

                                                            
32 Estas diferentes soluções para o problema siderúrgico estão em TAVORA, Ten. Cel. O contrato da 
“The Itabira Iron Ore Co. Ltd.” em face dos interesses da economia nacional e do problema da 
siderurgia brasileira, p. 51-57.       
33 Este programa, datado de fevereiro de 1932, foi redigido por uma comissão composta por dois militares 
veteranos dos levantes tenentistas da década de 1920, Stênio Caio de Albuquerque Lima, capitão do 
Exército, e Augusto do Amaral Peixoto, capitão-tenente da Marinha, pelo tenente civil Abelardo Marinho 
de Andrade e pelo jurista – e posteriormente Ministro do Trabalho nos primeiros anos do Estado Novo – 
Valdemar Falcão, após haver solicitado e coordenado as sugestões de diversos membros e simpatizantes 
da entidade. Para uma análise do conteúdo do programa do Clube 3 de Outubro, ver FAUSTO, Boris. A 
Revolução de 1930: historiografia e história. 16ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 102-
104, CONNIFF, Michael. Os tenentes no poder: uma nova perspectiva da Revolução de 30. In: 
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a nacionalização dos recursos naturais, a representação de classes, os conselhos técnicos 

e a legislação trabalhista estariam presentes na constituição de 16 de julho de 1934.34 

Tanto a atuação de Juarez Távora na Constituinte e no Governo Provisório como as 

posições que encontramos no programa do Clube 3 de Outubro representam uma nova 

fase do tenentismo, fase iniciada em 1930 e na qual os tenentes deixavam de ser o 

braço armado das reivindicações liberais das dissidências oligárquicas e dos setores 

mais tradicionais das camadas médias urbanas para se tornar o principal sustentáculo de 

uma política de desenvolvimento acelerado sob a tutela do Estado: desta forma, o 

tenentismo passava a ser uma manifestação política da vanguarda de um setor do 

aparelho de Estado, a burocracia militar, que decide exercer o papel, na falta de uma 

burguesia com envergadura suficiente para tal, de força dirigente do processo de 

transformação econômica do país. Esta transformação econômica deveria se dar sob um 

regime político dirigido por uma elite tecnocrática (e daí a importância dos conselhos 

técnicos), que para nós representaria as próprias aspirações da jovem oficialidade 

técnica das forças armadas brasileiras. A hostilidade à burguesia nacional, que no caso 

do projeto de Juarez Távora pode ser notada com a defesa de medidas como a 

implantação do imposto territorial e do imposto de renda – medidas que atingem 

diretamente as classes dominantes –, e com a condenação do protecionismo industrial, 

visto como beneficiando unicamente setores parasitários da economia em detrimento da 

população, dá uma conotação anti-burguesa ao discurso tenentista. Assim, podemos 

dizer que o projeto econômico dos tenentes, tal qual o encontramos nas posições de 

Juarez Távora e do Clube 3 de Outubro, possui ao mesmo tempo um caráter 

industrializante e anti-burguês, a burguesia nacional, vista como incompetente, sem 

envergadura e opressora do povo, estando excluída da política de desenvolvimento 

concebida pelo movimento.35 Podemos notar esta componente na política de Juarez em 

relação aos recursos minerais, política que defendia um controle amplo dos poderes 

públicos sobre a exploração do subsolo – entrando em choque com a iniciativa privada, 

tanto a nacional como a estrangeira – e em seu projeto siderúrgico, que defende a 

                                                                                                                                                                              
FIGUEIREDO, Eurico de Lima (coord.). Os militares e a Revolução de 30. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1979, p. 141-144, FORJAZ, Maria Cecília Spina. Tenentismo e Forças Armadas na Revolução de 30. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988, p. 64-94, e SANTA ROSA, Virgínio. O sentido do 
tenentismo. 3ª ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1976, p. 79-82.    
34 Sobre a constituição de 16 de julho de 1934 e a influência tenentista em sua elaboração, ver CARONE, 
Edgard. A República Nova (1930-1937), p. 173-184.    
35 O caráter estatizante e anti-burguês do discurso tenentista no pós-30 é também ressaltado por Boris 
Fausto (FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: historiografia e história, p. 103-104) e Maria Cecília 
Spina Forjaz (FORJAZ, Maria Cecília Spina. Tenentismo e Forças Armadas na Revolução de 30, p. 33).      
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solução estatal ou mista para a introdução deste ramo estratégico para a economia 

nacional. Portanto, este projeto econômico, que se concentrava em setores que na época 

poderiam ser considerados de ponta da indústria (siderurgia e extração de minérios, e 

entre estes últimos o petróleo), deixava de lado a fraca e pouco ambiciosa burguesia 

industrial brasileira – que se apoiava essencialmente na produção de bens de consumo 

(têxtil e alimentício) –, inclinando-se para a solução estatal. Esta solução estatal seria 

ainda mais explícita no projeto econômico de Getúlio Vargas e de seus aliados da alta 

oficialidade militar durante o Estado Novo (1937-45).        

Reintegrado ao Exército com a vitória do movimento revolucionário de 

1930, Juarez Távora retornaria ao serviço militar ativo após sua saída do Ministério da 

Agricultura.36 Durante o período constitucional de 1934-37 passaria a defender a 

preservação da ordem liberal-democrática encarnada na constituição de 16 de julho de 

1934. Contrário ao golpe de Estado de novembro de 1937 que implantou o Estado 

Novo, Juarez se dedicaria à carreira militar durante a vigência deste regime, retornando 

às atividades políticas a partir de 1945 como um dos principais representantes da ala 

anti-varguista das Forças Armadas.37 O próprio tenentismo, hostilizado pelas classes 

dominantes, que temiam o seu jacobinismo, e pela cúpula das Forças Armadas, que o 

viam como uma ameaça à hierarquia militar, estava condenado a desaparecer com o 

advento da ordem constitucional, os seus membros sendo em sua maioria reabsorvidos 

dentro dos quadros hierárquicos do Exército e da Marinha. A ofensiva do tenentismo 

de esquerda sob a liderança de Luís Carlos Prestes e a intentona de novembro de 1935, 

levando a maioria dos tenentes a se unirem à alta oficialidade para combater o 

comunismo, dariam o golpe final no tenentismo enquanto movimento autônomo. O 

regime ditatorial de Getúlio Vargas inaugurado em 1937 se basearia numa aliança com 

os militares, mas desta vez com a alta oficialidade do Exército.    

Podemos dizer que Juarez Távora exerceu na década de 1930 o mesmo 

papel de Serzedelo Corrêa38 na virada do século XIX para o século XX: o de um militar 

com acentuada formação técnica e científica – ambos eram oriundos da arma de 
                                                            
36 Cf. ALEXANDER, Robert. Os Tenentes depois da Revolução de 30. In: FIGUEIREDO, Eurico de 
Lima (coord.). Os militares e a Revolução de 30. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 171.    
37  Para a identificação de Juarez com a ordem constitucional pós-1934 e sua oposição ao golpe do Estado 
Novo, ver TÁVORA, Juarez. Uma vida e muitas lutas. 2º volume: A caminhada no altiplano, capítulo 
XI, Novo entreato político.  
38 Estamos nos referindo a Inocêncio Serzedelo Corrêa, militar participante da derrubada da monarquia 
em 1889, Ministro da Fazenda de Floriano Peixoto em 1892-1893 e que se destacaria como militante em 
defesa da indústria nacional, vindo a ser o primeiro presidente do Centro Industrial do Brasil (1904-1912).  
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engenharia do Exército – que após se envolver nas lutas políticas de seu tempo se 

tornou um militante pelo desenvolvimento econômico. 
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Dar parece instaurar assim uma diferença e uma  
desigualdade de status entre doador e  

donatário, desigualdades que em  
certas circunstâncias podem se  

transformar em hierarquia.3  

 

Introdução 

 

A historiografia sobre a economia cafeeira, mesmo tendo olhado atentamente às 

formas de financiamento que possibilitaram a formação do capital cafeeiro4, deixou 

importantes lacunas no que concerne ao crédito, aos contratos e as formas de reprodução do 

capital na própria cafeicultura e em outras atividades e setores que ela permitiu surgir. 

Assim, apesar da importância da acumulação de capital no setor principal da 

economia, ou seja, na produção cafeeira destinada ao mercado internacional, foram 

notáveis os efeitos que essa atividade resultou, transformando-a em um verdadeiro 

complexo: o complexo cafeeiro5.  

                                                 
1 Mestrando em História – UNESP/ Franca. Bolsista CNPq. 
2 Doutor em Economia Aplicada (Área de Concentração: História Econômica) – UNICAMP. Professor do 
Departamento de Educação, Ciências Sociais e Política Internacional da UNESP/ Franca. 
3 GODELIER, Maurice. O enigma do dom. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p.23. 
4 Conceito utilizado por SILVA, Sérgio. Expansão Cafeeira e Origens da Indústria no Brasil. 7°edição. 
São Paulo: Alfa-Omega, 1986. 
5 Complexo cafeeiro entendido aqui como uma gama diversificada de atividades e investimentos, tendo como 
núcleo a produção cafeeira, e integradas entre si, tais como: transporte ferroviário, infra-estrutura urbana, 
comércio de importação e exportação, produção de alimentos, financiamento, ensacamento, beneficiamento, 
enfim, todas as atividades necessárias à expansão da atividade nuclear, acelerando o ritmo da acumulação. 



À atividade principal – centrada no núcleo agroexportador cafeeiro – somaram-se 

outras, de modo que a circulação de capitais acabou por atingir algumas atividades tidas 

como complementares, por exemplo: as pequenas lavouras de subsistência e o comércio 

local, que nos municípios situados no roteiro do café, principalmente aqueles nos quais se 

viu a expansão ferroviária e a chegada de imigrantes, experimentaram um dinamismo que 

não se restringiu aos negócios atinentes à rubiácea, mas que a despeito de estarem ligados 

extravasaram os seus limites permitindo acumulação e desdobramentos. Alguns deles se 

autonomizaram, outros não. Com certeza esse potencial de acumulação esteve vinculado ao 

crédito e as suas condições de acesso. 

A intenção do presente artigo é focalizar e expandir a compreensão do papel 

desempenhado pela atividade principal, o café, e suas atividades complementares no 

processo de acumulação e urbanização em áreas periféricas do complexo cafeeiro – como, 

por exemplo, à região de Casa Branca6, no interior paulista – e apresentar elementos de um 

percurso de investigação que busca iluminar algumas especificidades comumente não 

tratadas pela historiografia sobre o tema, como as formas de financiamento de tais 

atividades no contexto de expansão e consolidação do capitalismo no Brasil. 

 

O crédito em perspectiva historiográfica 

 

A maior parte da bibliografia sobre o período de 1830 e 1930, em que o café foi o 

principal sustentáculo da economia de São Paulo e por sua vez do Brasil, destaca o amplo 

processo de modernização motivado pelo desenvolvimento econômico decorrente das 

divisas auferidas pela exportação cafeeira, e ainda acabaram por abordar uma outra vertente 

específica dessa realidade: a industrialização. Visam compreender em que circunstâncias e 

momentos se davam às inversões do capital cafeeiro para a atividade industrial.7 

                                                                                                                                                     
Conceito desenvolvido por CANO, Wilson. Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. Rio de 
Janeiro: Difel, 1977. 
6 O Município de Casa Branca possui cerca de 28.000 habitantes (IBGE-2008). Está localizado na Bacia do 
Rio Mogi-Guaçu, a 55Km da Rodovia Anhanguera, à nordeste do estado de São Paulo. Tem uma área de 865 
Km² e altitude entre 540 e 957m. De clima tropical, sua topografia é plana com suaves ondulações e amplos 
vales pluviais, com solo tipo predominante Latossolo Vermelho-Amarelo. 
7 MELLO, João Manuel Cardoso de. O Capitalismo Tardio: Contribuição à revisão crítica da formação e 
desenvolvimento da economia brasileira. 2.Ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982; CANO, Wilson. Raízes 
da Concentração Industrial em São Paulo. Rio de Janeiro: Difel, 1977; SILVA, Sérgio. Expansão 



Estes estudos tidos como clássicos, apesar de não investigarem mais 

detalhadamente o crédito na economia cafeeira, não desconsideraram a importância desse 

para a acumulação de capitais no complexo cafeeiro. João Manuel Cardoso de Mello alude 

ao “problema do financiamento” que envolvia a cafeicultura, uma vez que terras, mão-de-

obra (principalmente à escrava) e todo o aparato requerido por essa produção necessitavam 

de capital-dinheiro para ser adquirido e colocado em movimento, tornando o 

empreendimento realidade e fonte de lucros.8  

O mesmo autor conversando com outros economistas brasileiros a respeito de 

alguns temas que, se fosse possível, pretenderia inserir posteriormente nas discusões mais 

acurada do seu livro Capitalismo Tardio, reforça a importância do crédito, ou melhor da 

ausência de um sistema de crédito que funcionasse estavelmente durante o período Imperial 

brasileiro, fator que estaria entre as causas do fracasso do desenvolvimento industrial no 

período.9 Amplia-se, assim, o debate sobre a industrialização do país que esteve voltado a 

outras interpretações que colocaram maior ênfase na falta de um mercado de trabalho 

estruturado e na problemática política protecionista. 

Nessa perspectiva, de acordo com Prado Júnior, o desenvolvimento da lavoura 

cafeeira foi possível no Brasil a partir do século XIX devido a uma confluência de fatores, 

tais como: mercado consumidor internacional, disponibilidade de terras de boa qualidade, 

bom clima, disponibilidade de mão-de-obra, entre outros itens. Porém, chamou atenção 

especial para uma dificuldade dessa lavoura: a da demora na produção dos cafezais, que 

levavam de quatro a cinco anos para começarem a frutificar, e exigiam assim maior 

inversão de capitais para suportar os anos que não produziam.10 

Outros estudiosos buscaram interrogar a decorrência dos capitais que possibilitaram 

a expansão da fronteira agrícola do café. Um importante agente financiador da cafeicultura, 

principalmente em sua fase inicial foi, sem dúvida, o comissário – intermediário entre o 

fazendeiro e os exportadores. Segundo as observações de Wilson Cano, o comissário 

assumiu, em tempos de escassez monetária, o papel de “banqueiro”, onde arcavam junto 
                                                                                                                                                     
Cafeeira e Origens da Indústria no Brasil. 7.Ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1986, para citar alguns dentre os 
trabalhos considerados clássicos. 
8 MELLO, João Manuel Cardoso de. O Capitalismo Tardio: Contribuição à revisão crítica da formação e 
desenvolvimento da economia brasileira. 2.Ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982. p.56. 
9 MANTEGA, Guido; REGO, José Márcio. Conversas com economistas brasileiros II. São Paulo: Editora 
34, 1999. p.202. 
10 PRADO JÚNIOR, Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1969. p.159. 



aos fazendeiros com os gastos necessários até que os cafeeiros começassem a produzir. E 

ainda, mais do que um financiador, o comissário também assumia um papel conselheiro do 

fazendeiro quanto às aplicações dos lucros conseguidos com a venda do café.11  

Dentro dessa mesma ótica segue a visão de Maria Sylvia de Carvalho Franco, que 

ao avaliar o intrincado mundo dos negócios do café, chama a atenção para o como foram 

acumulados os capitais necessários às primeiras plantações, que em sua abordagem vieram 

dos negócios de tropas, casas comerciais e tráfico de escravos. Mas aponta para uma 

peculiaridade decorrente do alargamento desses negócios, que possibilitaram até mesmo os 

donos de terras com parcos recursos obterem somas no mercado para “constituir” uma 

lavoura de café. Esse mesmo mundo de negócios que envolviam os fazendeiros de café fez 

surgir à figura do comissário, não como simples comprador de café, mas também como 

“banqueiro”, que facilitava a obtenção de capitais para manter a fazenda em pleno 

funcionamento.12 

No que se refere aos bancos nacionais como fomentadores de crédito à cafeicultura 

foi somente com “o abandono da política deflacionista, por volta de 1908-1910, e com o 

advento da primeira guerra mundial, que se dá um maior desenvolvimento dos bancos 

paulistas: até 1911, eles instalaram 11 agências no Estado”.13 Cria-se assim, a 

“necessidade” do aparecimento de outros agentes para suprir as demandas de crédito no 

complexo cafeeiro. 

Delfin Netto realiza um minucioso exame a respeito da flutuação da economia 

cafeeira devido tanto às vicissitudes do mercado nacional e internacional quanto à própria 

“característica cíclica” da planta. Ressalta as dificuldades sentidas pelos cafeicultores, pois 

estes são obrigados a investirem numerários considerais nas plantações de café que estarão 

formados somente depois do quarto ano e nesse período correm todo tipo de riscos, 

principalmente o das instabilidades financeiras. Vale frisar ainda, nesta análise, o olhar 

atento sobre os “ciclos financeiros do café”, onde ele tenta correlacionar os momentos de 

expansão e crise da cafeicultura, bem como os ajustes governamentais ou de produção para 

                                                 
11 CANO, Wilson. Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. Rio de Janeiro: Difel, 1977. p.71. 
12 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens Livres na Ordem Escravocrata. 4 ed. São Paulo: 
Fundação Editora da UNESP,1997. p.170-172. 
13 CANO, Wilson. Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. Rio de Janeiro: Difel, 1977. p.74. 



se elevar ou manter as taxas de lucro na atividade cafeeira14. Assim, fica evidente a 

dependência que o cafeicultor possuía em relação ao crédito. 

As análises contidas no livro Crédito e Bancos no desenvolvimento da economia 

paulista (1850-1930), de Flávio de Azevedo Marques de Saes, revelaram um significado 

singular, porém generalizantes, para se problematizar a pesquisa e contextualizar o 

momento de formação dos Bancos e de um sistema de crédito formalizado no país, 

disponibilizando uma triagem de fôlego a respeito do assunto. Explicitam-se nesse trabalho 

os caminhos percorridos do crédito pessoal, ou seja, das formas privadas de crédito em São 

Paulo à emergência do crédito bancário.15 

Em estudo recente Rodrigo da Silva Teodoro demonstrou a importância e a 

complexidade da atividade creditícia no circuito mercantil do complexo cafeeiro. Em sua 

obra de história econômica regional, sem perder, contudo, a ligação com a economia-

mundo, ressaltou a influência dos agentes locais – capitalistas, comerciantes, negociantes e 

fazendeiros – no financiamento da cafeicultura e de outras atividades complementares, 

como os pequenos negócios urbanos e pequenas lavouras tanto de café como de gêneros 

alimentícios. Elucidou também, as hierarquias dentro desses jogos mercantis, favoráveis ao 

grande capital, mas onde a própria acumulação e dinamização local era capaz de ensejar 

outras atividades tidas como complementares.16  

Vale ressaltar que no campo da história econômica vem se destacando o estudo de 

Livros Cartoriais – dívidas hipotecárias, penhores agrícolas, contratos de trabalho e das 

escrituras de compra e venda – na tentativa de observar mais profundamente a dinâmica da 

acumulação dentro do complexo cafeeiro capitalista, pois estas fontes abrem diversas 

possibilidades de se examinar a produção em estreita relação com a conjuntura 

econômica.17  

Do mesmo modo, quando devidamente interrogados tais documentos possibilitam o 

esclarecimento das formas de financiamento que “favoreceram” o estabelecimento e a 
                                                 
14 NETTO, Antonio Delfin. O Problema do Café no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio 
Vargas; Ministério da Agricultura/SUPLAN, 1979. 
15 SAES, Flávio Azevedo de Marques. Crédito e Bancos no desenvolvimento da economia paulista (1850-
1930). São Paulo: IPE/ USP, 1986. 
16 TEODORO, Rodrigo da Silva. O crédito no mundo dos senhores do café. Franca 1885-1914. Campinas, 
2006. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Economia, UNICAMP. 
17 TOSI, Pedro Geraldo; FALEIROS, Rogério Naques; TEODORO, Rodrigo da Silva. Fragmentos de um 
modelo: pequenas lavouras de café e acumulação de capitais. Franca/ São Paulo, 1890-1914. In: História. São 
Paulo, v.24, n.2, p.291-327, 2005 



produção das grandes, das médias e das pequenas lavouras de café – tipos de propriedades 

que estiveram, muitas vezes “correlatas” na estrutura fundiária do complexo cafeeiro. 

A região selecionada para o estudo abarca um espaço profundamente marcado pelo 

processo de transformações e modernização decorrentes do avanço da economia cafeeira e 

do capitalismo na economia-mundo. Tal região corresponde a do município de Casa 

Branca. Agregaram-se também os dados dos livros cartoriais da cidade vizinha de Santa 

Cruz das Palmeiras18 (desmembrada de Casa Branca em 1881) devido ser esta cidade 

reduto de importantes fazendas da elite paulista como os Prados e os Penteados. Ambas 

cidades são situadas no chamado “oeste paulista”. A produção cafeeira nestes municípios 

era ainda incipiente por volta da década de 1860, se elevando em meados de 1880 e tendo 

seu apogeu na década de 1920, para daí em diante declinar até quase desaparecer.19 

O recorte espacial da pesquisa prioriza tal localidade por ser a mesma um 

importante centro da cultura cafeeira a partir do segundo quartel do século XIX e início do 

XX. A região selecionada para o estudo sofreu os impactos do complexo processo de 

transformação e modernização provocadas pelo avanço da cafeicultura no Brasil e do 

capitalismo na economia- mundo. Outro fator espacial que vale ser ressaltado é que Casa 

Branca ocupa uma posição intermediária entre os municípios de Campinas e Ribeirão 

Preto, alargando, assim, as possibilidades para compreensão da circulação da riqueza pelo 

Estado de São Paulo. Desta maneira, oferece ao historiador a possibilidade de se analisar 

com mais profundidade a lógica de acumulação de capitais nos quadros do capitalismo 

tardio 

Quanto às balizas temporais desta análise histórica elege-se o período entre 1889 e 

1933, pois houve uma maior dinamização e modernização da economia brasileira. Optamos 

pela data inicial de 1890, pois é nesta década que ocorre as maiores transformações 

decorrentes da proclamação da República, que almejava dotar o País com as condições 

necessárias para a inserção na modernidade capitalista.  

                                                 
18 O Município de Santa Cruz das Palmeiras possui cerca de 33.000 habitantes (IBGE-2008). Está localizado 
na Bacia do Rio Mogi-Guaçu, a 30Km da Rodovia Anhanguera, à nordeste do estado. Tem uma área de 312 
Km² , com altitude 644m. Sua temperatura média máxima é de aproximadamente 32°C, média mínima 12°C, 
sendo sua temperatura compensada em torno de 19,6°C. De clima subtropical, sua topografia é plana com 
suaves ondulações e amplos vales pluviais, com solo tipo latossolo roxo. 
19 MILLIET, Sérgio. Roteiro do café e outros ensaios: contribuição para o estudo da história econômica e 
social do Brasil. 4.ed. São Paulo: Hucitec, 1982. p.20. 



Contudo, como o principal foco do estudo é explicar as formas de financiamento da 

cafeicultura em momentos de expansão e crise dos preços do produto no mercado 

internacional, limita-se ao ano de 1914, julgando ser possível perceber a dinâmica 

econômica desta atividade, principalmente na fase de piores preços que foi entre 1898 e o 

Convênio de Taubaté em 1906.20 E ainda, a partir de 1914 com o impacto da Primeira 

Guerra Mundial há profundas mudanças nos padrões da economia nacional e mundial que 

interferem demasiadamente no objeto de estudo e alteram sua natureza específica. 

Não será estudada “a região pela região” mas, busca-se compreender uma faceta 

fundamental da história de São Paulo, que é a acumulação de capitais em sua “periferia”. É 

fato que houve grande acumulação de capitais no complexo cafeeiro paulista nesse período, 

e esse capital cafeeiro foi à base da modernização e industrialização de São Paulo. Porém, 

são incipientes ainda os estudos que dêem uma visão mais nítida das formas de 

financiamento das atividades do complexo cafeeiro, geradoras do próprio capital cafeeiro. 

Para compreender como a lavoura cafeeira se expandiu mesmo com a falta de 

instrumentos de crédito apropriados, ou seja, instituições formais como os bancos e bolsas 

de valores, buscou-se a investigação e a quantificação dos Livros Cartoriais das cidades de 

Casa Branca e Santa Cruz das Palmeiras, principalmente os que dizem respeito ao penhor 

agrícola e as hipotecas. Essas fontes contêm importantes dados, pois apresentam: a data que 

foi efetivada a hipoteca ou penhor, o valor da transação, o nome, a profissão e a residência 

tanto de credores quanto dos devedores, o prazo para quitação, o imóvel ou bem hipotecado 

ou penhorado descritos às vezes com minúcia.  

Há, no total, para o período analisado (1890-1914), pouco mais de 1100 inscrições 

de hipoteca presentes em cerca de 7 livros cartoriais denominados Livro de Inscripção 

Especial, sob o número 2, e Livro de transcripção de penhor agrícola, sob número 5. 

Todos esses documentos se encontram no “Oficial de Registro de Imóveis e Anexos” de 

Casa Branca e Santa Cruz das Palmeiras. 

                                                 
20 É comum, quando se trata de crise na cafeicultura, aludir-se à crise de 1929. Contudo, houve períodos 
delicados pelo qual passou a economia cafeeira antes mesmo desta data. Ressalta-se, tendo em vista essa 
questão, que a crise mencionada aqui é referente ao momento que se segue de 1898 a 1906. Ela é decorrente 
dos baixos preços praticados no mercado internacional, da alta produção nacional e de políticas econômicas 
“desastrosas” levadas a cabo pelo governo republicano. Cessa-se, parcialmente, em 1906, com a realização o 
Convênio de Taubaté, onde os fazendeiros paulistas, mineiros e fluminenses pedem a intervenção estatal com 
o objetivo de “salvar” a cafeicultura. 



Cessa-se, desta forma, este primeiro trajeto no qual se buscou averiguar a forma 

como a historiografia atinente ao tema tratou o assunto, salientando a importância do objeto 

em questão para as discusões acerca da expansão do capitalismo, da industrialização e da 

urbanização do Brasil. Aproveitando o debate, procuramos delimitar nosso objeto em suas 

balizas espaços-temporais, e também o ajuste quanto às fontes documentais, tratadas 

segundo métodos qualitativos e quantitativos da História Econômica, aos moldes da 

segunda geração dos Annales. 

Santa Cruz das Palmeiras e Casa Branca: Lócus da grande lavoura cafeeira. 

  

Tendo em vista que este trabalho resulta de pesquisas de mestrado ainda em 

andamento e devido às limitações espaciais, daremos maior ênfase nos contratos colhidos 

em Santa Cruz das Palmeiras, ressaltando que até o momento as duas realidades históricas 

tem percursos bastante similares. 

O território onde ocorreu à instalação da cidade de Santa Cruz das Palmeiras se 

consolidou, por volta das décadas de 1860 e 1870, como uma frente pioneira, que atraiu 

fazendeiros ávidos por novas plantações de café, imigrantes europeus, principalmente 

italianos dispostos a trabalhar na ânsia para ascenderem à condição de proprietários, bem 

como duas ferrovias, a Paulista e a Mogiana, que conectavam a cidade aos grandes centros 

mundiais, fato raro no país. Os trilhos da Mogiana atingiram Casa Branca em 1878, 

decorrente do prolongamento do tronco que partia de Campinas. 

A cidade de Santa Cruz das Palmeiras tem como data de fundação o ano de 1876 – 

remonta-se a origem da cidade a um fato simbólico, que é a construção de uma capela em 

louvor a Santa Cruz, movida por abras de fazendeiros e população local, concluída no dia 

três de maio de 1876 – mas, algumas fazendas de café já estavam instaladas na região à 

cerca de uma década antes, como a Fazenda “Santa Veridiana” de 1868, propriedade de 

Antonio da Silva Prado; a Fazenda “Aurora” de 1869, propriedade de João Carlos Leite 

Penteado; e a Fazenda “Maracaju” de 1872, propriedade de Antonio Martiniano de 

Albuquerque. Vale frisar que Santa Cruz das Palmeiras se desmembra de Casa Branca em 

1881, elevando-se, posteriormente, a categoria de vila. 

O povoamento dessa região guarda intima relação com dois momentos lapidares da 

história de São Paulo, que cabe aqui somente ser citado: a interiorização da colônia rumo ao 



atual Centro-Oeste, via Caminho do Anhanguera; e o povoamento cristalizado pelos 

“entrantes mineiros”, em seu refluxo decorrente do declínio da mineração em Minas Gerais 

no início do século XIX.  

A expansão da cafeicultura nessa região desenvolveu-se no contexto marcado pela 

passagem do trabalho escravo para o assalariado. Os primeiros cafezais, como apontam as 

fontes históricas consultadas, foram plantados exclusivamente pela mão-de-obra escrava, 

sendo em alguns casos passível de convivência a senzala e a colônia nas dependências da 

fazenda.  

A Fazenda “Santa Escolástica”, de propriedade de Francisco Benedicto Ferreira e 

Escolástica Queirós Ferreira, filha do Barão de Jundiaí, contava em 1876 com 56 escravos, 

90.000 pés de café e nenhuma casa de colonos 21. Em 1887, a mesma fazenda contava com 

“modernas” instalações, como máquina de beneficiar café e seus acessórios, casa de 

máquina, tulha própria para café e casa de colonos, mas possuía ainda 22 escravos.22 

Contudo, “a estrada de ferro e a maquinização do beneficiamento não somente reforçam a 

economia mercantil-escravista cafeeira nacional. Ao mesmo tempo, se opõem a ela, criando 

condições para a emergência do trabalho assalariado”.23 

O aprofundamento da história dessa localidade pode contribuir de forma singular 

para o enriquecimento da história de São Paulo, uma vez que esse município foi importante 

centro produtor de café no passado e reduto de famílias importantes da elite paulista, ou 

como Perissinotto as denominou, como sendo as de “tipo ideal do capital cafeeiro”24 – só 

para mencionarmos algumas famílias da elite paulista possuidoras de terras em Santa Cruz 

das Palmeiras e Casa Branca: Silva Prado, Leite Penteado, Monteiro de Barros, Paes de 

Barro, Queiros Telles, Queiros Ferreira, Nogueira de Carvalho, Leão Velloso, Junqueira, 

Vilella etc. 

Mesmo tendo sido “iniciada” por escravos, foi em decorrência do aumento da 

imigração européia e de braços livres para o café que a economia cafeeira mais se 

                                                 
21 Livro de Inscrição Especial sem numero, inscrição n° 14, do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de 
Casa Branca. 
22 Inventário de Escolástica Queirós Ferreira. Caixa-15-Inventários. Museu Histórico-Pedagógico Alfredo e 
Afonso de Taunay de Casa Branca. 
23 MELLO, João Manuel Cardoso de. O Capitalismo Tardio: Contribuição à revisão crítica da formação e 
desenvolvimento da economia brasileira. 2.Ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982. p.82. 
24 PERISSINOTTO, Renato Monseff. Estado e capital cafeeiro em São Paulo: 1889-1930. Campinas, SP: 
UNICAMP, 1999. Volume I. p.89. 



desenvolveu no município, propriamente antes da abolição em 1888. Um bom exemplo 

disso é a fazenda “Santa Veridiana” do Conselheiro Antonio da Silva Prado, que em 1883 

possuía um terço de sua mão de obra composta por trabalhadores “livres” europeus, ou seja, 

compunham os quadros de trabalhadores da fazenda cerca de 100 escravos e quarenta e 

nove famílias de imigrantes que trabalhavam em base de contrato. Foi eleita nesse mesmo 

ano como a sétima fazenda cafeeira mais produtiva do país e a terceira do Estado de São 

Paulo pelo jornalista holandês Van Delden Laerne, atingindo a média anual de 275.400 

quilos de café produzidos em cerca de 400 alqueires.25  

Pode-se, desta maneira, observar que a produção cafeeira em Santa Cruz das 

Palmeiras esteve montada em moldes “moderno e capitalista”, o que favoreceu grandes 

acúmulos de capitais para seus produtores. Esse fato se evidencia, na análise dos dados 

sobre as propriedades produtoras de café do município, dispostos no Almanach Illustrado 

de Santa Cruz das Palmeiras para os anos de 1905 e 1906. Percebe-se que as fazendas da 

região aumentaram e continuaram aumentado suas plantações até a década de 1920, e nas 

maiores fazendas todas contêm amplas instalações e maquinários para o beneficiamento de 

café.  

Analisando a média de pés de café por propriedade no município, conclui-se que 

Santa Cruz das Palmeiras foi lócus da grande lavoura cafeeira, em termos de produção, 

onde a média de cafeeiros por propriedade atingiu a marca de 93.458. Esse fato deve-se, 

sobretudo pelas qualidades naturais da região e pela excelente qualidade do solo, conhecido 

como terra roxa, considerados ideais à cultura do café, bem como as relações sociais de 

produção travadas nessa localidade. Em Ribeirão Preto a média de cafeeiros por 

propriedade era de 84.324; em São Carlos 80.029; em Campinas 44.490; em Jaú 29.973 e 

em Franca 18.276.26  

Os números obtidos são decorrentes da soma de todos os cafeeiros (6.635.541) 

divididos pelo número de propriedades (71), dá-se à média de 93.458 pés de café por 

propriedade. Essa média mesmo sendo bastante elevada, superando até mesmo a média de 

Ribeirão Preto, tido como o “maior centro cafeeiro” de São Paulo, ainda é inferior a 

                                                 
25 LEVI, Darrell Erville. A Família Prado.  São Paulo: Cultura 70, 1977. p.165. 
26 TOSI, Pedro Geraldo; FALEIROS, Rogério Naques; TEODORO, Rodrigo da Silva. Fragmentos de um 
modelo: pequenas lavouras de café e acumulação de capitais. Franca/ São Paulo, 1890-1914. In: História. São 
Paulo, v.24, n.2, p.291-327, 2005. p.325. 



apontada por Luis Affonso Mendes, que revela a existência de 70 propriedades possuidoras 

de 8.000.000 de pés de café em 1906, atingindo a média de 114.285 cafeeiros por 

propriedade.27 

Esta alta média atinge tal magnitude devido à produção das grandes fazendas da 

elite paulista, como já dito possuidoras de terras no município, como, por exemplo: a 

Fazenda “Palmares” do Conde Armando Álvares Leite Penteado possuía mais de 800.000 

pés de café; as Fazendas “Brejão” e “Santa Veridiana”, propriedade da família Silva Prado, 

possuíam juntas, mais de 1.200.000 pés de café; a Fazenda “São Carlos”, da Condessa 

Monteiro de Barros, possuía cerca de 335.000 pés de café; a Fazenda “Santa Eugenia”, do 

Tenente Coronel Ignácio Gabriel Monteiro de Barros, cerca de 385.000 pés de café; 

Fazenda “Santa Maria”, da Baronesa de Japy, cerca de 333.000 pés de café; as Fazendas 

“Aurora” e “Mattão”, de João Carlos Leite Penteado, cerca de 550.000 pés de café; 

Fazenda “Santa Escolástica”, de José Vicente Queirós Ferreira, cerca de 300.000.28 

Em Casa Branca, segundo as fontes consultadas, as figuras expressivas e donos dos 

maiores cafezais eram: o Barão de Rio Pardo, o Barão de Mogi-Guassú e Tenente Coronel 

José Júlio de Araújo Macedo, dentre outros membros de famílias como Gonçalves dos 

Santos, Garcia Leal, Villas Boas e Corrêa. 

Esses “agentes” sociais, na sua totalidade ligados à elite mercantil do estado de São 

Paulo e até mesmo do país, foram os responsáveis por implementar essa cafeicultura de 

maiores proporções no município, reforçando a estrutura de diferenciação social na região 

estudada. É evidente que existiam unidades produtoras de café de pequena e média 

proporção, porém, essas acabavam subordinadas as ações desses agentes que ocupavam o 

cume da hierarquia mercantil por meio da monopolização da produção, do comércio e do 

financiamento. Para Rogério Naques Faleiros:  

 
A base pela qual operavam os homens do café era calcada num estreitamento 
das relações de mercado, ou seja, transferiam aos meios de troca a conformação 
social existente, o que na prática, significava deter o monopólio da circulação 
monetária de primeira instância.29 

                                                 
27 MENDES, Luiz Affonso. Santa Cruz das Palmeiras: de 1765 à Revolução Constitucionalista de 1932. 
Santa Cruz das Palmeiras, SP: Editora A Cidade, 2000. p.105. 
28 SIMONI, João De. Almanach Illustrado de Santa Cruz das Palmeiras: 1905-1906. Santa Cruz das 
Palmeiras: Typ. do Correio Palmeirense, 1906. 
29 FALEIROS, Rogério Naques. Homens do café: Franca, 1880-1920. Ribeirão Preto, SP: Holos Editora, 
2008. p.45. 



 

De fato existiam pequenas propriedades agrícolas em Santa Cruz das Palmeiras, 

mas as grandes fazendas produtoras de café “puxam” a média de cafeeiros por 

estabelecimento para cima. Contudo, o número de pés de café que o município produz é 

bem inferior aos 28.518.100 que Ribeirão Preto produziu em 1905 (Tosi; Faleiros: 

Teodoro, 2005, p.325).30  

Porém, conforme evidencia João De Simoni “Santa Cruz das Palmeiras, embora 

pequeno, é um dos municípios importantes do Estado de S. Paulo”, sendo que “a principal 

lavoura do município é a do café, que se acha extraordinariamente desenvolvida, 

constituindo a sua principal riqueza”. 31 

Pode-se concluir que em Santa Cruz das Palmeiras a produção cafeeira esteve 

organizada em grandes plantações, devido principalmente à riqueza do solo, e foi um 

“reduto” importante dos investimentos diretos “da elite paulista”, como os Silva Prado, 

Leite Penteado, Monteiro de Barros, Queiros Ferreira e Queiros Telles, sendo por isso um 

espaço importante para a análise das relações de crédito, visando entender à acumulação de 

capitais na periferia da economia cafeeira paulista. 

 

Crédito e cafeicultura: dinâmicas mutuamente associadas 

 

Um ponto que merece ser verificado previamente é quanto aos períodos de crise da 

cafeicultura – decorrentes principalmente dos baixos preços praticados no mercado 

internacional, da alta produção nacional e de políticas econômicas “desastrosas” levadas a 

cabo pelo governo republicano – e sua relação com as práticas de financiamento adotadas 

no município. 

O recorte temporal situado entre 1890 e 1914 foi subdividido em três fases para 

melhor acompanhar esses momentos “delicado” para os plantadores de café e para a 

sociedade de forma geral: analisam-se os sub-períodos de 1890-1898; de 1899-1906 (anos 

                                                 
30 TOSI, Pedro Geraldo; FALEIROS, Rogério Naques; TEODORO, Rodrigo da Silva. Fragmentos de um 
modelo: pequenas lavouras de café e acumulação de capitais. Franca/ São Paulo, 1890-1914. In: História. São 
Paulo, v.24, n.2, p.291-327, 2005. p.325. 
31 SIMONI, João De. Almanach Illustrado de Santa Cruz das Palmeiras: 1905-1906. Santa Cruz das 
Palmeiras: Typ. do Correio Palmeirense, 1906. p.76. 



de piores preços do café) e de 1907-1914 (período influenciado pelas medidas do Convênio 

de Taubaté). 

Quando se faz referencia aos credores ou fornecedores de crédito no complexo 

cafeeiro uma série de perguntas surge: Quem eram esses homens de dinheiro? Como 

captavam seus recursos? Quais eram suas áreas de atuação? Que bens mais valorizavam? 

Procurando responder a tais indagações, definiram-se os agentes do crédito de acordo com 

suas ocupações, numa tentativa de melhor captar a atuação de cada um na intrincada cadeia 

do crédito, relacionando as áreas de maior concentração desses negociantes do dinheiro em 

relação aos sub-períodos analisados.  

Antes de prosseguir, cabe fazer alguns apontamentos a respeito da classificação 

utilizada para especificar os diversos grupos de credores. Nos Livros Cartoriais do Oficial 

de Registros de Santa Cruz das Palmeiras (como também nos de Casa Branca), muitas 

vezes um mesmo personagem aparecia com ocupações diferentes, variando ao longo do 

tempo. Priorizaram-se aquelas denominações que mais se repetiram, salvo no caso dos tidos 

como “capitalistas”, que uma vez denominados assim fez-se uso dessa classificação. A 

designação “capitalista”, não pressupunha empréstimos eventuais, mas sim, enquadravam 

aqueles sujeitos que praticavam a atividade creditícia com certa constância.  

Os negociantes e comerciantes correspondem àqueles sujeitos que vivem ou 

mantém negócios de compra e venda de mercadorias, seja em escala local ou não, salvo os 

fazendeiros que possuíam vendas, que foram classificados como “lavradores”.  

Optou-se por designar os fazendeiros de “lavradores”, pois é assim que são 

constantemente mencionados nas escrituras, referindo-se tanto aos grandes proprietários 

quanto aos pequenos, que cuidavam da terra com a própria força de trabalho; não 

compreendendo aqui “lavrador” o trabalhador rural assalariado.  

Reservou-se a classificação de “comissários” a todas empresas ou elementos que 

atuassem a partir de Santos ou São Paulo, e que se ocupavam com a compra e venda 

exclusiva do café.  

A figura do “proprietário”, a mais difícil de se avaliar, pois não aparece 

especificado sua real ocupação, mas pressupõe algum “rentista” ou proprietário urbano. 

Colocaram-se as várias profissões liberais, que de alguma forma escapam das 

denominações acima, como “outros”. Quanto aos Bancos, optamos pela classificação entre 



nacionais, tanto os estaduais quanto os locais, e as agências internacionais (principalmente 

as francesas e as inglesas). 

Considerando-se os números desvelados nas fontes, para o período entre 1890-

1898, percebermos uma “divisão” entre comissário (33,9%), Bancos nacionais (31,6%) e 

lavradores (25,0%) em relação ao fornecimento do crédito, sendo que a maior porcentagem 

dos empréstimos foram oriundas das mãos dos comissários. 

Segundo Wilson Cano, os comissários desempenharam um papel importante na 

atividade cafeeira, principalmente em sua fase inicial e até a Primeira Guerra Mundial, 

atuando como “banqueiros” dentro de um sistema financeiro ainda em vias de 

constituição32. Contudo, também aponta para a situação crítica que passaram alguns 

comissários nos mementos de crise de preços e da política deflacionista dos primeiros anos 

do século XX. 

Umas das principais casas comissária que atuou em santa Cruz das Palmeiras foi a 

Prado, Chaves & Cia – seguidas por outras como: Monteiro de Barros & Cia; Penteado, 

Dumont & Cia; Lara Campos, Toledo & Cia – uma das maiores do setor, estabelecida na 

cidade de São Paulo. Vejamos alguns exemplos de como ela atuava na região.  

No ano de 1895, essa casa comissária emprestou a considerável quantia de 

1:145:000$000, com juros de 12% ao ano, aos proprietários da fazenda “Brejão”, Dona 

Veridiana Valéria da Silva Prado e Doutor Eduardo Paulo da Silva Prado, com a garantia 

hipotecária da fazenda e de todas suas benfeitorias, como cafezal com 700.000 pés de café, 

máquinas de beneficiar, casas de moradia e de colonos. O prazo do contrato era de um ano 

e os devedores deveriam entregar todo o café ao estabelecimento comercial da firma 

credora. Devido às cifras envolvidas no contrato, podemos perceber que não era um crédito 

“ruim” para os devedores e nem para os credores, mas estes ainda sim tinham que se 

sujeitar a entregar sua produção a casa comissária, perdendo às vezes, na comercialização 

do produto.  

Em outro crédito fornecido pela casa comissária Prado, Chaves & Cia, no ano de 

1904, ao Coronel Ignácio Augusto Monteiro de Barros, proprietário da fazenda Santa 

Eugenia, no valor de 50:000$000, a juros de 12% ao ano, vemos outra estratégia da 

empresa, que ao conceder o crédito ao fazendeiro através de um penhor agrícola de 

                                                 
32 CANO, Wilson. Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. Rio de Janeiro: Difel, 1977. p.71. 



12.000@ de café, impôs ao devedor severas cláusulas contratuais, como: entregar a fazenda 

a um administrador da confiança do devedor, mas indicado pelo credor, “ficando esse 

administrador com poderes desde já conferidos na actual escriptura para agir com interna 

liberdade na dita fazenda Santa Eugenia” 33.  

Vê-se, portanto, nesses dois exemplos de épocas diferentes, uma no período que 

antecedeu a efetiva crise e outra no momento da crise, que as relações de crédito eram 

intimamente marcadas pelo contexto nacional e internacional. Outro ponto importante a ser 

considerado, é que em ambos exemplos há uma conotação de parentesco entre devedores e 

credores, pois os proprietários da casa comissária em questão tinham ligações familiares 

com seus devedores, e mesmo com severas imposições feitas no empréstimo com penhor 

do Coronel Monteiro de Barros, ainda sim, este não ficou sem acesso a fonte de crédito no 

auge da crise. 

Destacando-se agora o período entre 1899-1906 – o mais afetado pela crise e 

marcado pela escassez monetária – pode-se perceber uma importante mudança: os Bancos 

nacionais perderam espaço. Com certeza devido ao delicado momento da economia 

nacional e dos péssimos preços do café no mercado internacional, retiraram os capitais de 

investimentos que apresentassem riscos elevados, como a cafeicultura. O “vazio” deixado 

pelos bancos nacionais, parece ter sido ocupado pelos comissários, que efetuaram 69,5% 

dos empréstimos, pois dependiam das vendas de café para obterem lucros, e pelos 

proprietários (11,4%), capitalistas (7,9%) e lavradores (6,0%), que possivelmente estavam 

buscando diversificar suas fontes de renda. 

Enfatizando o período entre 1907-1914, posterior ao Convênio de Taubaté – que 

buscou manter a estabilidade e a liquidez monetária e a alta dos preços do café – percebe-se 

que há a volta dos empréstimos promovidos pelos Bancos nacionais (43,6%) e até a entrada 

de capitais derivados de Bancos internacionais (2,3%), pois com certeza esse investimento 

teria seus lucros garantidos.  

Vale ressaltar também, que nesse período, de maior estabilidade e organização do 

sistema financeiro, a cidade passou a contar com um banco: o Banco de Custeio Rural de 

Palmeiras, que fornecia empréstimos com juros de até 6% ao ano. Os denominados 

                                                 
33 Trecho do Livro de Penhor Agrícola do Oficil de Registro e Imóveis de Santa Crus das Palmeiras, sob o 
número 11.  



“capitalistas” também vêem suas atividades crescerem no período, abrangendo 39,5% dos 

empréstimos; eles são em sua maioria atores locais, muitos tendo sido anteriormente 

lavradores, mas também residentes em São Paulo, e contam agora com maiores garantias de 

lucros com tal organização financeira levada a cabo pelo governo, que passou a agir no 

mercado de forma a garantir bons preços do café. 

Quanto os comerciantes e negociantes, principalmente os locais, viu-se que atuaram 

de forma decisiva dentro da cadeia do crédito ao longo do período estudado, sendo 

fundamental sua atuação nos pequenos empréstimos, principalmente para diversificação das 

atividades urbanas e para pequena lavoura, seja de café ou alimentos. Dois personagens se 

destacam nesse segmento: José Avesani e Ambrózio Margutti, ambos italianos e 

possuidores de casa comercial na cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Com certeza eles 

ocuparam um espaço dentro da expansão das atividades urbanas e da hierarquia local, 

geradas pelo avanço da atividade nuclear: o café. Vejamos alguns exemplos da atuação 

desses agentes.  

Em um empréstimo para o ano de 1899, com garantia hipotecária do valor de 

3:000$000 promovido por José Avesani a favor de Luiz Pollini, proprietário, vê-se que os 

juros são mais elevados, atingindo a cifra de 24% ao ano e com a garantia de uma casa de 

morada na área urbana. Percebe-se a mesma atuação na figura do comerciante Ambrózio 

Margutti, que empresta em 1911, 3:000$000 para Perin Gerolanio, com juros de 12% e 

tendo como garantia hipotecária uma casa de morada na área urbana do município. 

De forma sintética, havia uma hierarquia na cadeia mercantil do crédito, onde o 

topo da cadeia era ocupado pelo grande capital, nacional ou estrangeiro, tendo como fonte 

os grandes centros financeiros mundiais – onde a diversificação dos investimentos é 

realidade, como por exemplo, Londres e São Paulo – até chegar à órbita do complexo 

cafeeiro, nas cidades especializadas na produção do café, como por exemplo, Santa Cruz 

das Palmeiras. E no próprio município mantêm-se as hierarquias, pois o grande capital 

acessível aos grandes fazendeiros ativa às transformações e a expansão das atividades 

complementares, inserindo outros agentes que participam de forma mais modesta, mas não 

menos importante, na reprodução e na acumulação do capital cafeeiro.  

Essa estruturação fica mais evidente quando se observa à natureza dos bens 

hipotecados, na sua maioria imóveis rurais – os números apontam que mais de 90% dos 



imóveis hipotecados, em ambos períodos selecionados, referem-se a imóveis rurais 

destinados a cafeicultura – demonstrando a importância da agricultura na região. 

Quanto à natureza dos devedores, os dados apontaram que o maior montante do 

crédito era destinado a pessoas ligadas à atividade agrícola, principalmente a do café. Fato 

reforçado quando analisamos os dados dos 59 contratos com penhor, contidos no Livro de 

Inscrição Especial de Penhor Agrícola do Oficial de Registros e Imóveis de Santa Cruz das 

Palmeiras, onde somente um contrato não envolvia diretamente café, demonstrando assim, 

a importância e a magnitude que a atividade cafeeira assumiu no município. Há, contudo, 

nos contratos com hipoteca uma considerável parcela entre os devedores oriundos de 

atividades urbanas como: marceneiros, sapateiros, ferreiros e negócios em geral; porém, o 

grosso do capital voltava-se à agricultura, onde os lavradores correspondiam a mais de 90 

% dos devedores em todos os sub-períodos analisados. 

Em relação aos prazos para o pagamento dos empréstimos, observarmos que eles 

variaram conforme os sub-períodos destacados, sendo que nos períodos de 1890-1898 e 

1899-1906, principalmente nesse último, os prazos eram menores, ficando restritos a datas 

inferiores a três anos, diferentemente do sub-período de 1907-1914, onde o prazo 

predominante foi superior a três anos, corroborando a idéia que o Convênio de Taubaté 

obteve resultados positivos principalmente para os cafeicultores que passaram a contar com 

prazos mais elásticos para pagaram seus créditos. 

Um outro fator importante que a pesquisa pode analisar foi quanto aos juros 

praticados nessas relações de crédito. Nos três sub-períodos em questão a taxa de juros 

mais praticada foram aquelas que ficaram abaixo dos 12% ao ano, porém nos dois 

primeiros períodos, principalmente no que vai de 1899-1906, pode-se perceber que houve 

um volume maior de empréstimos efetuados com juros maiores que 12% ao ano, alguns 

chegando até mesmo ao dobro dessa porcentagem.  

Contudo, apesar das dificuldades geradas pelo meio econômico e financeiro dos 

anos iniciais da República – com altas taxas de juros e prazos curtos para pagamento dos 

empréstimos – compreendeu-se que em Santa Cruz das Palmeiras a cafeicultura se 

desenvolveu mesmo nos períodos de crise e conseguiu suportar as adversidades do 

mercado.  



A nosso ver em decorrência principalmente à região ser possuidora de grandes 

lavouras de café, que na crise conseguiam melhores condições de financiamento, através da 

“verticalização” do mercado, indo buscar o crédito diretamente na fonte e não passando por 

intermediários, e ainda devido às relações familiares tecidas entre os plantadores de café do 

município com a elite cafeeira paulista – denominada de “tipo ideal” do capital cafeeiro – 

sendo muitas vezes os próprios membros dessa elite de “tipo ideal” cafeicultores no 

município e possuidores de negócios diversificados nas áreas centrais da economia, fato 

que pode ter contribuído para suportar a crise entre 1898 e 1906, e ainda aumentar as 

plantações. 

 

 

Considerações finais 

 

Pode-se objetivar que o crédito e o acesso a suas fontes eram de vital importância 

para a expansão do complexo cafeeiro paulista. Verifica-se em Santa Cruz das Palmeiras, e 

nos dados preliminares de Casa Branca, no período de crise que vai de 1898 a 1906, a 

ocorrência de diversas transformações nas relações creditícia, mostrando a forte relação 

entre o mercado internacional, o nacional e o regional.  

Percebeu-se também, que a força dos cafeicultores locais foi de fundamental 

importância para a criação e modernização do município, evidenciando uma hierarquia 

social excludente imposta pelos possuidores de maiores fortunas, estendendo o poder 

econômico a esfera política. Fato que também pode ter contribuído para a estruturação de 

uma cadeia de crédito não-pulverizada, sufocando os possíveis efeitos de encadeamento. 

Outra importante observação é que a grande concentração de capital cafeeiro no 

município não gerou o desenvolvimento industrial das cidades estudadas. Não se pode 

deixar de frisar que foi de extrema importância a economia cafeeira para o processo de 

modernização do município, mas os capitais gerados no município não ficaram ou foram 

reinvestidos localmente, pelo contrário, foi subordinado aos interesses da elite paulista que 

atuava na região, mas que diversificava seus negócios nos grandes centros urbanos, ou seja, 

no topo da cadeia mercantil.  



Munidos do referencial teórico braudeliano, pode-se afirmar que na economia-

mundo, os centros dinâmicos possuidores de atividades diversificadas hierarquizam as 

bases, onde a produção tende a ser especializada. Fernand Braudel diz que a 

“especialização e a divisão do trabalho operam-se de baixo para cima. Se chamamos 

modernização, ou racionalização, ao processo de distinção das tarefas e de fragmentação 

das funções, é uma modernização que se manifesta primeiro na base da economia”.34 Eis, 

portanto, a relevância do estudo do crédito e das pequenas cidades “interioranas” para o 

entendimento da constituição e desenvolvimento do complexo cafeeiro.  
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O setor de Telecomunicações no Brasil: História e 
desenvolvimento recente 

Michele Cristina Silva Melo1 

Resumo: O telefone chegou ao Brasil em 1877 como forma de comunicação entre Dom 
Pedro II e seus ministros. Desde então, seu desenvolvimento foi impulsionado por 
inovações de diversas áreas e, principalmente daquelas oriundas do setor de informática, 
hardware e software. No Brasil, a evolução do setor passou pelo seu entendimento como 
um monopólio natural e a partir disso, sua exploração mediante a criação de uma 
empresa estatal, a Telebrás. A atuação deste modelo durou até os meados da década de 
90, onde frente ao processo de liberalização mundial recorrente e a defasagem do 
sistema de telecomunicações brasileiro, se deu início ao processo de privatização do 
setor. Os sistemas de telefonia fixa e móvel se modernizaram desde 1998, ano da 
privatização. Compreender o aspecto histórico da evolução do setor no Brasil permite 
conhecer a dinâmica atual do sistema e como o desenvolvimento passado é capaz de 
influenciar as possíveis trajetórias futuras. 
 
Palavras-Chave: Telecomunicações; Privatização; Inovação. 

Introdução 

A introdução dos serviços de telecomunicações no Brasil data do fim dos 

anos 1800, mediante as ordens de D. Pedro II para interligar o Palácio Imperial e a 

residência dos Ministros. O desenvolvimento do setor foi pífio até meados da década de 

1960, quando o mesmo foi estatizado. A criação da Telebrás deu novo impulso ao setor, 

até a década de 90. Já em 1998, frente a onda liberalizante, surge a ANATEL e o setor 

passa por novas transformações, com vistas a aumentar a concorrência e eficiência das 

firmas presentes e dos serviços prestados, através do processo de privatização. A partir 

dos anos 2000, a nova questão relevante do setor são os novos produtos que podem ser 

oferecidos frente a um cenário de convergência tecnológica. 

Para compreender a dinâmica e o desenvolvimento do setor de 

telecomunicações no Brasil, este artigo está dividido seis seções além desta introdução e 

                                                            
1 Doutoranda em Economia pela Universidade Federal Fluminense. Professora Assistente I do Curso de 
Ciências Econômicas da Universidade Federal Fluminense. Endereço para correspondência: Beco 
Dehoul, 15 - apto 401 - Tijuca - Rio de Janeiro, CEP: 20.521-190. Telefones: (21) 8800-5568 ou (21) 
3734-1814. Email: michelecsmelo@gmail.com ou michelemelo@vm.uff.br.  
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das conclusões. A primeira seção versa sobre o desenvolvimento 

histórico do setor de telecomunicações no Brasil; o segundo explora a criação da Lei 

Geral de Telecomunicações e da ANATEL; o processo de fusão e aquisição é discutido 

na seção 3; novos produtos como VoIP são discutidos na seção quatro; a seção cinco 

traz os novos serviços relacionados a IPTV e redes sem fio; e por fim, os 

desenvolvimentos relacionados à telefonia móvel são abordados na seção seis. 

O setor de Telecomunicações no Brasil 

O fornecimento dos serviços de telecomunicações no Brasil pode ser 

distinguido por duas fases: a primeira, que dura até o início dos anos 90 e que foi 

marcada pelo fornecimento público, e o pós-90 com o fornecimento pelo setor privado, 

resultado do processo de privatização pelo qual passou o setor. 

O telefone chegou ao Brasil em 1877 por ordens de D. Pedro II como forma 

de interligar o Palácio Imperial com a residência dos Ministros. Desde essa data a 

exploração dos serviços era realizada por empresas estrangeiras privadas. A constituição 

de 1946 colocava os serviços de telecomunicações como obrigação de estados e 

municípios. Entretanto, pelo mecanismo de outorga e sem nenhum controle por parte do 

Governo quanto aos investimentos realizados, a constituição do setor no Brasil se deu 

pela entrada de empresas privadas de médio e pequeno portes. A falta de coordenação 

entre os investimentos e entre as empresas levou a uma concentração dos investimentos 

na região Centro-Leste do país, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro. 

 Neste cenário, em 1962, o país dispunha de aproximadamente 1 milhão 

de linhas telefônicas e 900 concessionárias operando no país. O grande número de 

operadoras gerava um problema de compabitibilidade, já que nem todas utilizavam os 

mesmos equipamentos, o que elevava o custo do serviço para seus usuários 

(TEIXEIRA; TOYOSHIMA, 2003). O governo decide, portanto, intervir no setor de 

telecomunicações na década de 60, instituindo um monopólio estatal, a fim de 

reorganizá-lo. É criado, em 1962, o CBT (Código Brasileiro de Telecomunicações), que 

definia as normas de regulamentação do setor e as diretrizes para o seu 

desenvolvimento. Previa-se também a criação de um Sistema Nacional de 

Telecomunicações (SNT) com o objetivo de unificar os serviços básicos e criar uma 

empresa pública encarregada das ligações internacionais. Surge, então, a Embratel em 
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1965, responsável por gerir além de suas próprias receitas, um fundo 

constituído de uma sobre-tarifa de 30% cobrada sobre todos os serviços de 

telecomunicações no país.  

Outra função importante da Embratel era iniciar o processo de capacitação 

tecnológica do setor. Neste ponto, os centros de pesquisa2 e universidades foram de 

fundamental importância, uma vez que a tecnologia era totalmente importada, o que 

dificultava o processo de aprendizado. 

 A Constituição de 1967 determinava a exclusividade da União sobre a 

questão da concessão do serviço de telecomunicações, sendo que, nesse momento, o 

sistema já estava em sua grande parte sob o monopólio do Estado, em um processo que 

se iniciou em 1965, diminuindo o número de operadoras. Em 1967 foi criado o 

Ministério das Comunicações, a quem a Embratel seria subordinada. 

Na continuidade do processo, a Telebrás é criada em 1972, como uma 

holding das empresas do sistema, com o objetivo de coordenar o desenvolvimento do 

setor, principalmente com relação aos serviços locais, que necessitavam de imensos 

investimentos devido a sua precariedade e como forma de unificar a oferta dos serviços 

no que tange à sua infra-estrutura. 

O Ministério das Comunicações, em 1978, passou a coordenar a redução das 

importações e a impor a nacionalização crescente de componentes e materiais de 

equipamentos, ao mesmo tempo em que exigia que os fornecedores de equipamentos do 

sistema Telebrás tivessem o controle de capital majoritariamente nacional. Poucas 

empresas multinacionais aceitaram tais imposições, como Ericsson, Equitel (Siemens) e 

NEC, que acabaram consolidando sua presença no mercado brasileiro, que era protegido 

até o momento. 

No entanto, mesmo o setor sendo protegido e o mercado reservado, o que 

proporcionou o crescimento da indústria, havia a imposição de um custo para as 

empresas, qual seja, a de nacionalização de componentes. Como a inovação tecnológica 

é o que impulsiona o setor, e sendo os investimentos diretos e os incentivos em 

pesquisas e desenvolvimento (P&D) uma das ferramentas de política industrial mais 

                                                            
2 Destaque para a criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás (CPqD), vinculado 
diretamente a Telebrás e com a função de gerir todas as atividades relacionadas a P&D do Ministério das 
Comunicações, coordenar programas de intercambio no exterior e parcerias com a indústria nacional. 
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utilizadas nos países desenvolvidos, a criação do CPqD (1976) foi o 

instrumento nacional para reduzir a dependência tecnológica externa. 

[O CPqD] foi o responsável por algumas conquistas notáveis como a criação 
de centrais telefônicas digitais (Sistema Tropico), a criação do telefone 
público a cartão, o desenvolvimento da fibra óptica brasileira e numerosos 
avanços nas comunicações via satélite, na comunicação de dados e em 
softwares (SBRAGIA; GALINA; CAMPANARIO; SILVA, 2004, p.17). 

O aumento dos investimentos e a conseqüente atuação do Sistema Telebrás 

tiveram êxito na década de 70 com o desenvolvimento do setor. Como ressaltou Neves 

(2002), num espectro reduzido quanto à diversidade de produtos e conduzido por uma 

política industrial que buscava consolidar um parque fabril brasileiro dirigido pela 

atuação estatal nas operadoras (Telebrás), o período compreendido entre 1972 e o início 

da década de 80 representou uma expansão considerável da base telefônica. 

Contudo, nos anos 80, em decorrência do péssimo cenário mundial e 

também pelo qual passa o Brasil, a saber, os efeitos negativos da política de contenção 

de gastos pelo governo, os investimentos diminuem, o que acarreta um descompasso 

entre oferta e demanda, culminando na degradação dos serviços que vigora até meados 

da década seguinte. Se os desenvolvimentos tecnológicos internos foram suficientes 

para que o país alcançasse o padrão vigente internacionalmente, no início da década de 

80, com a quebra dos investimentos, o país ficou novamente defasado 

tecnologicamente.  

O setor, no início da década de 90, pode ser caracterizado, portanto, como, 

(a) pequena dimensão da rede telefônica, o que significava a existência de demanda 

reprimida; (b) desequilíbrios regionais devido à má distribuição dos terminais 

telefônicos; (c) qualidade insuficiente do serviço; (d) oferta insuficiente de telefonia 

avançada; (e) alto custo dos terminais, longo prazo de espera para a instalação das 

linhas; (f) formação de um mercado secundário de linhas telefônicas; (g) estrutura 

tarifária defasada e desequilibrada; (h) baixos níveis de investimento; e (i) ausência de 

um sistema de planejamento de longo prazo. 

Durante o governo Collor (1990/92), houve fortes pressões para a 

privatização do sistema Telebrás e para a desregulamentação do setor. Entretanto, não 
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se alcançou uma política consistente para a área. Proliferaram-se 

medidas de cunho liberalizante, sem, contudo, se criar um modelo de concorrência 

consistente.  

Neste cenário, depois de muitas divergências jurídicas, a telefonia celular foi 

implantada no início da década de 1990. Entretanto, em função do restrito número de 

linhas disponibilizado, o alto preço dos serviços e o elevado custo dos aparelhos 

demoraram alguns anos para que tal serviço fosse popularizado. O serviço analógico 

passou a operar no ano de 1990, primeiramente no Rio de Janeiro, e em seguida, em 

Brasília. O serviço celular foi lançado em São Paulo apenas em agosto de 1993, em uma 

área de concessão de 620 municípios, sendo 64 localizados na região metropolitana e 

556 no interior do Estado. Apenas em 1998, ano em que foi realizado o leilão do 

sistema Telebrás, entraram em operação em São Paulo os primeiros celulares digitais. 

Mesmo com todos estes avanços, era baixo o número de pessoas atendidas 

pelo serviço de telecomunicações. A expansão necessária da infra-estrutura básica, em 

um cenário de restrição de gastos do governo, somente seria possível mediante a atração 

de investimentos privados. Todavia, tal opção esbarrava na Constituição Federal, que 

previa o monopólio estatal para o setor de telecomunicações. A existência de 

monopólios justificava-se em razão da natureza econômica e técnica do setor em 

questão: “Necessidade de altos investimentos cujo retorno exigia a exploração de 

estabelecer compatibilidade entre os sistemas em nível nacional” (LARANGEIRA, 

1998, p.3). O setor também era considerado um setor de interesse público por 

representar um direito do cidadão, cuja garantia cabia ao Estado resguardar. 

Apenas em 1995 se deu início ao processo que permitiria a privatização do 

setor no Brasil. A Emenda nº 8, de 08 de agosto de 1995, permitia ao Governo outorgar 

concessões para a exploração de serviços de telecomunicações ao setor privado. Em 

1996, aprovou-se uma nova Lei (9295/96), que permitia a licitação de concessões de 

telefonia celular da banda B. Somente em 1997 foi aprovada a Lei Geral das 

Telecomunicações, que definia a base regulatória e as diretrizes para a privatização do 

setor de telecomunicações no Brasil. A Lei Geral das Telecomunicações, aprovada em 

julho de 1997, era responsável por traçar o novo modelo para as telecomunicações no 
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Brasil, com foco na universalização dos serviços e na livre 

competição. Como forma de facilitar a privatização, o Sistema Telebrás foi dividido em 

várias empresas. Na área de telefonia celular, as concessionárias estaduais foram 

agrupadas em oito holdings da banda A. Na área de telefonia fixa, as 26 operadoras 

foram agrupadas em três holdings regionais, enquanto a Embratel continuou atuando em 

todo o país com serviços de longa distância.  

Em 1998, conclui-se a privatização do sistema Telebrás através de 12 leilões 

consecutivos na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. A arrecadação do Governo com a 

venda foi de 63% acima do valor mínimo estipulado, ou seja, arrecadaram-se 22 bilhões 

de reais. Todas as etapas do processo de privatização da Telebrás e, conseqüentemente 

do mercado de telecomunicações no Brasil, podem ser melhor visualizadas no Quadro 

1. O quadro procura mostrar o caminho legal traçado pelo governo brasileiro para 

realizar as privatizações. 

ETAPAS OBSERVAÇÕES 

A. Lei Mínima e 
Concorrência na 
Telefonia Celular 

A Lei Mínima, autorizando a liberalização na telefonia celular, foi enviada ao 
Congresso em 28.11.95 e sancionada em 19.07.96. O edital de licitação para as 
concessões foi promulgado em janeiro de 1997 e a abertura das propostas teve 
início em maio desse ano. Os primeiros contratos começaram a ser assinados em 
junho de 1997 e em dezembro entrou em operação o primeiro prestador privado 
(Americel) na região de Brasília e Centro-Oeste. 

B. Lei Geral e 
Órgão de 
Regulamentação 

Apresentação pelo Executivo em dezembro de 1996, discussão pelo Legislativo 
no primeiro semestre de 1997, aprovação em 16.07.97 e estabelecimento da 
legislação complementar no segundo semestre de 1997. 

C. Reestruturação, Privatização e Concorrência 
C.1. Reorganização 
do Sistema 
Telebrás 

Aglutinação das empresas-pólo em três empresas regionais (Telesp, Tele Centro-
Sul e Tele Norte/Nordeste/Leste) de forma consistente com o plano de outorgas. 

C.2. Privatização 
das Empresas do 
Sistema Telebrás 

Após a reorganização serão privatizadas as três empresas regionais, a Embratel e 
as nove empresas operadoras de telefonia celular pública (a serem constituídas 
de forma independente), totalizando treze operadoras a serem desestatizadas em 
meados de 1998 (previsão). 

C.3. Concorrência 
na Rede Básica 
(Longa Distância e 
Serviço Local 

Somente após a privatização e a aprovação do plano de outorgas (inclui a 
redivisão territorial das áreas operacionais) seria dado início efetivo a introdução 
da concorrência na longa distância e no serviço local; haverá um período de 
transição de três a quatro anos com duopólio nos principais mercados/serviços. 

Quadro 1 – Etapas das Reformas no Setor de Telecomunicações no Brasil 
Fonte: Wohlers, 1998, p.23. 

 

Como tal processo de abertura e privatização no Brasil foi o último a ocorrer 

na América Latina, o país pôde se beneficiar das experiências dos países vizinhos. 
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Dessa forma, e ao contrário dos demais países, o processo foi 

marcado pela não existência de um período de monopólio aos novos acionistas, pela 

correção das distorções tarifárias antes da privatização e pela criação da agência 

reguladora do setor antes do início do processo de privatização. Assim, para facilitar o 

processo, o Plano Geral de Outorgas dividiu o Brasil em quatro grandes regiões. A 

Região 1 incluía Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, Piauí, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, 

Espírito Santo e Rio de Janeiro; a Região 2, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato 

Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; a Região 3, apenas São 

Paulo; e a Região 4 detinha Cobertura Nacional. 

Segundo tais critérios, foram privatizadas quatro empresas fixas: Região 1 – 

Tele Norte Leste – que ficou a cargo da Telemar, Região 2 – Tele Centro Sul – que 

ficou a cargo da Brasil Telecom, Região 3 – Telesp – que ficou a cargo da Telefônica, e 

região 4 que ficou a cargo da Embratel. As empresas-espelhos foram criadas para 

garantir a concorrência, atuando na mesma área de cobertura da empresa que foi 

privatizada. Assim, o Brasil ganhou quatro empresas espelho, Cambra, responsável pela 

Região I, GVT pela Região II, Vésper pela Região III e Intelig pela Região IV. 

A reforma realizada foi ao encontro do movimento internacional de 

mudanças no setor em vigor em todos os países. A reestruturação tentou abarcar duas 

dimensões centrais: a regulatória/institucional e a tecno-econômica. Enquanto a 

primeira lidava com a separação institucional das funções de planejamento, 

regulamentação, operação e fiscalização (incluída em suas funções a privatização) a 

segunda tinha como enfoque as medidas de ampliação da rede e da introdução de 

progresso técnico, sendo necessário alto volume de investimento. 

A Lei Geral de Telecomunicações e a Anatel 

Os serviços de telecomunicações no Brasil são regulados pela LGT – Lei 

Geral de Telecomunicações de 1997, responsável não somente pela forma de gestão dos 

serviços, mas também pela criação da Anatel, definindo inclusive suas atribuições. 

Após a aprovação da LGT, se reorganizou o Sistema Telebrás em companhias regionais 

e, posteriormente, iniciou-se o processo de privatização. 
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A privatização do sistema de telecomunicações veio 

acompanhada com a introdução do sistema de remuneração dos meios, modelo idêntico 

ao adotado nos Estados Unidos, México, Chile e Grã-Bretanha. O modelo anterior, que 

vigorou até 1998, era conhecido como modelo de repartição de receitas de longa 

distância. No modelo de repartição, a receita era dividida entre a operadora local, 

geradora da chamada, e a Embratel, responsável pela interconexão entre os estados e 

entre o Brasil e os demais países (NOVAES, 2000). O percentual repassado por cada 

operadora era revisto anualmente no mês de maio e sua determinação, levava em conta 

a situação financeira da empresa, o retorno do investimento, uma vez que o Código de 

1962 assegurava uma remuneração mínima para as empresas, e sua necessidade de 

financiamento. A Telesp e a Telesc transferiam cerca de 30% da receita de longa 

distância, enquanto que CRT, CTBC e outras operadoras menores repassavam 

percentuais inferiores a 15% para a Embratel. 

Por este modelo a Embratel operacionalizava os subsídios cruzados. Antes 

de colocar em prática o processo de privatização, foi necessário também promover uma 

correção das tarifas cobradas, em virtude de sua deterioração ao longo dos anos, 

principalmente entre 1975 e 1995 (DOMINGOS; ANUATTI NETO, 2003). 

Em 1997, o Ministério das Comunicações iniciou o processo para reduzir 

tais distorções, introduzindo um novo modelo para a remuneração das operadoras, 

aumentando os percentuais a serem repassados por empresas antes beneficiadas pelos 

subsídios cruzados. O sistema que entrou em vigor após o período de privatização era 

baseado na remuneração dos meios, isto é, um pagamento por minuto pelo uso da rede 

de outra operadora. A Agência reguladora, ao invés de definir uma tarifa determinada, 

preferiu uma tarifa de uso de rede máxima, com a intenção de estimular a concorrência 

com a entrada de novos competidores. 

A ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) também foi criada 

pela Lei Geral de Telecomunicações de 1997, como resultado da necessidade do Estado 

de influenciar a organização das relações econômicas e orientar o setor. A agência 

possui, ainda, independência decisória para solucionar conflitos de interesses entre 

concessionárias e usuários, para controlar as atividades realizadas no setor, bem como 
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fiscalizar a política tarifária. Um de seus principais objetivos tem 

sido a elaboração e a implantação de uma política nacional de telecomunicações, 

procurando atender o interesse público e o desenvolvimento tecnológico e social das 

telecomunicações no país. Na função de reguladora, também é seu papel garantir o 

controle, prevenção e repreender as infrações da ordem econômica praticadas pelas 

empresas do setor de telecomunicações (PIRES, 1999). A Anatel tomou ainda uma série 

de medidas preventivas, como a imposição de limites de concessões aos grupos 

empresariais, como forma de evitar a concentração nos diferentes segmentos do 

mercado de telecomunicações. Como exemplo, pode-se citar a proibição de fusões por 

cinco anos entre as concessionárias de telefonia fixa ou celular que tivessem sido 

recentemente privatizadas ou a proibição de integração vertical dos serviços locais e de 

longa distância. 

A característica marcante, por conseguinte, do sistema regulatório 

introduzido no Brasil é a adoção de assimetrias pró-entrantes, a fim de “reduzir o poder 

de mercado das incumbentes, incentivar a entrada de novos operadores e obter uma 

estrutura de mercado mais competitiva” (PIRES, 1999, p.16). As concessionárias e as 

empresas-espelho no início estavam limitadas a prestar serviços locais e de longa 

distância apenas nos limites de suas áreas de atuação, configurando o chamado “regime 

de duopólio” (BRAGANÇA, 2005, p.12). Entretanto, o sistema de duopólio seria 

transitório. A partir de 2002, a LGT previa a entrada de novas operadoras em qualquer 

segmento, mediante autorização. As empresas-espelho e concessionárias seriam 

impedidas de diversificar suas atividades até o final de 2002 e 2003, respectivamente. 

Tal data foi adiantada para o final de 20013 para aquelas empresas que antecipassem a 

meta de universalização de serviços, proposta também na LGT. 

Atualmente, por meio de autorização, qualquer operadora, seja 

concessionária, espelho ou entrante, pode prestar qualquer serviço de telefonia em 

qualquer região estabelecida no Programa Geral de Outorgas. Neste cenário, as regras 

                                                            
3 Nem todas as empresas atingiram tal meta no final de 2001. A Telefônica, concessionária da Região III, 
recebeu a certificação de antecipação de metas em março de 2002; a Telemar, concessionária da Região I, 
recebeu a certificação em junho de 2002 e a Brasil Telecom, concessionária da Região II, obteve sua 
certificação em meados de 2005 (BRAGANÇA, 2005). 
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de interconexão se tornam de extrema relevância para garantir a 

eficiência do serviço prestado. 

A LGT estabelece as principais diretrizes para a interconexão de redes, 

sendo duas determinações extremamente importantes: (a) a obrigatoriedade de 

interconexão; e (b) tratamento não discriminatório. A Anatel visava, através do 

Regulamento Geral de Interconexão (RGI), evitar as práticas anticompetitivas, como 

subsídios tarifários para a redução artificial de tarifas, uso não autorizado de 

informações obtidas junto a concorrentes, omissão de informações técnicas, obstrução, 

coação ou exigência de condições abusivas para a celebração de contratos, entre outros. 

A Anatel definiu um teto máximo para tais preços, sendo possível a negociação de 

valores entre as operadoras. Os valores máximos de cada uma são determinados 

regionalmente, de acordo com o horário da chamada e seguindo um modelo de tarifa de 

duas partes sobre a duração de chamadas, isto é, uma parte fixa e outra variável. O valor 

da interconexão com a rede de serviço móvel é livremente negociada. Porém, 

dificilmente a livre concorrência impera na determinação das tarifas de interconexão, de 

modo que os preços estabelecidos são aqueles tetos estabelecidos pela agência 

reguladora.  

A Anatel, no exercício de sua função de defesa da concorrência, conta com 

o apoio do CADE na análise dos acordos de mercado e aquisições. Para qualquer ato 

que implique aumento da concentração de mercado, as empresas obrigatoriamente 

devem enviar ao CADE, através da Anatel, que emitirá parecer prévio sobre a situação. 

A Anatel possui, inclusive, plenos poderes para agir “preventivamente”, controlando 

fusões, atos de aquisição de controle acionário, coerção de ação abusiva de poder 

dominante, entre outros. 

Quanto à tarifação das ligações (fixo para fixo), o modelo utilizado pelas 

concessionárias de telefonia fixa era o Método Karlson Acrescido, substituído em 

meados de 2007 pela tarifação por minutos. Tal sistema utiliza uma base de tempo 

sincronizada nacionalmente, e a cada quatro minutos é contabilizado um pulso. Este 

método não cobra o valor da chamada com base na sua duração, mas somente na 

quantidade de pulsos durante a chamada efetuada. Ao usuário não era detalhada a 
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quantidade de minutos utilizada no sistema; os erros de cobrança, 

mesmo involuntários, não podiam ser facilmente contestados pelos usuários. 

A Anatel, mediante a Resolução N.423, de 6/12/2005, substituiu o Método 

Karlson Acrescido pelo modelo de tarifação por minutos. A mudança começou a ser 

implementada em março de 2007. No novo sistema, dois planos básicos deveriam ser 

ofertados pelas operadas de telefonia local, o chamado Plano Básico e o PASOO (Plano 

Alternativo de Serviço de Oferta Obrigatória). O usuário deveria escolher um dos 

planos, e a mudança posterior para outro plano não poderá gerar ônus para o 

consumidor.  

Processo de Fusões e Aquisições 

O setor de telecomunicações, após o processo de privatização e até julho de 

2003, passou por um período em que não seria permitido às concessionárias efetuarem 

vendas e/ou adquirirem outras empresas na mesma área de atuação. A primeira grande 

discussão sobre o tema aconteceu devido à concordata do grupo WorldCom, 

controladores da Embratel no Brasil. Após o processo de falência foi permitido à 

empresa concretizar o processo de venda da Embratel. O grupo responsável pela compra 

foi a Telmex, responsável também pela Vésper e Claro no país. A compra transformou o 

Grupo no terceiro maior operador de telecomunicações do país, atrás apenas de 

Telefônica-Vivo e Telemar-Oi. Como parte de sua estratégia de consolidação na 

América Latina, o Grupo Telmex continua adquirindo empresas no Brasil. Em meados 

de 2004, a empresa adquiriu participação na Net. A compra desta empresa é estratégica 

para a Telmex, como uma forma de acessar o cliente residencial, a chamada última 

milha, visto que a Embratel não possui cabos para acesso aos clientes. 

Para fazer frente à concorrência imposta pelo Grupo Telmex e se firmar 

como um dos maiores grupos de telefonia do Brasil, a Telefônica também tem adquirido 

empresas que permitam reduções de custos e melhoria dos serviços prestados. Uma 

destas empresas, adquiridas no final de 2004, foi a Atrium Telecomunicações, que 

possibilita à Telefônica melhorar sua performance no mercado corporativo de voz, 

dados e imagens. 
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Seguindo a lógica de concentração, solidificação de 

participação e convergência, a Telemar adquiriu a empresa Way Brasil, uma operadora 

de serviços múltiplos, com concessão para exploração do serviço de TV a cabo em 

Minas Gerais e autorização para prestação de Serviço de Comunicação Multimídia em 

todo território nacional.  

A Net, sob o controle da Embratel, em outubro de 2006, e a maior empresa 

de TV a cabo do país, adquiriu a Vivax, segunda maior empresa do setor. A compra 

passa pela nova estratégia da empresa de oferecer não somente novos canais, mas 

também o produto conhecido como Net Phone, como parte dos novos pacotes 

oferecidos em virtude da convergência de dados, voz e imagem.  

A Telefônica, em um movimento para garantir a convergência dos serviços, 

em outubro de 2006 fechou um acordo com o Grupo Abril, nos termos permitidos pela 

LGT4, para a compra da TVA, empresa operadora de TV por assinatura. Entretanto, a 

compra teria que passar pelo crivo da Anatel, uma vez que a LGT também proíbe que 

concessionárias (Telefônica) ingressem em outros segmentos que não o alvo de sua 

concessão, na mesma região em que atuam. A autorização para a compra foi concedida 

pela Anatel em julho de 2007, com algumas restrições no modelo de negócio em São 

Paulo, onde a Telefônica é concessionária e já detém grande infra-estrutura. 

Em novembro de 2006, a Telecom Itália anunciou a venda da empresa TIM, 

em função de dívidas no valor de 41 bilhões de euros. O Grupo Telefônica e o Grupo 

Telmex já disputavam a compra da TIM, o que poderia levar a uma total reordenação do 

mercado de telefonia celular brasileiro. O mercado nacional possui quatro grandes 

empresas, Vivo, Claro, TIM e BrT/Oi, sendo que as duas maiores são responsáveis por 

cerca de 50% do mercado e a compra da TIM pela Telefônica ou pela Telmex elevaria a 

participação das duas maiores empresas a aproximadamente 70% (GAZETA 

MERCANTIL, 2006). Somente em abril de 2007 é anunciada a venda da TIM para a 

Telefônica, que declarou que seus ativos e os da TIM seriam administrados de forma 

independente. Tais restrições já foram efetuadas para influenciar uma decisão favorável 

da Anatel sobre a compra da empresa (VALOR ECONÔMICO, 2007). A Anatel 
                                                            
4 Segundo a LGT, uma empresa estrangeira somente poderia controlar até 49% de uma empresa do 
segmento de cabo. 
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aprovou a compra em outubro de 2007, todavia uma das restrições 

impostas foi justamente a total independência das operações entre Vivo e TIM. 

A Telmex, em contra-ataque ao investimento da Telefônica, aumentou os 

investimentos para obter a liderança no mercado da tecnologia Triple Play (GAZETA 

MERCANTIL, 2007), isto é, a oferta combinada de serviços de voz, dados e imagens, 

oferecendo conexões de alta velocidade a valores menores dos que os praticados no 

mercado. Tal estratégia somente é possível em virtude da aquisição da Net e Vivax. 

A empresa Vivo, em agosto de 2007, realizou a compra das operadoras 

Telemig Celular e Amazônia Celular, em operação que será quitada pela própria 

empresa, sem envolvimento das matrizes. A compra permitiu a Vivo entrar no único 

mercado que ainda não atuava, Minas Gerais. Quanto à Amazônia Celular, como a Vivo 

já possui atuação no Norte do país, a mesma foi vendida para a única operadora que 

ainda não possui cobertura nesta região, a Claro.  

No início de 2005, começou a ganhar contorno a idéia de união entre Brasil 

Telecom e Telemar. Entretanto, existiam dois obstáculos para tal união. O primeiro 

correspondia aos valores requeridos pelos sócios da Brasil Telecom para a venda de sua 

participação. O segundo, à impossibilidade prevista na legislação, que não permitia que 

duas operadoras fixas sejam controladas pelo mesmo grupo. Quanto a esta questão, as 

empresas já pressionavam o governo em busca de mudança na legislação. A fusão entre 

Oi e Brasil Telecom foi aprovada pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de 

Telecomunicações em dezembro de 2008. A análise do processo agora espera a 

aprovação do CADE, mesmo tendo sido aprovada sem restrições pela ANATEL. 

No final de 2007 e início de 2008, após o leilão das novas faixas para 

telefonia móvel operar a partir da tecnologia 3G, novamente aumentou a pressão por 

parte das operadoras em favor de mudanças na regulamentação do setor de telefonia, em 

virtude das novas oportunidades abertas pela nova tecnologia, seja através da 

distribuição de conteúdo ou adquirindo empresas de setores correlatos para oferecer 

produtos convergentes e obter redução de custos. A formação de grandes grupos 

mediante a fusão entre empresas de segmentos distintos permite a redução de custos 

para o fornecimento dos serviços, devido ao aumento da escala. As grandes operadoras, 
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ao adentrarem no mercado de banda larga, podem ampliar os 

volumes dos investimentos e contribuir para a disseminação do serviço entre todas as 

classes de renda, inclusive com a oferta de combos de produtos. 

Novos produtos: VoIP 

A tecnologia VoIP (voz sobre IP) provocou tantas mudanças no setor que 

até mesmo empresas de outros segmentos estão entrando no setor de telefonia, como é o 

casão da Time Warner, do Yahoo! e da ComCast nos EUA. Três temas conseguem 

movimentar o setor de telecomunicações: a convergência fixo-móvel, o acesso via 

banda larga e o VoIP. Uma das primeiras empresas a analisar a possibilidade de adotar a 

tecnologia VoIP foi a Embratel após a crise pela qual passou em 2002, como uma 

estratégia voltada para a redução de custos e para a convergência entre fixo e móvel, 

focando seus novos investimentos em telefonia local, transmissão de dados e internet 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 2004). 

Com o avanço da utilização da tecnologia VoIP, principalmente no 

segmento corporativo, a evolução do conceito de convergência e a expectativa de que o 

VoIP em pouco tempo responda por grande parte da receita das operadoras (FOLHA 

DE SÃO PAULO, 2004), fizeram com que as concessionárias começam a estudar 

investimentos nesta tecnologia, ao mesmo tempo em que pressionam por mudanças no 

setor para não permitir que pequenas empresas e consultorias especializadas, e algumas 

sem autorização da Anatel, explorem o serviço. 

O segmento corporativo atendido pela telefonia IP é tão promissor que já 

atingiu grandes corporações, atraídas, obviamente, pela redução de custos que pode ser 

propiciada pela tecnologia. Grandes operadoras também passaram o oferecer o serviço 

para o mercado corporativo, como Telemar, Brasil Telecom e Telefônica.  

O baixo nível de ligações via web, contudo, juntamente com o avanço de 

número de linhas de aparelhos móveis, foi capaz de reduzir a receita das operadoras 

com serviços de voz. A solução encontrada para reverter a queda da receita com voz, 

inclusive em outros países, foi a oferta de pacotes, chamado de Triple Play, com 

serviços de telefonia, acesso à internet banda larga e televisão por assinatura. No Brasil, 
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a TVA já oferecia telefonia em seus pacotes e a Net estuda novos 

pacotes contendo telefonia. 

Depois de se disseminar pelo mercado corporativo, o VoIP passou a avançar 

para o mercado residencial, quando grandes varejistas começaram a vender adaptadores 

para uso residencial. Apesar de reconhecer que o VoIP é um nicho de mercado que se 

desenvolve rapidamente, a divulgação e a expansão do serviço são restritas por parte das 

operadoras devido a dois fatores primordiais, qualidade e abrangência. Com relação à 

qualidade, as operadoras às vezes não conseguem garantir a mesma qualidade de 

ligação na telefonia IP que se obteria no sistema tradicional, devido provavelmente às 

características da própria rede por onde trafegam os dados. Por sua vez, a questão da 

abrangência diz respeito ao número limitado de público-alvo existente no Brasil. 

A entrada das grandes operadoras neste mercado é um grande passo para a 

oferta de novos serviços. Entretanto, o que mais preocupa as grandes operadoras neste 

segmento é a entrada da Embratel no segmento de VoIP residencial, utilizando a 

estrutura da Net, da qual é acionista, para oferecer os serviços. 

A GVT, empresa-espelho criada para concorrer com a Brasil Telecom nas 

regiões Sul e Centro-Oeste, é uma pioneira no oferecimento de serviços VoIP no Brasil 

(GAZETA MERCANTIL, 2007b), seja através do acesso via banda larga, utilizando a 

rede de outras operadoras, ou por meio dos adaptadores de telefonia, que dispensa, 

inclusive, o uso do computador e do acesso banda larga. 

IPTV e Redes sem fio 

Com a disseminação da banda larga, necessária para o desenvolvimento da 

tecnologia VoIP, além da telefonia IP, novos produtos também podem ser 

disponibilizados, abrindo novos mercados e oportunidades de negócios para as 

operadoras. Entre os novos produtos temos a IPTV, afinal, para os analistas (apud 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2004b), o melhor meio de distribuição de sinais de 

televisão é o de pacotes de vídeo, através da atmosfera ou via cabo. Este novo modelo 

traz a oportunidade de oferecer novos serviços, tais como vídeo on demand (VoD), 

gravação digital em sistemas de Personal Video Recording e novas formas de comércio 
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eletrônico. As empresas começaram em 2005, a realizar estudos para 

a oferta deste produto, que esbarrava em aspectos regulatórios, pois entendiam que a 

atual regulamentação permitiria apenas a comercialização de vídeos sob demanda. Entre 

as empresas que iniciaram os estudos para disponibilizar tal serviço tínhamos a 

Telefônica, Telemar/Oi e Brasil Telecom. 

Somente em junho de 2007, a Anatel disponibilizou um regulamento que 

possibilitará as operadoras oferecerem TV por assinatura pela rede de telefonia, IPTV. 

Com relação à TV digital, o modelo escolhido pelo governo brasileiro foi o japonês, em 

contraposição à preferência das operadoras, o modelo europeu, por se configurar na 

visão das mesmas como um modelo mais “global”, ao estar presente em 57 países. A 

grande diferença entre os modelos é que, pelo modelo europeu, requer uma torre de 

transmissão à parte para que as imagens transmitidas alcancem os receptores móveis, 

como celulares. Tal característica técnica cria um novo agente no mercado, o operador 

de rede, que poderia ser ocupado e explorado pelas operadoras de telecomunicações. 

Pelo padrão japonês, as emissoras de TV podem fazer as transmissões diretamente 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2006). Outro objetivo das operadoras de telecomunicações 

é garantir o direito de explorar o canal de retorno, isto é, o canal que garante a 

interatividade com o consumidor. O prazo para a migração para transmissões 

completamente digitais de TV é de dez anos. O prazo para as empresas se adaptarem é 

de seis meses, em média. Entretanto, para o consumidor, o prazo depende da aquisição 

de televisores ou conversores digitais.  

Outra grande novidade e que já está atraindo grandes empresas é a 

tecnologia sem fio como acesso às redes. As empresas adotam tal tecnologia como 

forma de acesso remoto a dados corporativos com o intuito de ganhar produtividade e 

criar novos serviços. Uma das tecnologias que mais se destaca é o Wi-max 

(TELECOMONLINE, 2007), que atraiu as grandes concessionárias de 

telecomunicações, Telemar, Brasil Telecom e Telefônica, para sua exploração, por ser 

uma forma de completar a cobertura a um custo mais baixo. A Brasil Telecom já 

realizava testes com tal tecnologia em São Paulo durante o ano de 2007 com a 

expectativa do lançamento para o mercado corporativo em 2008. Outra tecnologia que 
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vem se destacando nos últimos anos, principalmente na Europa é a 

LTE, que disputa com o Wi-max o posto de padrão dominante. 

Porém, a LGT colocava algumas restrições para as operadoras no 

fornecimento de internet, como, por exemplo, o fato de estarem proibidas de explorar o 

serviço em sua área original de concessão. Em setembro de 2006, no entanto, as 

operadoras conseguiram na justiça o direito de participar de leilões de freqüência de 

internet banda larga sem fio sem nenhum tipo de restrição. A Anatel se posicionava de 

forma contrária à participação das operadoras, temendo redução da concorrência no 

setor em função do maior potencial de investimentos das operadoras. 

Telefonia Móvel 

Antes mesmo da entrada do padrão 3G no Brasil, as operadoras de telefonia 

celular, em virtude da concorrência no setor, já buscavam novas soluções e novos 

serviços na tentativa de expandir ou manter sua participação de mercado. Como 

exemplo, podemos citar a operadora Vivo, que em setembro de 2004 lançou para 

algumas cidades a tecnologia EVDO, que permite a transmissão de dados em 

velocidades de até dois megabytes por segundo, velocidade muito superior a atual, de 

apenas 144 kb/s. 

Como resposta ao investimento da Vivo, a Claro anunciou a expansão da 

cobertura da tecnologia EDGE em todos os estados onde atua, de modo que a 

velocidade de conexão atingirá 236 kb/s. Tal velocidade pode ser comparada ao acesso 

via banda larga. Outra empresa que irá expandir seus serviços é a Oi. A partir de 2008, a 

empresa, que já atende clientes corporativos no estado de São Paulo, vai atuar também 

na telefonia celular, lançando inclusive o serviço de televisão pelo celular. 

A partir de julho de 2007, a Anatel passou a estudar a possibilidade de 

disponibilizar a faixa de 1.9 gigahertz para a telefonia celular. A maior interessada nesta 

faixa é a operadora Vivo, em função de escolhas realizadas no ano 2000 pela Agência 
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reguladora do setor, que causou prejuízos à empresa nos anos 

posteriores5. A utilização desta faixa permitirá à empresa ter alcance nacional e lançar 

novos serviços multimídia. 

Em julho de 2007, a Anatel divulgou as novas regras para o setor de 

telefonia móvel, incorporando algumas normas já previstas no Código de Defesa do 

Consumidor e válidas a partir de 2008. Entre as novidades: (a) o final do prazo de 

carência de um ano para trocar de operadora; (b) as operadoras estão proibidas de 

extinguir os créditos de celular pré-pago após o vencimento do cartão; (c) o prazo 

mínimo para o cartão pré-pago passa a ser de três meses; (d) obrigação de abrir lojas ou 

setores específicos para atender reclamações dos clientes. 

Para o leilão das faixas da tecnologia 3G no Brasil, a Anatel preparou 11 

áreas de atuação e 4 empresas por área. Com o 3G, o celular ganha mais funções, sendo 

possível enviar e baixar arquivos em alta velocidade, como músicas, fotos e vídeos 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 2007). O leilão da tecnologia 3G ocorreu em dezembro 

de 2007, de forma que a operadora Claro foi a que mais adquiriu licenças 3G, com 

investimentos da ordem de R$ 1.42 bilhões para adquirir cobertura nacional. Em 

segundo lugar, a TIM, com investimento de R$ 1.32 bilhões, e exceto pelo Triângulo 

Mineiro, obteve cobertura nacional. A Vivo, com investimento de R$ 1.14 bilhões, 

adquiriu cobertura de quase todo o território nacional, exceto Minas Gerais6. A Oi 

investiu R$ 867 milhões, e não obteve cobertura nacional.  

Oito grupos disputavam os lotes oferecidos pela Anatel, sendo o principal 

alvo o mercado do Estado de São Paulo, sendo este lote arrematado pelas principais 

operadoras presentes no país, TIM, Claro, Oi e Vivo. O leilão arrecadou o equivalente a 

R$ 5.33 bilhões, com ágio de 86.67% sobre o preço mínimo estipulado pela Anatel. É 

interessante notar que para evitar o desinteresse das empresas participantes do leilão por 

                                                            
5 No ano 2000, para expandir a telefonia móvel, a Anatel decidiu destinar faixas mais “largas” para o 
serviço. Nesse período, a telefonia celular de segunda geração se dividia entre a tecnologia GSM que 
opera na freqüência de 1.8 GHz e a tecnologia CDMA que opera na freqüência de 1.9 GHz. A Anatel 
resolveu escolher a faixa de 1.8 GHz e praticamente definindo o padrão tecnológico do setor, 
prejudicando a Vivo, por ser a única a operar a tecnologia CDMA no país e não podendo, dessa forma, 
utilizar de todos os recursos disponibilizados pela tecnologia. 
6 As licenças no Estado de Minas Gerais que não foram adquiridas pela Vivo foram compradas pela 
Telemig Celular, que será incorporada pela Vivo no início de 2008, garantindo, portanto, cobertura 
nacional. 
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áreas “menos nobres”, determinadas regiões foram alocadas com 

setores mais disputados, como, por exemplo, o estado de São Paulo e a região Norte ou 

o lote I composto pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. 

Conclusão 

 O desenvolvimento do setor de telecomunicações no Brasil passou por 

duas fases bem distintas, a de monopólio e a de abertura à concorrência. Durante sua 

primeira fase, que durou até 1998 a atuação da Telebrás foi essencial para a construção 

de uma infra-estrutura mínima que acabou por se deteriorar ao longo da década de 80 

por falta de investimentos. A partir do processo de privatização em 1998, uma nova fase 

tem início com um setor voltado para a atuação de uma agência reguladora com foco no 

aumento da concorrência e na fiscalização da prestação de serviços essenciais para os 

consumidores. 

Contudo, também merece destaque a nova dinâmica do setor, que ao ser um 

dos mais dinâmicos, presente na fronteira do conhecimento tecnológico e baseado na 

inovação, propicia um desenvolvimento voltado para o lançamento de novas 

plataformas tecnológicas, novos produtos e novos serviços. A situação atual do setor 

passa justamente pela adoção de novas plataformas, em um processo denominado de 

convergência tecnológica, que possibilita a oferta de serviços antes impossíveis a preços 

cada vez menores. Cabe as empresas e ao agente regulador se adaptar a este novo 

cenário, de modo a não coibir o desenvolvimento do setor no Brasil nos mesmos moldes 

do cenário internacional. 
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Existe uma pequena bibliografia acerca do tema da eletricidade no Brasil, 

especialmente no que se refere às empresas nacionais.2 Grande parte das investigações 

sobre o tema, no Brasil do início do século XX, se debruçaram sobre os investimentos da 

canadense São Paulo Light e The Rio de Janeiro Tramway Light and Power, que 

dominaram os dois grandes mercados de eletricidade do país no período: os mercados do 

Distrito Federal e da cidade de São Paulo.3 

Nosso trabalho, ao contrário da grande maioria, está intimamente ligado a uma 

empresa de eletricidade que pertenceu a um grupo de negociantes4 brasileiros, chamado por 

                                                 
1 Doutoranda em História Social/UFF e Bolsista CAPES. 
2 O levantamento bibliográfico feito por nós revelou que na grande parte dos trabalhos que tratam do tema a 
questão da energia elétrica aparece subordinada à urbanização/industrialização, ou então tratam o tema de 
forma tangencial, ou ainda contemplam as questões técnicas sobre o setor de eletricidade. Poucos são aqueles 
que tratam diretamente do tema e de forma que contemplem as interações técnicas, sociais, políticas e 
ideológicas. Dentre esses cf. SAES, Flávio Azevedo Marques. A Grande Empresa de Serviços Públicos na 
Economia Cafeeira. São Paulo: Hucitec, 1996; LORENZO, Helena C. Eletrificação e Crescimento Industrial 
no Estado de São Paulo In: Perspectivas. São Paulo: Eletropaulo, 1987; LAMARÃO, Sérgio T. Niemeyer. A 
Energia Elétrica e o Parque Industrial Carioca (1880-1920). Niterói: PPGH-UFF, 1997 (Tese de Doutorado). 
3 Cf. LAMARÃO, S.F. op. cit.;LEVY, Maria B e LOBO, Eulália M. L. Estudos Sobre a Rio Light. Rio de 
Janeiro: Instituto Light/CME, 2008; McDOWALL, Duncan. Light: A História da Empresa que Modernizou o 
Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 2008; SAES, Flávio A. M. “Café, indústria e eletricidade em São Paulo”. 
ELETROPAULO. História e Energia. A Chegada da Light. São Paulo: Dep. de Patrimônio Histórico, 1986. 
4 Entendemos negociantes a partir da definição proposta por José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu: “São 
aqueles que empregam grandes fundos em tráficos e manufaturas, pondo em rápido movimento e promovendo 
a agricultura, original fonte de riquezas nacionais (...). São os que fazem comércio da especulação, bancos e 
seguros. Precisam de grande penetração, sagacidade e inteligência teórica e prática, para bem calcularem as 
circunstâncias vantajosas aos negócios que projetam”. LISBOA, José da S. Princípios do direito mercantil e 
leis da marinha. Lisboa: Imprensa Régia, 1819. Tratado V, p.69. In: GUIMARÃES, Carlos. G. Bancos, 
Economia e Poder no Segundo Reinado: o Caso da Sociedade Bancária Mauá, 
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nós de Grupo Guinle, e que disputou com as “Lights”5, entre outros mercados, o do Distrito 

Federal e o da cidade de São Paulo.  

Nós procuramos estudar6 os investimentos dos Guinle no setor elétrico 

brasileiro do início do século XX em uma perspectiva ampla, seguindo “as pegadas” da 

historiadora econômica Maria Bárbara Levy7. Ou seja, escapando das análises que buscam 

apenas analisar as empresas dentro dos seus próprios muros. Por isso, o esforço em tentar 

analisar as articulações que esse grupo possuía na sociedade em que viviam e atuavam 

como investidores. 

Procuraremos, para tanto, nesse artigo, analisar a presença e participação do 

Grupo Guinle em duas associações de classe de grande prestígio no período: O Centro 

Industrial do Brasil e a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Em um primeiro momento 

apresentaremos a Companhia Brasileira de Energia Elétrica e o Grupo Guinle; e em um 

segundo, além de tecermos algumas considerações sobre o Centro Industrial do Brasil 

(CIB)8, faremos a análise desse grupo nas associações de classe em foco.9Além disso, 

faremos algumas considerações finais. 

 

1. A Companhia Brasileira de Energia Elétrica, os Guinle e o setor de eletricidade 

 

1.1 A CBEE e o setor de eletricidade brasileiro no início do século XX  
                                                                                                                                                     
Macgregor&Companhia(1854-1866). São Paulo: Departamento de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
USP, 1997.p.65. (Tese de Doutorado) 
5 Em abril de 1899, foi constituída em Toronto, Canadá a São Paulo Tramway Light and Power, e, em pouco 
tempo, monopolizou o transporte coletivo e a produção/distribuição de eletricidade para a capital paulista, Em 
maio de 1904, Frederick Pearson e Alexander Mackenzie, associados a Percival Farquhar, constituíram, em 
Nova Jersey (EUA) a The Rio de Janeiro Tramway Light and Power, que também buscou, assim como em 
São Paulo, monopolizar o mercado do Distrito Federal. Em 1912, os integrantes das diretorias da Rio Light e 
da São Paulo Light, decidiram unificar os empreendimentos no Brasil numa grande companhia holding, a 
Brazilian Traction Light and Power. LAMARÃO, S.T.N.  op. cit. p.207. 
6 Esse trabalho corresponde a uma das partes de um dos capítulos da minha tese de doutoramento, intitulada 
Eletricidade no Brasil da Primeira República: a CBEE e os Guinle no Distrito Federal (1904-1923), que está 
sendo desenvolvida no PPGH-UFF, Brasil. 
7 LEVY, Maria B. O Rio de Janeiro Através de Suas Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 
1994. 
8 Optamos por não fazer grandes considerações acerca da organização, função e papel que a Associação 
Comercial do Rio de Janeiro teve no período, porque o “Grupo Guinle”, apesar de estar presente nessa 
entidade de classe, não teve significativa participação na mesma. 
9Estamos trabalhando com a concepção de Estado Ampliado de Gramsci. Cf. GRAMSCI, Antonio. Cartas do 
Cárcere.Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. Idem. A Concepção Dialética da História. 4ª ed., Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. Idem. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1978. 
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A Companhia Brasileira de Energia Elétrica (CBEE) foi fundada no Rio de 

Janeiro em 1909 por iniciativa dos membros da família Guinle, entre os quais Eduardo 

Guinle, Guilherme Guinle e Carlos Guinle, filhos do negociante Eduardo Palassin Guinle, 

para dar continuidade aos negócios da firma Guinle&Cia, fundada em 1904. Esta estava 

estabelecida na praça de comércio de materiais e instalações elétricas no Rio de Janeiro e 

em São Paulo, e no mesmo ano abriu uma filial em Porto Alegre, Rio Grande de Sul. Entre 

1904 e 1909, data em que entra como acionista da CBEE, a Guinle&Cia, ao lado do 

comércio de artigos elétricos e representação dos maiores fabricantes internacionais de 

equipamentos elétricos10, envolveu-se na construção de usinas hidrelétricas e linhas de 

transmissão, executando projetos de terceiros em diversos estados (Minas Gerais, São 

Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul). 

Diferentemente da Guinle&Cia, que era uma Sociedade Comanditária11, a 

CBEE era uma Sociedade Anônima12, regulamentada pelo decreto n.164 da Lei Das 

Sociedades Anônimas de 1890, marcado pelo seu aspecto liberal.13 Portanto, os negociantes 

da CBEE atuaram em uma sociedade onde havia uma legislação favorável ao surgimento 

de grandes empresas. No entanto, no que se refere ao setor de eletricidade, a atuação dos 

mesmos se deu em meio a um ambiente legislativo bastante impreciso, pois não existia no 

período um projeto nacional sobre concessões de serviços públicos.  

                                                 
10 A Guinle&Cia representava, entre outras: General Electric Co, Pelton Wter Wheel Co, Otis Elevadores Co., 
Man Kodak Company, Uniteds States Productis Export Co. , etc. Brazil Ferro Carril, Ano II, n. 14, fevereiro 
de 1911, p.15. 
11 Segundo o Código Comercial Brasileiro de 1850, criava-se uma sociedade em Comandita, quando duas ou 
mais pessoas se associavam para fim comercial, onde uns sócios eram solidariamente responsáveis e outros 
simples prestadores de capitais. BRASIL. Código Comercial do Império do Brasil. Anotado com toda 
legislação do país que lhe é referente. Comentado por Sallustiano Orlando de Araújo Costa. 2 ed. Rio de 
Janeiro, Eduardo e Henrique Laemmert, 1896. pp. 120-121. In: GUIMARÃES, Carlos G. op. cit. p.101. 
12 “Sociedade composta de muitos homens de negócios, ou de outras pessoas que se unem entre si e com seus 
cabedais e conselhos, e trabalho para empreenderem algum estabelecimento útil”. (SALES, Alberto Jaqueri 
de. Diccionário Universal do commercio. Tradução e adaptação manuscrita do Dictionnaire Univesel de 
Commerce, de Jacques Savary des Brulons, 3 vols., 1813. In: Guimarães, 1997: 100). Segundo o Código 
Comercial Brasileiro de 1850, no seu Artigo 297, o capital das Companhias era dividido em ações, e estas 
poderiam ser subdivididas em frações. O Artigo 298 determinava que a responsabilidade dos sócios fosse 
limitada ao valor das suas ações. BRASIL. op.cit 
13 Para a organização das empresas sob a forma de sociedades anônimas, bastava que os estatutos estivessem 
aprovados pela assembléia dos acionistas, para que fossem registradas na Junta Comercial; limitava a 
responsabilidade do cedente das ações apenas aos atos ocorridos durante o período em que fora acionista; 
atribuía à assembléia a faculdade de excluir a responsabilidade dos administradores pela aprovação de suas 
contas; exigia apenas 10% do capital autorizado da empresa em algum banco, para que a sociedade fosse 
considerada constituída e suas ações pudessem ser negociadas; etc. LEVY, Maria B. op. cit. p.166. 
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Os serviços de energia elétrica tiveram no país suas primeiras experiências 

durante a década de 1880, mas só tornaram-se uma realidade para os habitantes das mais 

modernas cidades brasileiras durante os primeiros anos do século XX. Alexandre M. Saes14 

chega a afirmar que era tão embrionária a legislação sobre os serviços de energia elétrica 

nesse período, que seria possível dizer que ela inexistia. Enfatiza que a única exceção foi a 

promulgação do Decreto n. 5.407 de dezembro de 1904 pelo presidente Rodrigues Alves, 

que definia linhas gerais como: 90 anos de prazo máximo de concessão, a reversão sem 

indenização do patrimônio para a União e revisão tarifária a cada cinco anos. Além disso, o 

que existia eram os preceitos liberais da Constituição de 1891, que defendia a idéia da livre 

iniciativa, logo, da proibição dos privilégios, e ainda, que cabia aos municípios a 

responsabilidade sobre os contratos e fiscalização dos ditos serviços. 

 

1.2 O chamado “Grupo Guinle” 

 

Dentre os acionistas da Companhia Brasileira de Energia Elétrica estavam 

negociantes15 como Cândido Gaffrée, cidadão brasileiro, natural da província de São Pedro 

do Sul, domiciliado e estabelecido na cidade do Rio de Janeiro e Eduardo Palassin Guinle, 

também cidadão brasileiro, e também natural da província de São Pedro do Sul, 

domiciliado e estabelecido na cidade do Rio de Janeiro; o advogado Raul Fernandes, 

natural do Rio de Janeiro e que fora vereador em Vassouras em 1900, deputado estadual em 

1903, e deputado federal em 1909; engenheiros como Gabriel Osório de Almeida, natural 

de Minas Gerais e que trabalhou como engenheiro-ajudante no prolongamento da Estrada 

de Ferro D. Pedro II, consultor técnico do Ministério da Indústria e Obras Públicas entre 

1902-1906, Presidente do Conselho Municipal do Distrito Federal de 1910-1918, 

Presidente do Clube de Engenharia, e Guilherme Guinle, natural do Rio de Janeiro e que 

além de ser presidente de várias empresas da família Guinle, foi Vice-Presidente do 
                                                 
14 SAES, Alexandre M. Conflitos do Capital: Light versus CBEE na Formação do Capitalismo Brasileiro 
(1898-1927). SãoPaulo/Campinas: Instituto de Economia da Unicamp, 2008.(Tese de Doutorado) 
15 Eduardo Palassin Guinle e Cândido Gaffrée estavam matriculados no Tribunal do Comércio. Palassin teve 
o número de registro 4.157 e sua carta registrada à folha 20 do n. 1 tomo 7º do registro competentes, 12 de 
outubro de 1874; e Gaffrée teve o número de registro 4.158 e sua carta registrada à folha 19 do n. 1 tomo 7º 
do registro competente, 12 de outubro de 1874. Fonte: Arquivo Nacional. Série Indústria e Comércio. Livro 
1º, tomo 4º da matrícula dos commerciantes, corretores, agentes de leilões, trapicheiros e administradores de 
armazéns de depósito – Tribunal do Commercio da Capital do Império. 1º de outubro de 1868. IC³9. 
 



 5

Conselho Técnico de Economia e Finanças nos anos 1930; e o industrial Jorge Street, 

natural do Rio de Janeiro, que além de dirigir várias empresas da família Guinle, foi 

também membro da diretoria da Sociedade da Agricultura e Indústria Nacional, em 1900, 

presidente do Centro industrial do Brasil, em 1912, e também, entre outros, presidente da 

Associação comercial de São Paulo. 

Esses agentes citados e outros acionistas da CBEE como João Evangelista 

Vianna, Saturnino Cândido Gomes, Antônio Vaz de Carvalho Júnior, Eugênio Vaz de 

Carvalho Júnior, Eugênio José de Almeida, Ildefonso Dutra e Américo Firmiano de 

Moraes, além, é claro, dos filhos de Eduardo P. Guinle, tinham relações empresariais 

diversas com Eduardo P. Guinle e Cândido Gaffrée, os dois maiores acionistas da CBEE, 

depois da Guinle&Cia, tal como destacamos no Quadro 1 abaixo.16 Daí afirmarmos que os 

Guinle formavam um grupo e um grupo que estava presente em várias associações de 

classe que detinham papel fundamental no processo de expansão de determinadas 

atividades econômicas.17 

 

 
Quadro 1: Relação dos empresários ou negociantes da CBEE que eram também acionistas de outras empresas junto com Gaffrée 

e Palassin Guinle. 

Negociantes ou 

empresários 

Gaffrée/Guinle&cia 

(1888) 

Cia. Docas de 

Santos (1892) 

CBEE (1909) Fábrica Santa 

Helena (1909) 

Cia. Nacional de Tecidos de -

Juta (1914) 

Cândido Gaffrée x x x x x 

Eduardo P. Guinle x x x x x 

João Evangelista 

Vianna 
x x  

Saturnino Cândido 

Gomes 

x x  

Antônio Vaz de 

Carvalho 

x  

Antônio Vaz de C. x x  

                                                 
 

 
17 Analisamos a presença e participação do Grupo Guinle no Clube de Engenharia, uma associação de 
engenheiros e industriais que ocupou uma posição de destaque na sociedade brasileira em fins do século XIX 
e início do XX, seja como espaço de fortalecimento da engenharia nacional, como espaço de formulação de 
idéias ligadas a possibilidade de crescimento da economia nacional, como espaço de interseção entre o 
conhecimento técnico e a ocupação de cargos nas administrações públicas, etc. Verificamos que esse Grupo 
ocupava posições importantes da diretoria dessa instituição e que nela, especialmente, através de Gabriel 
Osório de Almeida, procurou defender os interesses de seus negócios. HANSEN, Cláudia Regina S. de 
Oliveira. “Os Guinle no Grupo Dirigente do Clube de Engenharia”.VIII Congresso Brasileiro de História 
Econônica e 9ª Conferência Internacional de História de Empresas. Unicamp: ABPHE, 2009. 
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Júnior 

Eugênio Vaz de 

Carvalho 

x x  

Eugênio J. de 

Almeida e Silva 
x x x x 

Raul Fernandes x  

Gabriel O. de 

Almeida 
x  

Jorge Street x x x 

Ildefonso Dutra x x x 

Mário Ribeiro x  

Américo Firmiano 

de Moraes 

x x  

Mário Monteiro x  

Sebastião A. Alves x  

César Sá Rabelo x  

 

Fonte: HANSEN, Cláudia Regina S. de Oliveira.  O Poder da Companhia Brasileira de Energia Elétrica em Petrópolis (1909-1927). Rio 

de Janeiro/Niterói. PPGH- UFF, 2006 p. 248. 

 

2. Os Guinle como agentes no Centro Industrial do Brasil 

 

2.1 O Centro Industrial do Brasil : considerações 

  

O Centro Industrial do Brasil (CIB) representou uma importante iniciativa de 

centralização e encaminhamento das reivindicações e demandas apresentadas pelos 

industriais estabelecidos na Primeira República brasileira.  De acordo com seus estatutos a 

associação tinha por objetivo promover o desenvolvimento da indústria e incentivar a 

formação de associações congêneres nas outras federações brasileiras.18 

A partir da sua criação, em 1904, o CIB reuniu como filiados, além dos 

integrantes da antiga Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (SAIN) e do Centro de 

Indústria de Fiação e Tecelagem de Algodão do Rio de janeiro (CIFTA), empresas de 

vários ramos como: metalurgia, vidro, cerâmica, bebidas, fumo, madeira, etc., totalizando 

um número de 338 filiações entre empresas e associações. 

Em seus estatutos constava que o Centro organizaria um serviço diário de 

informações e uma biblioteca especial, além da publicação do boletim da entidade, 

organização de uma exposição permanente e de um museu de matérias-primas nacionais. 

                                                 
18 Estatutos. In. Boletim do Centro Industrial do Brasil. 1904-1905. pp. 18-20 
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No entanto, apenas a publicação de textos avulsos, do Boletim e a elaboração de estatísticas 

tornaram-se uma prática constante.19 

Apesar de não cumprir tudo que fora estabelecido em seus estatutos, o CIB 

desempenhou papel de destaque no Brasil daquele período e Edgard Carone, Ângela de 

Castro Gomes e Maria Letícia Corrêa, ao analisarem aspectos dessa instituição, mostram 

isso. 

Edgard Carone20afirmou que o Centro Industrial do Brasil cresceu muito como 

instituição representativa dos industriais nos primeiros anos do século XX, e que marcou 

presença diante da classe, do governo e da sociedade. Ressaltou que os elementos que 

estavam à frente do CIB eram homens ligados à indústria e que tinham plena consciência 

dos seus objetivos - que era essencialmente a defesa da indústria. Ressaltou ainda que seus 

dirigentes procuravam contato com o governo, aliás, procuravam a colaboração do governo. 

Além disso, Carone fez questão que enumerar as várias conquistas da instituição tais como 

a organização dos seus Boletins, as exposições, os estudos que fez sobre a defesa das tarifas 

alfandegárias, sobre a presença do capital estrangeiro, sobre os impostos interestaduais, 

etc., e a organização da obra “Brasil, suas riquezas naturais, suas indústrias”, que, segundo 

o autor, marcou os estudos históricos e econômicos brasileiros21. 

Portanto, Edgard Carone não tem qualquer dúvida acerca da importância do 

CIB para a indústria brasileira da Primeira República, pois deixou claro que a instituição 

agiu em favor da indústria em geral. 

Ângela de Castro Gomes22, estudando as várias organizações de várias 

entidades de classe surgidas na Primeira República, mostrou que havia um certo padrão de 

organização nessas entidades. Tal como se organizava o CIB, quase sempre havia uma 

diretoria que de modo geral era composta pelos cargos de presidente e vice-presidente, dois 

secretários e dois tesoureiros. Podia existir ainda o cargo de secretário geral, que 

representava a entidade em conferências e congressos, além de elaborar os documentos 

dirigidos às autoridades governamentais. Ressaltou ainda que a diretoria era eleita e variava 

em torno de dois anos, mas que os dirigentes poderiam permanecer nesses cargos por 
                                                 
19 Idem acima. 
20 CARONE, Edgard. O Centro Industrial do Rio de Janeiro e Sua Importante Participação na Economia 
Nacional (1827-1977). Rio de Janeiro: CIRJ/Cátedra, 1978. 
21 Idem. Ibidem. pp. 73-78. 
22GOMES, Ângela de Castro. Burguesia e Trabalho. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1979. 
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longos períodos excedentes, o que aconteceu, por exemplo, no CIB. Afirma também que 

além da diretoria existia um Conselho Fiscal que acompanhava as atividades e iniciativas 

da associação de classe através de reuniões com a diretoria e exame do seu relatório. No 

CIB esse conselho era formado por três integrantes. Ressalta ainda que o CIB desempenhou 

o papel de instituição intermediária, que agia em nome dos interesses representados “não só 

face às pressões do movimento operário, como principalmente face ao Estado”, e que tinha 

representação nacional.23  

Maria Letícia Corrêa24 destacou o papel que os diretores dessas entidades 

tinham, e a relação que existia entre o CIB e os poderes públicos. Afirmou que os diretores 

eram convocados a participar das assembléias gerais destinadas às decisões importantes, 

assim como ações junto aos poderes públicos, e ainda, que eram eles que examinavam as 

ações realizadas na apresentação de relatórios. Destacou também a questão da 

proporcionalidade do direito de voto, pois os sócios efetivos tinham direito a um voto, 

exceto as sociedade anônimas ou coletivas, que tinham direito a dois votos correspondentes 

a cada 500 contos de réis do seu capital, ou fração, até o máximo de 40 votos, ou seja, era 

uma associação onde as empresas tinham muito poder de decisão25 

A mesma autora enfatizou que o CIB pressionava as autoridades 

governamentais e que a instituição fora reconhecida pelos poderes públicos, tanto que 

muitos presidentes de estado enviaram telegramas congratulando-se com a entidade; 

mostrou que houve a formação de comissões por parte do CIB para entrar em contato com 

as autoridades governamentais, e exemplifica isso através da criação de um projeto para 

elaboração de uma estatística nacional, resultante de uma conferência realizada em 1905 

entre uma comissão de integrantes do CIB e o então ministro da Viação, Lauro Müller; que 

o Centro organizava manifestações públicas para o presidente da República; que 

divulgavam suas reivindicações na imprensa na tentativa de interferir nas questões de 

política econômica em discussão no Congresso; que fez propaganda das indústrias 
                                                 
23 A autora constatou ainda que as associações de classe patronais surgidas no Rio de Janeiro na Primeira 
República eram dirigidas por um grupo de elementos que se constituía em lideranças empresariais, por sua 
representatividade econômica e pela prática adotada na defesa dos interesses da classe, e composta por um 
universo limitado de nomes que se mantinha no controle dos cargos dirigentes das entidades.  Quanto à 
representatividade nacional do CIB teria se verificado quando da discussão da legislação social, a partir de 
1917. Idem. pp. 117-123. 
24 CORRÊA, Maria Letícia. As Idéias Econômicas na Primeira República: Serzedelo Corrêa, Vieira Souto e 
Nilo Peçanha. Rio de Janeiro/Niterói.: PPGH-UFF, 1996.(Dissertação de Mestrado). 
25 Idem. Ibidem. p.92. 
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nacionais, e os artigos de Cunha Vasco seriam emblemáticos; e ainda, que a instituição 

organizou seu Boletim que reunia os artigos da instituição que saíam na imprensa, Boletim 

esse que era distribuído gratuitamente para estados, governadores, industriais, bibliotecas, 

etc.26 

Assim, Maria Letícia Corrêa, a partir das análises dos artigos publicados no 

Jornal do Commercio pelo CIB e demais textos, entendeu que os dirigentes do CIB 

procuraram, através da publicação dos seus textos, das comissões que formaram, das 

manifestações públicas que organizaram, fazer pressão sobre seus interlocutores diretos, 

que eram os homens de governo. Defendeu que tudo isso fazia parte de uma ação 

articulada, e que a divulgação das estatísticas feitas pelo Centro era um dos seus principais 

instrumentos de pressão. 

Portanto, os três trabalhos acima citados nos informam sobre o importante 

papel desempenhado pelo Centro Industrial do Brasil na economia da Primeira República 

brasileira, pois além de revelarem aspectos da organização da instituição, mostram a 

articulação que seus dirigentes procuraram estabelecer com as autoridades governamentais 

e com a sociedade em geral, se considerarmos as propagandas que faziam nos jornais, os 

boletins que produziam, as exposições que organizavam, e as pautas que defendiam. 

 

2.2 Os Guinle no Centro Industrial do Brasil: presença, participação e ocupação de 

posições 

 

A presença, participação e ocupação de posições por parte dos Guinle no 

Centro Industrial do Brasil começaram a se delinear em sua inauguração. Em primeiro 

lugar, ressaltamos que na primeira reunião do CIB, em 18 de agosto de 1904, estavam 

presentes dois dos grandes sócios de Eduardo Palassin Guinle e Cândido Gaffrée - Gabriel 

Osório de Almeida e Jorge Street.27 

E mais, que nessa primeira reunião duas questões nos chamaram atenção acerca 

da presença dos Guinle na instituição: o destaque dado à defesa da indústria nacional, 

aspecto enfatizado por Jorge Street, Gabriel Osório de Almeida e também Serzedello 

                                                 
26 Idem. Ibidem.pp. 92-98. 
27  Atas de reuniões do CIB, filme n. 0001.Codificação DIR./CIR J0001.Folha n.1,1904. 
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Corrêa; e a entrada de várias empresas do chamado “Grupo Guinle” como sócias da 

instituição. 

 
O sr. Dr. Jorge Street propõe para sócios effetivos as sociedades anônimas, Companhia 
Docas de Santos, capital 60.000:000$; Sociedade Anônima Fabrica de São João, capital 
de 2.400:000$; Nova Fábrica do Rink, capital de 1.200:000$; Fábrica Santa Luzia, 
capital de 360:000$; Fábrica de Tecidos Santa Heloísa, capital de 500:000$, e sociedade 
coletiva Guinle &Cia., capital 1.200:000$; e os srs. Candido Gaffrée, Eduardo P. Guinle, 
Eduardo Guinle, Guilherme Guinle, Carlos Guinle, sendo todos aprovados 
unanimemente.28 
 

   

Logo, os Guinle, não só através do chamado “Grupo Guinle”29, mas através dos 

próprios membros da família, Eduardo Palassin e seus filhos, além de Cândido Gaffrée30, 

estavam presentes na instituição desde a sua fundação como sócios. 

Quanto à ocupação de posições do “Grupo Guinle” na instituição, podemos 

afirmar que ela se fez a partir de quatro dos grandes homens: Jorge Street, Gabriel Osório 

de Almeida, Ildefonso Dutra e Guilherme Guinle, que ocuparam posições no grupo 

dirigente do CIB31. 

 A primeira diretoria do CIB, formada para o período de 1904-1907, que só foi 

substituída em 1912, era composta por Inocêncio S. Corrêa, presidente; Luiz Raphael V. 

Souto, primeiro vice-presidente; M. A da Costa Pereira, segundo vice-presidente; Jorge 

Street, primeiro secretário; J. M. da Cunha Vasco, segundo secretário; Alfredo L. Pereira 

Chaves, primeiro tesoureiro e Júlio Pedroso de Lima, segundo tesoureiro. A Comissão 

Fiscal era formada por Gabriel Osório de Almeida, Joaquim Carvalho de Oliveira e 

Hermann Kaldhul.32 

Jorge Street e Gabriel Osório de Almeida, que se tornaram sócios dos Guinle 

em vários negócios, tal como podemos constatar no Quadro 1, fizeram parte da diretoria da 

instituição desde a sua fundação em 1904. De 1904 até 1912 Jorge Street foi o 1º 

tesoureiro, e Gabriel Osório de Almeida, no mesmo período, fazia parte da Comissão 

                                                 
28 Livro de Atas das Reuniões, sessão em 18/08/1904. 
29 É preciso observar que as empresas dos Guinle e seus sócios eram sócias do CIB. 
30 Consideramos Gaffrée como um dos membros da família, pois era sócio de Palassin em todos os seus 
negócios, além de ser o grande articulados de todos os negócios da família, e ainda, quando morreu, em 1919, 
deixou seus bens para os membros da família. 
31 Referimo-nos aos membros da diretoria do Centro Industrial do Brasil. 
32 Processos eleitorais. Filme SDO/CIRJ 0001, ficha n.1. 
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Fiscal. De 1912 a 1925 Jorge Street passou a ser presidente do CIB e Gabriel Osório de 

Almeida primeiro vice-presidente. 33 

A partir de 1912 outros dois membros do chamado Grupo Guinle passaram 

também a fazer parte da diretoria. Ildefonso Dutra passou a ser segundo tesoureiro e 

membro da Comissão Fiscal, no período de 1916-1917 e primeiro secretário, no período de 

1917-1925. E Guilherme Guinle foi membro do Conselho Fiscal de 1916-1925 e segundo 

vice-presidente da instituição no período de 1926-1931. Além disso, ambos fizeram parte 

do Conselho Superior da instituição no período de 1912-191734 

Assim, podemos afirmar que o “Grupo Guinle” esteve presente no grupo 

dirigente do CIB e ocupou posições bastante significativas da instituição: membros do 

Conselho Fiscal, primeiro-secretário, presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-

presidente. E ainda, a partir do momento em que Jorge Street ocupou o cargo de presidente 

da instituição, outros cargos fundamentais ficaram nas mãos de membros do “Grupo 

Guinle”, pois o primeiro vice-presidente era Gabriel Osório de Almeida e o primeiro 

secretário Ildefonso Dutra, além da presença de Guilherme Guinle na Comissão Fiscal. 

 
 

2.2.1 Jorge Street: um homem forte do CIB e do “Grupo Guinle” 

  

A participação efetiva do Grupo Guinle no CIB, para além das funções 

executivas, ou consultivas, ou mesmo fiscalizadoras, se deu, principalmente, através de 

Jorge Street. 

Jorge Street tinha uma posição de destaque no CIB. Foi primeiro secretário da 

instituição, tal como já afirmamos, de 1904-1907, e nesse período foram feitas, 

aproximadamente, 86 reuniões da diretoria, e Street não faltou a nenhuma delas.35 

Salientamos ainda que foi Street que presidiu a assembléia de fundação do CIB, e que foi 

                                                 
33 Idem. 
34 Idem. 
35  Nos arquivos da Firjan encontramos as atas das reuniões do CIB completas para os períodos de 1904,1905 
e 1906. Já para o ano de 1907, só houve reuniões de janeiro a agosto. Quanto às reuniões referentes aos anos 
de 1908 a 1912, não podemos afirmar se aconteceram ou não, ou em que períodos, pois nessa instituição, não 
há registros dessas reuniões, somente nos meses de junho e julho de 1912. 
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ele junto com Cunha Vasco e Serzedello Corrêa que fizeram o projeto dos estatutos da 

instituição. 

Além de estar presente na instituição e ocupar posições importantíssimas na 

Diretoria, tais como a de primeiro secretário e depois presidente, iniciou, no ano mesmo de 

fundação da instituição, uma grande campanha acerca das tarifas aduaneiras no Brasil.  

Publicou uma série de artigos na Gazeta de Notícias, sob o título Tarifas em 

defesa de um projeto que corria no Congresso, de cunho protecionista e de agrado dos 

industriais, de autoria do Deputado João Luis Alves.  

Começou assim seu trabalho: 

 
No estudo que tencionamos fazer sobre o projeto de tarifas do ilustre Deputado Dr. João 
Luís Alves, ora em discussão na Câmara, procuraremos dar a orientação a mais prática 
possível, valendo-nos dos dados e fatos de que dispomos e que julgamos poderem servir 
para apoiar ou refutar as diversas opiniões emitidas sobre o assunto no parlamento e na 
imprensa. 
(...). O sistema livre-cambista está moribundo no mundo inteiro, e a estupenda 
progressão econômica da América do Norte, da Alemanha, da Rússia e da Itália, devida 
unicamente ao decidido apoio e proteção à outrance dada por essas nações às suas 
indústrias, tornou indiscutível a vitória do protecionismo. 
Os mais decididos adversários do projeto João Luís Alves, na Câmara, defendem-se 
cuidadosamente de serem contrários à proteção às nossas indústrias, declarando apenas 
querer fazer entre elas uma seleção e opondo-se a uma exagerada proteção, que reputam 
de nocivas conseqüências. Foi esta a orientação dos dignos Deputados Curvelo 
Cavalcanti, Paula Ramos e Felisbelo Freire, que ilustraram a discussão com discursos 
realmente valiosos. É, pois, uma vitória para a indústria brasileira ter-se grandemente 
modificado a linguagem e o modo de pensar daqueles que, há muito pouco tempo, 
negavam em absoluto a existência da indústria nacional, a qual era por eles qualificada 
de artificial e pouco digna de qualquer proteção.36 
   

  

Suas primeiras colocações já deixam muito claro que sua participação no CIB 

seria muito intensa, para além das formalidades burocráticas. Os trechos do seu texto, que 

destacamos, nos mostram ser ele um articulador, pois afirma que vai discutir o projeto com 

o Parlamento e com a Imprensa e mais, que defende a indústria nacional. Logo, a partir do 

primeiro ano de existência do CIB, assumiu a discussão de uma das questões mais 

importantes da economia brasileira do período – a questão tarifária. 

Street se empenhou em mostrar, nesses artigos, e nos discursos proferidos no 

CIB, que a indústria nacional estava pronta para atender as necessidades do país e que era 

                                                 
36 Boletim do CIB. 1 v. (1904-1905). Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do Commercio, 1905. (grifo nosso) 
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necessário que os deputados adotassem um sentido de nacionalismo econômico ao votarem 

as questões37 

Só por isso, já podemos estabelecer uma ligação direta entre as idéias 

defendidas por Street no CIB e “Grupo Guinle”, já que a partir do segundo semestre de 

1904 e durante todo o ano de 1905, a disputa entre a The Rio de Janeiro Tramway Light 

and Power e a Guinle&Cia, pelo mercado de eletricidade do Distrito Federal, especialmente 

na imprensa carioca38, se traduziu um pouco em uma luta do capital nacional, representado 

pelos Guinle, versus o capital estrangeiro, representado pela canadense Rio Light.  

Essa ligação torna-se mais emblemática, a nosso ver, quando Street lança sua 

campanha para defender as indústrias brasileiras de fósforos. Para criticar os deputados que 

diziam que existia um trust das indústrias de fósforos, o primeiro secretário do CIB usou 

exatamente os negócios da canadense Light - e não acreditamos ter sido isso por acaso, já 

que os negócios da São Paulo Light e da Rio Light, atrapalhavam os negócios dos Guinle 

no setor de eletricidade.  

Afirma ele que: 

 
Já se disse na imprensa e é uma verdade que repetimos: é admirável que no parlamento 
não houvesse uma única voz que desse o alarma contra o mais formidável trust que está 
começando a imperar na Capital da República, enfeixando em suas mãos uma enorme 
força, oriunda da massa de serviços que vai executar, com anuência dos poderes 
públicos, e, no entanto ouve-se um tal terror pelo fantástico trust dos fósforos, que não 
existe nem nunca existiu! Mas é que de um lado estão brasileiros e do outro estão 
americanos, cujo poderio ofusca e não deixa ver o perigo. Referimo-nos à Rio Light! 
Pensam, realmente, os adversários da nossa indústria que a proteção aos fósforos de 
produção brasileira seja mais perigosa e antipatriótica do que a absoluta indiferença com 
que se assiste ao abocanhamento, pelos americanos, das nossas mais preciosas jóias, e a 
instalação como dono e senhor da Capital da República!39 

 

Ora, a defesa da indústria nacional, de um certo nacionalismo econômico, o 

ataque direto aos investimentos das “Lights” no Brasil nos anos de 1904-1905, por parte de 

uma autoridade de uma instituição que tinha como um de seus interlocutores o governo, 

                                                 
37FILHO, Evaristo de M. Idéias sociais de Jorge Street. Brasília/Senado Federal; Rio de Janeiro: Fundação 
Casa de Rui Barbosa, 1980.pp. 37-38. (grifo nosso) 
38 Essencialmente nos meses de março e abril de 1905 em periódicos como A Notícia, Gazeta de Notícias, 
Jornal do Commercio, O Paiz e Correio da Manhã encontramos muitas matérias sobre o assunto. 
39 Jorge Street, “Artigos publicados na Gazeta de Notícias”. Boletim do CIB (1904-1905). Rio de Janeiro, 
1905.pp. 205-215 
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eram, sem sombra de dúvidas, um apoio importantíssimo àqueles que se arvoravam de 

estarem aplicando capitais nacionais no Brasil – os Guinle. 

Outro momento em que essa aproximação fica clara ocorreu em 1912, quando 

Street se tornou presidente do CIB. Neste ano, voltou a denunciar o monopólio de energia 

elétrica pela Light. Escrevia ele, em O Estado de São Paulo de 10 de junho de 1912: 

 
A Light and Power não gostou do protesto que fizemos contra o monopólio perpétuo que 
ela pretende obter da Câmara Municipal, e, como não gostou, dirigiu-nos pela coluna do 
Estado uma carta zangada e com ares de violência, mostrando assim que demos em 
ponto certo. Vamos responder ao pé da letra. 
Temos enormes interesses que deliberadamente vinculamos ao Estado de São Paulo, 
centro do grandioso futuro da nossa terra; é legítima, pois, a parte ativa que tomamos em 
tudo quanto lhe diz respeito. O nosso protesto foi feito contra a pretensão da Light and 
Power de alterar desde já a situação atual de fornecimento de energia elétrica oito anos 
antes da terminação dos seus contratos, de surpresa, de afogadilho, sem a devida 
discussão, contra as boas normas, enfim, como se tratasse de um caso de salvação 
pública. Essa pretensão fere os nossos interesses de grandes consumidores dessa energia, 
impedindo que possamos comprá-la em prazo relativamente curto a quem nos oferecesse 
melhores condições ou mesmo de irmos gerá-la em qualquer outro município 
conveniente, trazendo-a depois a esta capital para nosso uso exclusivo. A lei atual nos 
garante esse direito e a Light and Power pretendia com o seu monopólio exclusivo e 
perpétuo privar-nos dele. O protesto foi, pois, legítimo 40.  

 
  

Portanto, Street, na posição de presidente do Centro, se colocou abertamente 

contra as pretensões monopolizadoras da Light em um momento importantíssimo da 

disputa entre a Light e a CBEE, sucessora da Guinle&Cia nos negócios de eletricidade. Os 

anos de 1910-1912, tanto no Conselho Municipal do Distrito Federal quanto na Câmara 

Municipal de São Paulo, e também na justiça, foram marcados por enfrentamentos intensos 

entre as duas empresas.41 E, novamente, tal como ocorreu nos anos de 1904-1905, o Centro 

Industrial do Brasil, agora através do seu presidente, se posicionou fazendo críticas a 

atuação da Light. 

Outra discussão importante ocorrida no CIB e que diretamente beneficiava os 

Guinle, porque se ligava a Light, foi a questão da desnacionalização. Segundo Evaristo de 

                                                 
40 FILHO, Evaristo de M. op.cit.pp.42-43. 
41 Em 1910 a CBEE conseguiu a assinatura de um contrato com a Prefeitura do Distrito Federal, e cujo 
prefeito era Serzedello Corrêa, para fornecer energia elétrica a partir de 1915. E em São Paulo, em 1909, o 
prefeito Antônio Prado, autorizou a Docas de Santos (empresa do Grupo Guinle) a distribuir energia elétrica 
para a capital. É importante lembrar que a essa altura Jorge Street já era sócio dos Guinle em, pelo menos, 
duas empresas, tal como mostra o Quadro I. 
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Moraes Filho42 Street, juntamente com um grupo de colegas seus, industriais, políticos, 

economistas e publicistas, defendiam um nacionalismo sadio e vigilante quanto aos capitais 

estrangeiros e à concorrência vinda de fora, mas denunciava a desnacionalização da 

economia nacional. Rejeitava abertamente o açambarcamento das riquezas do Brasil pelo 

sindicato financeiro de Percival Farquhar.  
 

(...) a indústria fabril brasileira tem direito a essa justiça. Ela (...) traduz uma força 
econômica genuinamente brasileira, e porque os capitais que formaram e servem à 
indústria fabril do país estão, na sua quase totalidade, em mãos brasileira, ou se acham 
intimamente nacionalizados pelos vínculos dos mais fortes interesses internos. E agora 
(...) mais do que nunca, importa defender, amparar e animar a indústria fabril nacional. 
Poderes públicos, imprensa, líderes da opinião pública, todos os elementos responsáveis 
pela grandeza dessa nacionalidade, devem assim proceder. È mister impedir que, de 
futuro, se submeta ao domínio de especulações bolsista de sindicatos externos tão 
preciso ramo do comércio brasileiro. 
É claro que o capital estrangeiro merece todo o apoio e garantia quando vem ao Brasil 
em procura de normal aplicação, porém igual tratamento e maior incentivo deve receber 
o capital brasileiro, o qual, sendo embora mais modesto, será sempre mais estável na 
incorporação às empresas fundadas no país. Assim prestigiado o esforço nacional, não se 
teria a lamentar a freqüente desnacionalização de empresas que, nascidas brasileiras, 
podiam e deviam continuar realmente nacionais43. 

 
Fica evidente que a crítica que Street fez à desnacionalização e ao sindicato 

Farquhar, “por tabela” significava rejeitar os interesses monopolizadores da Light. 

Street, a nosso ver, foi um dos grandes líderes do Centro Industrial do Brasil, 

não só por sua participação na diretoria da instituição desde a sua fundação, mas também 

pelos muitos temas ligados à indústria nacional que colocou em discussão. Além disso, foi 

também, um defensor dos interesses do “Grupo Guinle” (do qual fazia parte), dentro do 

Centro Industrial do Brasil. 

 

 

3. Os Guinle e a Associação Comercial do Rio de Janeiro 

 

A Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) foi fundada em 1867, mas 

era, em realidade, uma instituição que tivera origem no Corpo do Comércio que existira na 

                                                 
42 FILHO, Evaristo de M. op.cit. p.46. 
43 Idem. Ibidem. pp.46-47. (grifo nosso) 
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cidade do Rio de Janeiro, no período de 1808-1821, sendo uma das mais antigas 

instituições do país.44 

Segundo Herculano Gomes Mathias, a ACRJ era a mais importante entidade 

não-estatal45do Brasil daquele período, e era defensora, assim como a “sua antecessora”46, a 

Sociedade dos Assinantes da Praça, dos interesses do comércio e da indústria nacional. 

Salienta, entretanto, que era difícil harmonizar os interesses desses grupos sociais47. 

Théo Lobarinhas Piñeiro ressaltou que a ACRJ era uma entidade dos homens 

de negócios da capital do Império brasileiro, e que esses negociantes eram “homens que 

ficavam no ápice da hierarquia do comércio, onde controlavam as grandes operações, 

possuindo uma inserção específica na sociedade”. Ou seja, enfatizou que não se tratava de 

uma associação de comerciantes, tais como os taberneiros, donos de pequenas lojas, 

pequenos e médios atacadistas, mas sim uma entidade dos grandes atacadistas. Inclusive, 

mostra que nas várias diretorias da associação só foram encontrados grandes comerciantes 

cadastrados na Junta do Comércio48.  

O mesmo autor fez ainda uma associação entre as mudanças pelas quais passou 

a sociedade carioca em fins do século XIX e início do século XX - com o surgimento de 

novos agentes sociais-, e a incorporação desses agentes e de seus interesses na ACRJ 

(PIÑEIRO, 2009:91), o que significa dizer que a instituição abrigava diversos setores 

ligados às atividades da vida econômica. No entanto, enfatizou que a instituição 

privilegiava os setores das finanças e do comércio49. 

Após fazer uma análise da estrutura diretiva da instituição, Piñeiro defendeu 

que ela era eficiente como representante dos interesses dos seus associados, pois 
                                                 
44  Em 1808 foi fundado o Corpo do Comércio (1808-1821), depois em 1834, com o apoio de D. Pedro II, 
surge a Sociedade de Assinantes da Praça e essa instituição passa, em 1867, a se chamar Associação 
Comercial do Rio de Janeiro.MATHIAS, Herculano Gomes. Comércio – 173 anos de desenvolvimento: a 
história da Associação Comercial do Rio de Janeiro (1820-1993). Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1993. 
Sobre a ACRJ Cf. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO.A Associação Comercial do Rio de 
Janeiro e o elemento servil. Rio de Janeiro. Typografia Imperial e Constitucional, 1884; 1884; ACRJ. A casa 
do empresário: trajetória da ACRJ. Rio de Janeiro: FGV/ACRJ, 2009. 
45 O autor trabalha com uma perspectiva teórica diversa daquela adotada por nós acerca do conceito de 
Estado. 
46 Na verdade, a fundação da ACRJ significou o surgimento de uma nova entidade e não apenas a troca de 
nome da Sociedade dos Assinantes da Praça, pois foram feitos novos estatutos que redefiniram sua 
composição. PIÑEIRO, Theo Lorarinhas. “Os negociantes e suas entidades no Império do Brasil”. ACRJ. A 
casa do empresário: trajetória da ACRJ. Rio de Janeiro: FGV/ACRJ, 2009.p.90. 
47 MATHIAS, Herculano Gomes. Op.cit. 
48 PIÑEIRO, Theo Lobarinhas. Op. cit. pp.73-84 
49 Idem acima. p.102. 
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exemplifica várias das reclamações da ACRJ sendo atendidas pelo Governo Imperial, e que 

também era eficiente como organizadora daqueles que efetivamente representava. Com 

relação à Proclamação da República, o mesmo autor afirma que a ACRJ não discutiu sobre 

a crise do Império ou a possibilidade da implantação da República50.Já Fabiana Popinigis51 

afirma que os primeiros governos republicanos trouxeram problemas para a ACRJ, pois não 

cumpriram os compromissos que o Governo Imperial tinha assumido com a mesma. 

Assim, de acordo com Mathias e, em especial, de acordo com Piñeiro, podemos 

considerar a ACRJ como sendo uma instituição importantíssima nos quadros da economia e 

sociedade brasileiras, principalmente, em meados e fins do século XIX, o que justifica 

nossa preocupação em rastrear a presença “dos Guinle” na mesma, já que Gaffrée e 

Palassin foram matriculados no Tribunal do Comércio e começaram a investir no setor de 

eletricidade na Capital Federal no início do século XX. 

Fizemos um levantamento em alguns documentos da Associação Comercial do 

Rio de Janeiro para tentar analisar a participação do “Grupo Guinle” nesta instituição.52  

Conseguimos confirmar a presença do “Grupo” na ACRJ, pois entre seus 

associados estavam 8 dos 17 dos membros do grupo: Jorge Street, Eugênio José de 

Almeida e Silva, Antônio Vaz de Carvalho Júnior, Américo Firmiano de Moraes, Cândido 

Gaffrée, Eduardo Palassin Guinle, Saturnino Cândido Gomes, Ildefonso Dutra e até mesmo 

algumas das suas empresas, como a CBEE e a Companhia Nacional de Tecidos de Juta.53 

No entanto, ao contrário do que ocorrera no Centro Industrial do Brasil, não 

houve uma participação efetiva dos membros do “Grupo” nesta instituição na primeira 

década republicana, ou seja, nenhum deles se destacou como grande articulador, fundador, 

produtor de discursos, etc. 

 Jorge Street ocupou um cargo na diretoria, o cargo de vice-presidente, em 1912 

e depois em 1914, além de fazer parte do Conselho Deliberativo em dois momentos, 1904 e 

1906. Eugênio José de A. e Silva fez parte do Conselho Deliberativo e também da 
                                                 
50 Idem acima. pp. 97-103. 
51 POPINIGIS, Fabiane. “De classes conservadoras a classes produtoras: a atuação da Associação Comercial 
do Rio de janeiro durante a Primeira República”. ACRJ. A casa do empresário:trajetória da ACRJ. Rio de 
Janeiro: FGV/ACRJ, 2009. p.153. 
52  A pesquisa foi realizada nos Relatórios, Boletins e Atas das Assembléias. 
53 Arquivo da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Boletim da ACRJ, 1904. Ano I, 15/03/1904; 
Relatório de 1906, p.7; Relatório de 1908, p.7; Relatório de 1914, p.8; Relatório de 1916, p.221; Assembléia 
Geral Ordinária da ACRJ de 30/05/1912; Assembléia Geral Ordinária da ACRJ de 01/06/1914 e Assembléia 
Geral Ordinária da ACRJ de 30/05/1917 
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Comissão de Finanças e Cândido Gaffrée e Eduardo Palassin Guinle fizeram parte do 

Conselho Deliberativo em 1905.54 Enfim, fizeram parte da instituição, mas não 

conseguimos estabelecer qualquer relação direta entre serem sócios da instituição e a defesa 

dos seus interesses particulares, especialmente aqueles que nos interessam de perto – o 

setor de eletricidade. 

 

Considerações Finais 

 

A importância que o Centro Industrial do Brasil adquiriu na sociedade brasileira 

de fins do século XIX e início do XX, especialmente o material estatístico produzido pela 

instituição, as pressões que exerceu sobre os governantes, e a propaganda veiculada na 

imprensa, reforçam nossa idéia de que uma boa história empresarial tem que procurar 

analisar as estratégias empresarias estabelecidas para além dos muros da própria empresa. 

Conseguimos, após levantamento feito nos Boletins, Relatórios e Processos 

Eleitorais do CIB, mostrar que além de Gaffrée e Palassin, vários dos seus sócios eram 

associados da instituição e, mais que isso, ocupavam cargos importantes na Diretoria da 

mesma. Portanto, conseguimos evidenciar que o “Grupo Guinle” foi parte importantíssima 

na constituição da instituição e que ocupou posições-chave dentro dela. 

Além disso, a análise do papel desempenhado por Jorge Street no CIB, além de 

ter apresentado algumas das suas idéias, mostrou a importância que “um dos Guinle” teve 

para a instituição e para o “Grupo Guinle”, pois sua participação foi grande e, muitas vezes, 

decisiva em função da liderança que exercia. Destacamos também a presença marcante e 

determinante dos discursos de Jorge Street em momentos cruciais da disputa 

Guinle&Cia/CBEE contra as “Lights” pelos mercados do Distrito Federal e da cidade de 

São Paulo. 

Fora isso, gostaríamos ainda de salientar que apesar do “Grupo Guinle” não ter 

tido uma participação efetiva na Associação Comercial do Rio de Janeiro - instituição 

representativa dos comerciantes do Rio -, também estiveram presentes nela, ou seja, de 

                                                 
54 Arquivo da ACRJ. Assembléia Geral Ordinária de 30/05/1912, p. 25.  Street aparece como vice-presidente 
da instituição no período de 1912-1914 e de 1914-1918. Arquivo da ACRJ. Assembléia Geral Ordinária de 
01/06/1914. 
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alguma forma tentavam se articular junto aos grandes comerciantes da praça do Rio de 

Janeiro. 
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POLÍTICAS INDIGENISTAS NO BRASIL: Entre o Global e 
o Local (de 1980 aos dias atuais) 

 

POLIENE SOARES DOS SANTOS BICALHO1 

 

A reflexão em torno das Políticas Indigenistas aqui apresentada é parte de 

uma pesquisa maior em desenvolvimento desde 2006, quando dei início ao meu 

doutoramento na Universidade de Brasília, e em fase de conclusão neste segundo 

semestre de 2010. A temática de estudo com a qual dialoguei neste últimos anos teve 

como norte o Movimento Indígena no Brasil, que resultou numa tese de doutorado com 

o seguinte título: Protagonismo Indígena no Brasil: Movimento, Cidadania e Direitos 

(1970-2009).2 

Especificamente com este título, Políticas Indigenistas no Brasil: Entre o 

Global e o Local (de 1980 aos dias atuais), apresentei um projeto de pesquisa à 

Universidade Estadual de Goiás-UEG em 2007, Instituição de Ensino Superior na qual 

trabalho. Os resultados parciais e preliminares destas pesquisas são aqui apresentados, a 

fim de se dialogar com os pares e ouvir os posicionamentos, críticas e contribuições dos 

mesmos. 

É relevante que se faça, em princípio, alguns esclarecimentos conceituais, 

especialmente em relação aos seguintes termos: políticas indigenistas e políticas 

                                                            
1  Professora História do Brasil da Universidade Estadual de Goiás/Unidade Universitária de 
Itapuranga. Doutoranda em História Social pela Universidade de Brasília.  
2  BICALHO, Poliene Soares dos Santos. Protagonismo Indígena no Brasil: Movimento, 
Cidadania e Direitos (1970-2009). Brasília: Programa de Pós-Graduação em História, Universidade de 
Brasília, 2010. (Tese de Doutorado). Defesa marcada para o dia 20 de agosto de 2010 na Universidade de 
Brasília. 
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indígenas. Parafraseando Roberto Cardoso de Oliveira, entende-se 

por políticas indigenistas o tipo de modalidade de atuação direcionada às populações 

indígenas que têm origem governamental; e por políticas indígenas àquelas modalidades 

de atuação propostas pelos próprios índios e as suas lideranças3. Assim, pode-se dizer 

que as primeiras relacionam-se diretamente com o Indigenismo oficial, sem se 

confundir com ele; e as segundas correspondem na prática aos movimentos e a atuação 

das lideranças indígenas.  

Por seu turno, Antônio Carlos de Souza Lima observa que há uma distinção 

entre os termos Política Indigenista e Indigenismo, para quem o primeiro resume-se às 

“medidas práticas formuladas por distintos poderes estatizados, direta ou indiretamente 

incidentes sobre os povos indígenas” 4; enquanto o segundo refere-se ao  

 

... conjunto de idéias (e ideais, i. e., aquelas elevadas à qualidade de metas a serem 
atingidas em termos práticos) relativas à inserção de povos indígenas em sociedades 
subsumidas a Estados nacionais, com ênfase especial na formulação de métodos 
para o tratamento das populações nativas, operados, em especial, segundo uma 
definição do que seja índio.5  

 

No entanto, inserido num contexto de construção ideológica, vários 

Indigenismos foram elaborados de acordo com as relações entre alteridade e 

uniformidade; e entre etnia e nacionalidade. Neste sentido o Indigenismo se apresenta 

como discurso permeado por relações de poder e dominação que ultrapassa as 

definições fechadas e lineares do mesmo. 

Como o foco deste artigo é pensar e analisar as políticas indigenistas no 

Brasil a partir de 1980, na perspectiva do global e do local e analisando a relação Estado 

                                                            
3  CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. “Ação indigenista, etnicidade e o diálogo interétnico”. In: 
Estudos Avançados. Vol. 14, nº 40, São Paulo. SEPT./Dec. 2000. 
4  SOUZA LIMA, Antônio Carlos de. Um grande Cerco de Paz. Poder Tutelar, Indianidade e 
Formação do Estado Brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1995, p.15.  
5  Idem, pp. 14 e 15. 
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e etnias indígenas no Brasil, especialmente depois da Constituição 

de 1988, ateremos basicamente às mesmas a partir de agora.  

No Fórum Social Mundial, em 2002, o sociólogo português Boaventura de 

Souza Santos proferiu uma palestra com o título “Quais os limites e possibilidades de 

uma cidadania planetária?” 6. A substituição do conceito de cidadania nacional pelo de 

cidadania planetária se deve ao fato de que a sociedade nacional reproduz, dentre outras 

situações, a política neoliberal, onde os interesses particulares se sobrepõem aos direitos 

das coletividades, criando o que autor chamou de “um falso universalismo”. 

Falso universalismo por que é o Estado capitalista que cada vez mais 

representa os interesses do mercado e os direitos do empresariado nacional e mundial, e 

que também se impõe negativamente diante dos direitos das minorias e de diversos 

grupos étnicos, no geral caracterizados pela diferença cultural em relação ao grupo 

dominante – a que alguns antropólogos chamam de “brancos” –, e não pela ideia que se 

quer impor, por parte do Estado-Nação, de uma cultura homogenia e una; mesmo que 

esta unidade seja resultado de um caldo de culturas formado basicamente pelas etnias 

indígenas, africanas e européias, no caso do Brasil especificamente. 

Segundo este autor, a sociedade rumo a qual se deve caminhar, no sentido 

de se alcançar a cidadania planetária, se define por uma sociedade civil do terceiro setor, 

ou seja, “das organizações solidárias, das organizações não-governamentais, dos 

movimentos sociais”7. Nesse ponto, privilegia-se a reflexão sobre o princípio da 

unidade e da diversidade afim de discutir a questão  da identidade étnica e da cidadania 

indígena no Brasil, seus avanços e retrocessos. 

                                                            
6   Texto da palestra proferida durante o painel “Quais os limites e possibilidades da cidadania 
planetária?” Forum Mundial Social, Eixo III, 2002, Rio Grande do Sul. Disponível em: 
http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic/por_boaventura.php. Acesso dia 01/09/2009, às 
07h55min. 
7  Ibidem, p. 1. 
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A difícil relação entre igualdade e diferença sugere uma 

reflexão sobre a tríade: Estado, Etnia e Identidade. José Carlos Reis8 analisou a questão 

da Identidade hoje, e questionou a própria existência de uma identidade nacional no 

mundo globalizado. O sentimento de nacionalidade predominou, no século XIX, para 

que as nações tivessem uma identidade, ou seja, para que houvesse um vínculo de 

identificação entre os povos e as nações-estados se mantivessem unidas em torno de 

princípios que as identificavam e as diferenciavam em relação às outras. 

Nesta perspectiva, e embasando-se nas contribuições de Stuart Hall9, Reis 

chamou a atenção para a possibilidade de o mundo globalizado ter desmobilizado a 

ideia de Nação-Estado, tão forte e tão definidora das identidades do século XIX. Este 

autor observa que a Globalização da economia, dos meios de comunicação, entre outros 

mais, levou a uma crise de identidade na perspectiva nacional; e atingiu “profundamente 

tanto o ‘nacionalismo’ expansionista dos Estados-nações, quanto o ‘sentimento nacional 

íntimo’ das culturas nacionais”. Neste sentido,  

 

A globalização desintegra as culturas nacionais ao ocidentalizá-las... Há uma 
homogeneização cultural que atinge todo o planeta. O Ocidente está em toda parte... 
Contudo, há forte resistência das nacionalidades locais a esse processo de 
ocidentalização. O efeito da globalização é duplo e ambíguo: por um lado, ela é 
desejada, pois traz a ‘modernidade’; mas, por outro, estimula os nacionalismos 
culturais locais.10 

 

É justamente este discurso homogeneizador da cultura que o Estado, se 

apropriando da ideia trazida pela globalização de que o mundo se ocidentalizou, 

continua tomando para si; todavia, é preciso ater-se à outra questão posta por Reis: a da 

resistência das culturas locais a este discurso homogeneizador das mesmas. 

                                                            
8  REIS, José Carlos. Identidades do Brasil 2: de Calmon a Bomfim: a favor do Brasil: direita ou 
esquerda? Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 
9  HALL, Stuart. A Identidade cultural na pós-modernidade. 10ª ed. Rio de janeiro: DP&A, 2005. 

10  REIS, op. cit., 2006, p. 17. 
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As promessas da globalização não se concretizaram: o 

mundo não ficou tão pequeno quanto aparenta e as fronteiras do conhecimento, da 

pobreza e do acesso à informação não diminuíram; além de negligenciar o fato de que 

os países em desenvolvimento não puseram fim à miséria; e o acesso aos direitos 

descritos nos textos constitucionais, assim como à informação e ao conhecimento, ainda 

é uma realidade muito distante. 

Parcialmente ignoradas neste contexto, as culturas locais não estão e nem 

nunca estiveram mortas. A ironia maior é que o mundo globalizado, através dos meios 

de comunicação, tem contribuído para que as suas vozes sejam ouvidas a distâncias 

nunca antes imaginadas11. É importante pensar estas culturas locais no discurso das 

Identidades Étnicas, na tentativa de afirmar que “os conflitos nacionais e étnicos 

parecem ser caracterizados por tentativas de recuperar e reescrever a história.”12 

Hall chamou a atenção para a necessidade de se visualizar o “outro” do 

discurso da globalização, pois ao valorizar o que ele definiu como “nichos de mercado”, 

acabou-se por dar importância também às diferenças locais. Diante disto, percebe-se 

que “ao invés de pensar o global como ‘substituindo’ o local seria mais acurado pensar 

numa articulação entre ‘o global’ e o ‘local’” 13. A questão das etnias indígenas no 

Brasil, principalmente a partir dos anos 80, abre-se para a necessidade de pensar esta 

nova relação entre o global e o local. 

Com a Constituição de 1988 os povos indígenas do Brasil puderam se 

organizar e atuar frente ao Estado e organizações supranacionais, nacionais e 
                                                            
11  “A globalização parece não ser capaz de produzir o triunfo do global, do cosmopolitismo 
plenamente humano outrora projetado. A globalização des-local-iza, desenraiza as “identidades” de 
indivíduos, grupos sociais, nações e culturas, mas não as globaliza por igual, nem por inteiro.” In: 
PIERUCCI, Ciladas da Diferença. São Paulo: Curso de Pós-Graduação e Sociologia da Universidade de 
São Paulo/Ed. 34, 1999, p. 163. 
12  WOODWARD, Kathryn, “Identidade e Diferença: uma introdução teórica e conceitual”. 
SILVA, Tomaz Tadeu. (Org.) Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: RJ: 
Vozes, 2000, p. 25. 

13  HALL, op. cit., 2005. 
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internacionais de maneira mais ativa. O direito à terra e  ao seu 

usufruto, assim como assistência à saúde e à educação, tornaram-se reivindicações 

constantes dos índios. 

A incompatibilidade de interesses entre as exigências das etnias, do 

empresariado (garimpeiros, madeireiras, fazendeiros, etc.) e do Estado (políticas 

indigenistas ultrapassadas e interesses econômicos diversos), levou a uma série de 

debates e confrontos que trouxe para o cenário nacional as organizações supranacionais 

e não-governamentais que, em defesa dos direitos destes povos, passaram a dividir com 

o Estado brasileiro os debates em torno da questão étnica no país. 

Esta problemática tornou latente a necessidade de se repensar a nova relação 

entre o global e o local, de que falou Hall. A atuação de Organizações Supranacionais 

como a Organização das Nações Unidas-ONU, a Organização dos Estados Americanos-

OEA e o Tribunal Russell, assim como das Organizações Não-Governamentais-ONGs, 

chamou a atenção para o nível de interferências do global no local, e ao mesmo tempo 

forçou os Estados nacionais a repensarem suas próprias políticas, neste caso, em relação 

aos povos indígenas. 

Em relação à cultura nacional, Homi K. Bhabha observou que “cada vez 

mais, as culturas ‘nacionais’ estão sendo produzidas a partir da perspectiva de minorias 

destituídas” 14. Para o autor, o aumento dos movimentos sociais protagonizados  por 

minorias e grupos étnicos, o que Boaventura de Souza Santos chamou de Novos 

Movimentos Sociais-NMSs, amplia a cada dia o número de “histórias alternativas dos 

excluídos, que produziriam, segundo alguns, uma anarquia pluralista.” 15 

Quanto ao conceito de Identidade Nacional, em relação à movimentação em 

torno das Identidades Étnicas, notou-se que atualmente ele representa mais que uma 

                                                            
14  BHABHA, Homi K. O Local da Cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003, p. 25. 

15  Idem, Ibidem. 
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mera invenção do Estado, sendo percebido “como uma comunidade 

imaginada, um ‘ambiente cultural’, um ‘espírito nacional’, que se narraria e se 

inventaria nas historiografias e literaturas, na mídia, na cultura popular, nas artes, na 

tradição, nas narrativas míticas de origem.” 16 

Por outro lado, as Identidades Étnicas estariam retornando ao centro da 

questão, como conseqüência da agudez das diferenças étnicas e dos diversos 

movimentos dos grupos étnicos em prol de mais reconhecimento e direitos, o que 

implica numa das maiores contradições da globalização, pretendente a uma 

homogeneização econômica e cultural. “O primeiro efeito tem sido o de contestar os 

contornos estabelecidos da identidade nacional e o de expor seu fechamento às pressões 

da diferença, da “alteridade” e da diversidade cultural.”17 

Para Cardoso de Oliveira18, ao citar Fredrik Barth, um grupo étnico é mais 

do que “uma unidade portadora de cultura”, 

 

Designa uma população que: a) “se perpetua principalmente por meios biológicos”; 
b) “compartilha de valores culturais fundamentais, postos em prática em formas 
culturais num todo explicito”; c) “compõe um campo de comunicação e interação”; 
d) “tem um grupo de membros que se identifica e é identificado por outros como 
constituinte de uma categoria distinguível de outras categorias da mesma ordem”.19 

 

Diante desta definição de grupo étnico, nota-se que os povos indígenas 

brasileiros se enquadram, senão em todos, na maioria dos pontos acima mencionados. O 

fato de partilharem uma cultura em comum é definidor de sua alteridade em relação à 

sociedade nacional; é justamente este ponto que reforça neles a diferença, peculiar à 

                                                            
16  REIS, op. cit., 2006, p. 16.  
17  HALL, op. cit., 2005, p. 83. 
18  BARTH, Fredrik apud CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Identidade, Etnia e Estrutura 
Social. São Paulo: Pioneira Editora, 1976.  

19  Idem, p. 2. 
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identidade contrastiva, que “parece se constituir na essência da 

identidade étnica, i. e., à base da qual esta se define” 20. Para o autor em tela, o grupo 

que se afirma como detentor de uma cultura própria, o faz diante da sua condição de 

diferente em relação ao outro. 

Pensar a nação brasileira como pluriétnica ainda é um problema para e nos 

trâmites constitucionais e jurídicos. A ideia de nação brasileira resultou, em grande 

parte, de um discurso homogeneizador elitista que vigora desde os tempos de José 

Bonifácio, atrelada à unidade territorial e lingüística. Essa preocupação serviu, ao longo 

do processo de formação da Identidade Nacional, de pano de fundo caracterizador deste 

conceito. 

Todavia, é preciso lembrar que desde os tempos coloniais, quando esta 

Identidade Nacional estava sendo forjada, a então nação brasileira já era resultado de 

uma diversidade cultural extremada (índios, negros africanos e europeus brancos), que 

teve como corolário um tipo de cultura plural que se pretendeu negar por longos séculos 

de História. 

O discurso homogeneizador da cultura no Brasil é ilusório, não apenas por 

conta das etnias indígenas, mas também devido à diversidade de povos (europeus, 

orientais, africanos) que em vários momentos, por diversas razões, para cá vieram e se 

estabeleceram, trazendo com eles culturas próprias. E, ainda assim, “o pluralismo, 

enquanto realidade social, continua a ser oficialmente negado no Brasil” 21. Os tempos 

atuais indicam que o princípio da aceitação das diferenças é o começo de um longo 

caminho rumo a uma sociedade mais justa e respeitadora dos direitos humanos e dos 

povos. 

 

                                                            
20   Idem, p. 5. 
21  RAMOS, Alcida Rita. “Pluralismo Brasileiro na Berlinda”. In: Revista Etnográfica, Vol. VIII 
(2), 2004.., 2004, p. 165. 
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Feitas algumas reflexões teóricas sobre o tema em pauta, 

retoma-se a discussão inicial em torno das políticas indigenistas pós-Constituição de 

1988. A conquista dos direitos indígenas no Brasil a partir da ampla mobilização de 

povos indígenas e das entidades de apoio aos mesmos em 1987, durante a Assembléia 

Nacional Constituinte, e mesmo antes em diferentes estágios do Movimento, 

consciência do direito levou à luta social e à organização do Movimento Indígena no 

Brasil a partir de 1970. 

Antes de 1988, as políticas indigenistas estiveram voltadas, geralmente para 

as ações do Estado e/ou de entidades de apoio como o Conselho Indigenista 

Missionário-CIMI, por exemplo. A  luta e as políticas indígenas estavam limitadas às 

determinações do órgão indigenista (a partir de 1967 representado pela Fundação 

Nacional do Índio-FUNAI), considerado o tutor e único responsável pelo 

direcionamento legal das decisões e políticas voltadas a estas populações. O problema 

era que, muitas vezes, o Estado, comprometido com interesses econômicos e 

desenvolvimentistas, não cumpria o papel de verdadeiro tutor.  

Neste sentido, o órgão que deveria proteger e cuidar, acabava por contribuir, 

intencionalmente ou não, para o aumento das mazelas entre os indígenas (ausência de 

direitos básicos e desrespeito à diferença cultural/étnica, por exemplo). O contraponto 

era feito pelas entidades de apoio, que também a partir de 1970, principalmente, 

acabaram por observar mais de perto estas populações, procurando ampará-las e 

protegê-las, além de incentivá-las no sentido de se organizarem para que as mesmas 

lutassem pela garantia de seus direitos. 

Com a Constituição de 1988, este quadro mudou significativamente, em 

vários aspectos. Como assinalou Cardoso de Oliveira, as novas políticas indigenistas 

devem associar a abordagem do Etnodesenvolvimento com a questão da eticidade, 

buscando estabelecer um verdadeiro diálogo com as lideranças indígenas – diálogo 

interétnico – através da “atualização da própria ética discursiva em ambos espaços 

interculturais, como soem ser os espaços que envolvem as relações dialógicas entre os 
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povos indígenas e o Estado nacional, isto é, no macro-espaço de 

interseção das políticas indígena e indigenista.” 22  

Esta tem sido a grande meta do Movimento Indígena no Brasil nas últimas 

décadas, alcançar um diálogo interétnico realmente respeitoso, na perspectiva de que os 

indígenas tenham os seus direitos não apenas reconhecidos em lei como também 

respeitados e legitimados por todos os membros da sociedade, chegando o que Axel 

Honneth chamou de uma “estima simétrica entre cidadãos juridicamente autônomos.” 23         

O alcance desta realidade ideal parece ainda estar longe de ser plenamente 

concretizado, pois ainda há uma série de obstáculos pelo caminho: o impasse entre 

desenvolvimento econômico e respeito aos direitos das populações étnicas às usas terras 

e territórios; a questão do direito indígena à cidadania sem deixarem de ser tratados 

como povos étnica e culturalmente diferentes; e a difícil conciliação entre progresso e 

preservação das culturas locais. 

Nesta perspectiva, observa-se que Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 reservou aos indígenas um capítulo inteiro, Capítulo VIII, “Dos Índios”, 

no qual “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças 

e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”; além de 

determinar que “Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses intervindo o Ministério 

Público em todos os atos de processo.”24  

                                                            
22  CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. “Ação indigenista, etnicidade e o diálogo interétnico”. In: 
Estudos Avançados. Vol. 14, nº 40, São Paulo. SEPT./Dec. 2000., 2000, p. 2. 
23  HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São 
Paulo: Ed. 34, 2003. pp. 278-279.  
24  Título VIII. Da Ordem Social. Capítulo VIII. Dos Índios. Artigos 231 e 232, da 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: texto constitucional promulgado em 
5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nº 1/92 a 35/2001 e 
pelas Emendas Constitucionais de Revisão nº 1 a 6/94. - Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de 
Edições Técnicas, 2002, p. 132 
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Em outro momento, a Carta Magna de 1988 também 

tratou de resguardar  às comunidades indígenas, no que diz respeito ao ensino 

fundamental regular, “a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem” 25. Ressaltou também que “as terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios destinam-se a sua posse permanente”, sendo permitida a remoção dos mesmos 

somente por decisão do Congresso nacional em casos de “catástrofe ou epidemia que 

ponha em riso sua população, ou no interesse da soberania do País.” 26 

A conquista deste direitos, após diferentes formas de luta social, insere o 

MIB plenamente nas “formas de reconhecimento do direito e da estima social” e “já 

representam um quadro moral de conflitos sociais, porque dependem de critérios 

socialmente generalizados”. Neste estágio, segundo Honneth, os movimentos sociais e 

os atores que os compõem “têm de estar conscientes dos motivos morais de sua própria 

ação.” 27 

Nesta perspectiva, o reconhecimento jurídico deu ao indígena a condição de 

reconhecer a si mesmo como sujeito de direito, garantindo-lhe a autoconfiança e a 

autonomia jurídica que o faz sentir-se livre e autorrealizado, “pressuposto social da 

autonomia juridicamente assegurada” 28. O próximo passo é o do “reconhecimento da 

estima social”, que para os indígenas esboça-se numa luta contínua pela legitimação 

destes direitos na sociedade como um todo. 

Para Manuela Carneiro da Cunha, o reconhecimento dos “direitos 

originários” dos índios às suas terras e o “abandono de uma perspectiva assimilacionista 

que entende os índios como uma categoria puramente transitória” 29 são inovações 

                                                            
25  Título VIII. Da Ordem Social. Capítulo III. “Da Educação, da Cultura e do Desporto”. Art. 210, 
§ 2º, Idem, p. 124. 
26  Título VIII. Da Ordem Social. Capítulo VIII. Dos Índios. Art. 231, §§ 2º e 5º, Idem, p. 132. 
27  HONNETH, op. cit., pp. 256-257. 
28  Idem, p. 277. 
29  “Aconteceu. Comentários no Calor da Hora - Manuela Carneiro da Cunha”. In: Centro 
Ecumênico de Documentação e Informação, Povos Indígenas no Brasil 1987/88/89/90, São Paulo, CEDI, 
1991, p. 29. 
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conceituais importantíssimas para se pensar a nova relação que os 

indígenas passariam a ter com o Estado e a sociedade. Enquanto para Carlos Frederico 

Marés de Souza Filho, os maiores avanços estavam no reconhecimento dos diretos 

coletivos, do “direito a terra como originário” e de suas organizações sociais, assim 

como de “seus usos, costumes, religiões, línguas e crenças.” 30 

Ressalta-se ainda a substituição do paradigma da “incorporação dos índios à 

comunhão nacional” pelo paradigma “do respeito e a proteção à diversidade étnica e 

cultural dos povos indígenas”, como bem lembrou Rosane Lacerda31. A Constituição 

renovou, neste sentido, as tradições da luta dos povos indígenas no Brasil, sinalizado 

para a necessidade de mudanças nas relações estabelecidas entre os povos indígenas e o 

Estado até aquele momento. Era a primeira vez, em mais de “488 anos de história do 

Brasil” 32, que o Estado reconhecia aos índios direitos coletivos essenciais à sua 

sobrevivência física e cultural. 

Não foi apenas o direito originário às terras que a Constituição lhes garantiu, 

a nova Carta reconheceu-lhes o direito de permanecerem índios, povos etnicamente 

diferenciados. Este, no nosso ponto de vista, representa o maior avanço da história do 

direito indígena no Brasil, e um dos maiores desafios do Movimento nos anos seguintes. 

Houve, a partir de então, o reconhecimento dos índios como “sujeitos coletivos de 

direitos” 33, o que legitimou as suas ações e consciências quanto à mudança social 

através de projetos coletivos empreendidos por eles mesmos. 

Embora a Constituição de 1988 apresente significativos avanços quanto ao 

reconhecimento da diversidade étnica e cultural existente no Brasil e reconheça aos 

índios direitos fundamentais, há grandes contradições entre o discurso e a prática no que 
                                                            
30  “Aconteceu. Comentários no Calor da Hora - Carlos Frederico Marés”. Idem, Ibidem. 
31  LACERDA, Rosane Freire. Diferença não é Incapacidade: Gênese e Trajetória. História da 
Concepção da Incapacidade Indígena e sua Insustentabilidade nos marcos do Protagonismo dos Povos 
Indígenas e do Texto Constitucional de 1988. Brasília, 2007, p. 2. (Dissertação de Mestrado). 
32  PICANÇO, Marcy. “20 Anos da Constituição Cidadã”. In: Jornal Porantim. Ano XXX, Nº 309. 
Brasília, outubro de 2008, p. 8.   
33  LACERDA, op. cit., 2007, p. 11.  
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se refere à exeqüibilidade das leis referentes aos direitos indígenas. 

Marés de Souza Filho observa que, em diferentes momentos, “o próprio Estado tem sido 

algoz das terras indígenas, dos seus direitos e de suas vidas”, e não se trata, na 

perspectiva do autor, “do Estado brasileiro do século passado, ou do Império, que 

declarava guerra de conquista aos índios, mas ao Estado Brasileiro de 1990, que vê 

passivo o povo Yanomami sucumbir às doenças, invasões e rapina a que estão 

sujeitos.34 

Há uma enorme distância entre o que se conquistou como direito na 

Constituição de 1988, e a realidade brasileira onde predomina uma idéia de cidadania 

pautada em princípios etnocêntricos originários do pensamento ocidental que, ao longo 

da formação do Estado nacional brasileiro, pensou e idealizou este país como uma 

nação homogênea, detentora de uma identidade nacional única e centralizada na 

imagem de um Estado forte e conservador. 

A Carta de 1988 caracterizou-se pela ampliação dos direitos políticos e civis 

e, principalmente, por uma abrangência maior dos direitos sociais, que muito favoreceu 

as demandas indígenas, entre outros grupos. Entretanto, ainda que a Constituição de 

1988 tenha reconhecido vários direitos sociais e políticos importantíssimos para as 

minorias e grupos étnicos – e considerando que a mesma é a primeira na história do 

Brasil a incluir em seu texto um capítulo sobre os índios –, para Alcida Rita Ramos  

 

ainda é um tabu falar em plurietnicidade diante de juristas 
conservadores e contraditórios. Por um lado, reconhecem aos índios o 
seu caráter de cultura étnica, concedem-lhes o usufruto de suas terras 
(exceto do subsolo, que continua a pertencer à União), dão-lhes 
direitos de cidadãos tais como a liberdade de se organizarem, etc.; por 

                                                            
34  MARÉS DE SOUZA FILHO, Carlos Frederico. “O direito envergonhado: o direito e os índios 
no Brasil.” In: GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (Org.). Índios no Brasil. São Paulo: Secretaria Municipal 
da Cultura, 1992, p. 168.  
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outro lado, se recusam a aceitar que o Brasil é uma 
nação pluriétnica e, logo, precisa ser tratada como 
tal.35  

 

No entanto, não se pode ignorar os avanços conquistados nesta 

Constituição. Neste trabalho em específico, a mudança nas relações entre Estado e 

etnias indígenas focalizadas a partir de 1988 tornam-se visíveis, por exemplo, na forma 

de se conceber as políticas indigenistas e indígenas no País a partir de então. Antes de 

1988, o Estado, através do órgão indigenista oficial, apresentava-se como aquele que 

oficialmente podia falar em nome dos índios, e estes eram tratados como incapazes e, 

portanto, impossibilitados de se autorrepresentarem.  

Com a Constituição, este quadro mudou completamente ao enfatizar a 

representatividade indígena e ao reconhecer os índios, suas comunidades e organizações  

como “partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e 

interesses”36. Neste sentido, passando os indígenas a poderem falar por eles mesmos, há 

uma verdadeira guinada na forma de se pensar as relações Estado/Etnias indígenas, 

quanto à elaboração e à pratica das políticas indigenistas.  

Cada vez mais percebe-se no cenário nacional, influenciado por uma cultura 

política voltada para o reconhecimento e o respeito aos direitos dos povos e minorias 

étnicas – em expansão desde o final da Segunda Guerra Mundial – uma tendência à 

perda de espaço das políticas indigenistas cerceadoras de direitos e pouco 

comprometidas com as reais necessidades destes povos.  

Nota-se uma abertura do Estado ao diálogo com as organizações e 

lideranças indígenas no sentido de se elaborar políticas públicas condizentes com a 

realidade das populações às quais elas se destinam; e com a participação direita das 
                                                            
35  RAMOS, Alcida Rita. “Pluralismo Brasileiro na Berlinda”. In: Revista Etnográfica, Vol. VIII 
(2), 2004, pp. 165-183. 
36  Título VIII. Da Ordem Social. Capítulo VIII. Dos Índios. Art. 232. CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988, op. cit., p. 132. 
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mesmas. A lei, por si só, não garantiu o alcance deste diálogo 

interétnico respeito, como bem tratou Cardoso de Oliveira, mas abriu o caminho para 

que, com a luta indígena coletiva – regada pela consciência do direito e da condição de 

sujeito que passaram a ter de fato –,  possa projetar, como horizonte de expectativa, uma 

realidade menos desigual e mais respeitosa entre Estado, povos indígenas e a 

comunidade nacional como um todo. 
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Santa Cruz das Palmeiras: o papel do crédito e suas 
representações na atividade cafeeira. 

                                                                                           Ricardo Barboza Alves1 

 

Quando se busca a historiografia clássica abnegada à econômica cafeeira, de 

forma geral, os estudos foram norteados na análise das grandes propriedades 

monocultoras de café, fundamentadas no trabalho de centenas de escravos ou 

imigrantes, com as exuberantes casas-grandes ou sedes de fazenda amalgamadas em um 

cosmo de luxo e de fausto, fundadas nos modelos europeus. Entretanto, essa perspectiva 

adotada nessas pesquisas tem consubstanciado uma ótica de “universalização”, pela 

qual pareciam existir unicamente os grandes barões do café com poderes políticos e 

econômicos infinitos, alocados nas cidades alfas, para onde convergia grande parcela da 

riqueza produzida pela atividade cafeeira. 

Cabe ressaltarmos que não desprezamos os pressupostos e os engajamentos 

contidos dentro do hemisfério dos conceitos da historiografia clássica relativas à 

econômica cafeeira, pois sabemos que as grandes fazendas foram extremamente 

importantes para o desenvolvimento do complexo cafeeiro. Entretanto, queremos 

compreender as formas mais dinâmicas do conjunto de formação do complexo agro-

exportador cafeeiro brasileiro. Desta maneira, elegemos a atmosfera da história regional 

baseada na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, por nos darem uma visão mais ampla 

das relações imbricadas na constituição do complexo cafeeiro e da compreensão do 

conhecimento histórico. 

O epicentro deste artigo é analisar a produção cafeeira por meio da cordial 

necessidade do crédito imprescindível para a manutenção da cultura cafeeira e das 

atividades complementares desenvolvidas no âmbito regional, observando as nuances e 

                                                            
1 Mestrando em História pela UNESP – Campus Franca, sob orientação do Prof. Dr. Pedro Geraldo Tosi. 
e-mail: lincolm3@yahoo.com.br. 



as oscilações do complexo cafeeiro no município de Santa Cruz das Palmeiras, no 

período que compreende 1914 a 1935. O período estudado se encaixa no momento em 

que a industrialização estava se expandindo vertiginosamente em alguns países da 

Europa e nos Estados Unidos da América, na metade do século XIX. Enquanto isso, no 

Brasil, principalmente no Estado de São Paulo, era a cultura cafeeira que se alastrava 

amplamente atingindo áreas nunca imaginadas. No início, a atividade cafeeira foi 

conspurcada na estrutura colonial já existente, entretanto foi amalgamando recursos 

capitalistas que possibilitaram amplo acúmulo de capital aos agentes controladores da 

cafeicultura, como: os cafeicultores, os empresários e os comerciantes, provocando 

invariáveis transformações na esfera econômica, política e social da sociedade 

brasileira, no final do século XIX e início do século XX. 

Sobre o período que envolve nossa análise, singraremos, pelo momento, no 

cenário mundial do substancial crescimento do capitalismo, fundamentado na 

industrialização e urbanização de alguns países da Europa e dos Estados Unidos da 

América. Todavia, na esfera nacional estamos inseridos na atmosfera do capitalismo 

tardio2 e da expansão da cafeicultura pelo “oeste paulista”, por isso, buscaremos 

compreender como Santa Cruz das Palmeiras participou das complexas relações 

impetradas pela atividade nuclear – o café e, como a partir dessas relações, o município 

de Santa Cruz das Palmeiras se desenvolveu e reagiram as dificuldades características 

do ciclo econômico cafeeiro e, principalmente, como a produção cafeeira se adaptou aos 

cenários decorridos no período de estudo abrangido, consubstanciado pelas “[...] 

relações materiais que os homens estabelecem e o modo como produzem seus meios de 

vida formam a base de todas as suas relações”.3 

 Devemos ressaltar que, para empreendermos a confecção do artigo, utilizaremos 

as fontes cartoriais do município de Santa Cruz das Palmeiras, onde analisaremos as 

fontes primárias que compreendem os Livros Cartoriais guiados pelas escrituras de 

dívidas hipotecárias, escrituras de penhoras agrícolas e escrituras de compra e venda 

que foram efetivados no período abrangido. As fontes cartoriais serão usadas por 

possuírem uma dinâmica mais adequada para a compreensão da atividade cafeeira 
                                                            
2 Conceito retirado de MELLO, João Manuel de. O Capitalismo Tardio. São Paulo: Editora Brasiliense, 
1984.  
3 QUINTANEIRO, Tania; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira; OLIVEIRA, Márcia Gardênia Monteiro 
de. Um Toque de Clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 
p.27.  



presente nas grandes, nas médias e nas pequenas lavouras típicas propriedades 

presentes, muitas vezes, dentro da estrutura fundiária do complexo cafeeiro4 e nas 

relações de trabalho pertinentes ao desenvolvimento da lavoura cafeeira, pela qual essa 

fonte amplia abruptamente a condição de análise das relações de crédito, como se 

organiza a produção de café e suas oscilações e, fundamentalmente nos abriram uma 

perspectiva mais audível sobre a acumulação de capital dentro do complexo cafeeiro, 

permitindo-nos examinar a estreita relação da atividade cafeeira com a conjuntura 

mundial, por ser uma fonte menos hermética do que as análises baseadas nos 

documentos post-mortem.5 E também nos fornece um panorama mais bem plausível 

sobre as atividades complementares que surgiam no entorno da atividade nuclear – o 

café, como as atividades urbanas comerciais, a presença dos imigrantes e a 

transformação do meio urbano provocada por essas atividades complementares. 

No que tange à ampla função desempenhada pela dinâmica da plantação 

cafeeira, devemos ressaltar que havia um ciclo de vicissitudes relativas à antecipação de 

crédito para manter as atividades produtivas do complexo cafeeiro que comprometia os 

fazendeiros numa ciranda viciosa em busca de crédito, onde havia cobrança de juros que 

diminuíam os lucros dos cafeicultores. Esse ciclo vicioso tem sido decorrente, em 

menor escala, de participação das características botânicas do café, sendo os maiores 

culpados os métodos e técnicas inadequadas adotados pelos fazendeiros cafeicultores, 

que provocavam a constante renovação dos cafezais. 

No que se refere ao constante plantio de novos cafezais, devemos ressaltar que 

havia um grande tempo de espera para a maturação dos novos pés de café, que 

juntamente com os cuidados rotineiros de manutenção do cafezal que durava todo o ano, 

têm sido os principais motivos que obrigavam os fazendeiros a recorrer constantemente 

ao crédito antecipado. Isso ocorria devido ao ciclo de desenvolvimento dos novos 

                                                            
4 TOSI, Pedro Geraldo; FALEIROS, Rogério Naques; TEODORO, Rodrigo da Silva. Fragmentos de um 
modelo: pequenas lavouras de café e acumulação de capitais. Franca/ São Paulo, 1890-1914. In: História. 
São Paulo, v.24, n.2, p.291-327, 2005.  

5 TOSI, Pedro Geraldo; FALEIROS, Rogério Naques; TEODORO, Rodrigo da Silva. Fragmentos de um 
modelo: pequenas lavouras de café e acumulação de capitais. Franca/ São Paulo, 1890-1914. In: História. 
São Paulo, v.24, n.2, p.291-327, 2005.  



cafezais que duravam em média, de 3 a 4 anos, para haver a primeira florada e atingiam 

sua maturidade plena entre 6 e 8 anos.6  

Desta maneira, também não podemos esquecer as complicações engendradas no 

setor cafeeiro relativas ao valor do café, pois, segundo Netto, o café sofre da condição 

de inelasticidade do preço no varejo determinado pelos mercados consumidores, seja 

nos Estados Unidos ou na Europa, e que provocou sérias crises econômicas no Brasil, 

juntamente com as políticas econômicas equivocadas implantadas pela política 

brasileira dominada pela atividade cafeeira7. Nessa interface, dividiremos nossa análise 

sobre as perspectivas econômicas do café e suas oscilações no município de Santa Cruz 

das Palmeiras no período de 1914 a 1935 do século XX, subdivididos em três períodos 

por acreditarmos ser a melhor maneira de compreender as dificuldades enfrentadas pela 

atividade cafeeira, onde vamos analisar os sub-períodos que são: de 1914-1920, de 

1921-1930 e de 1931-1935.  

Sobre as fontes cartoriais estudadas, cabe ressaltarmos que deparamos com uma 

miscelânea de atividades profissionais nos processos, da qual não havia uma definição 

límpida e clara da profissão dos constituintes dos processos, havendo certa indiferença 

com relação à nomenclatura das atividades profissionais, principalmente, no que se 

refere à natureza dos credores e dos devedores, pois havia pessoas que apareciam num 

ano como fazendeiros e no ano seguinte como proprietários. 

 Nessa perspectiva das indefinições profissionais abordadas acima, ficaria 

extremamente complicado e impossível empreendermos nossa análise, se não 

adotássemos uma padronização das atividades profissionais para equilibrar e auxiliar 

nossa pesquisa e, por isso adotamos a padronização estabelecida por Fontanari; exceção 

foram as companhias agrícolas que colocamos na especificação, outros por não se 

encaixarem na determinação fazendeiro por haver vários sócios. Portanto: 

Priorizamos aquelas denominações que mais se repetiram, salvo no caso dos tidos 
como “capitalistas”, que uma vez denominados assim fizemos uso dessa 
classificação. A designação “capitalista”, não pressupunha empréstimos eventuais, 
mas sim, enquadram aqueles sujeitos que praticavam a atividade creditícia com certa 
constância. Os negociantes e comerciantes correspondem àqueles sujeitos que vivem 

                                                            
6 Para maiores detalhes ver GRIEG, Maria Dilecta. Café: histórico, negócios e elite. São Paulo: Olho 
d’Água, 2000; MARTINS, Ana Luiza. Império do Café: a grande lavoura do Brasil, 1850 a 1890. São 
Paulo: Atual, 1990; LOVE, Joseph. A Locomotiva: São Paulo na federação brasileira 1889-1937. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
7 DELFIM NETTO, Antônio. O Problema do Café no Brasil. São Paulo: Publicado para o Instituto de 
Pesquisas Econômicas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 1981. p. 54-55. 



ou mantêm negócios de compra e venda de mercadorias, seja em escala local ou não, 
salvo os fazendeiros que possuíam vendas, que foram classificados como 
“lavradores”. Optamos por designar os fazendeiros de “lavradores”, pois é assim que 
mais são mencionados nas escrituras, referindo-se tanto aos grandes proprietários 
quanto aos tidos como pequenos, que cuidavam da terra com a própria força de 
trabalho, e, não sendo lavrador aqui o trabalhador rural assalariado. Reservamos a 
classificação de “comissários” a todas empresas ou elementos que atuassem a partir 
de Santos ou São Paulo, e que se ocupavam com a compra e venda exclusiva do 
café. A figura do “proprietário” é a mais difícil de se avaliar, pois não especifica 
realmente sua ocupação, mas pressupõe algum rentista ou proprietário urbano. 
Colocamos as várias profissões liberais, que de alguma forma escapam das 
denominações acima, como “outros”. Quanto aos bancos, optamos pela classificação 
entre nacionais, tanto os estaduais quanto os locais, e as agências internacionais.8 

Até agora delimitamos algumas premissas que nos nortearam para atingirmos 

nosso real objetivo que é compreender o significado das relações econômicas no epíteto 

regional, especificamente no município de Santa Cruz das Palmeiras.  A partir deste 

momento, vamos aprofundar o contato com as relações regionais para analisar os 

impactos econômicos e como o mesmo tinha influenciado os vários aspectos das 

relações do município estudado. Para iniciarmos nosso empreendimento dos aspectos 

econômicos do município de Santa Cruz das Palmeiras, conduziremos nossa análise 

pelos processos hipotecários, onde vamos visar à performance e ao papel dos credores e, 

como essa personagem agia no fornecimento do peditório crédito tão necessário para a 

manutenção da produção cafeeira. Vejamos o papel dos credores nos gráficos a seguir. 

Gráfico 1 - Natureza do Credor (1914-1920)9 

                                                            
8 FONTANARI, Rodrigo. Créditos e negócios na cafeicultura e em atividades complementares na 
sociedade de Santa Cruz das Palmeiras (1892-1914). Ribeirão Preto: Monografia Pós-Graduação 
Centro Universitário Barão de Mauá, 2008. p. 52. 
9 Todos os gráficos presentes no capítulo são fruto dos dados coletados no Cartório Oficial de Registro de 
Imóveis e Anexos de Santa Cruz das Palmeiras. 



 

Quanto ao gráfico 1, devemos perceber que havia uma presença marcante no 

complexo cafeeiro da atividade classificada como capitalista, sendo que os capitalistas 

perfazem 66% do volume emprestado no período de 1914-1920 do referido gráfico. Os 

capitalistas avançavam seus tentáculos no fornecimento de crédito que era uma das 

necessidades exógenas da atividade cafeeira, pois “a agricultura era um negócio 

arriscado, quaisquer que fossem as taxas de lucro, sendo o crédito um problema 

permanente para os fazendeiros”.10 Desta maneira, os capitalistas se aproveitam das 

asperezas econômicas provocadas, principalmente pela Primeira Guerra Mundial que 

provocou a retirada dos comissários enfraquecidos11 e dos bancos internacionais no 

fornecimento de crédito, passando a emprestar o crédito tão primordial à atividade 

cafeeira, para ter uma boa fonte de renda, garantidos pela cobrança de juros. Outro 

destaque com participação de 13% no fornecimento de crédito foram os bancos 

nacionais e, por último, aparecem os negociantes/comerciantes com um volume 

                                                            
10 LOVE, Joseph. A Locomotiva: São Paulo na federação brasileira 1889-1937. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1982.  p. 68. 
11 Maiores detalhes ver CANO, Wilson. Raízes da concentração industrial em São Paulo. 5ª edição. 
Campinas: Unicamp. IE, 2007. 



representativo de 9%. Esses três grupos unificados representam 88% do volume de 

crédito emprestado no período.  

Apesar da burocratização do governo paulista e da política de valorização ser 

assumida pelo governo, estamos no período histórico que compreende a Primeira 

Guerra Mundial. Desta maneira, na circunscrição do município de Santa Cruz das 

Palmeiras, o crédito foi amplamente fornecido pelo grupo capitalista que visava aos 

lucros amplos relativos à cobrança de juros presentes nos empréstimos, aproveitando 

das dificuldades de oferta dos empréstimos dos bancos internacionais que recuam 

devido o impacto da guerra na economia mundial. Os capitalistas almejavam somente o 

lucro, independente se estavam fisicamente ou não na região do município. Nessas 

circunstâncias, floresceram, na região, também como um bom agente no fornecimento 

de crédito os bancos nacionais, pois no período da guerra, “[...] os bancos recebem um 

novo impulso. Os capitais até então aplicados nas atividades de importação e exportação 

convergem para eles”.12 Sendo assim, estabeleceu-se o segundo grupo mais importante 

no quesito fornecimento de crédito. Segundo Cano: 

Será com o abandono da política deflacionista, por volta de 1908-1910, e com o 
advento da primeira guerra mundial, que se dá maior desenvolvimento dos bancos 
nacionais paulistas: até 1918, eles instalaram 11 agências no estado, número que 
subiria para 53 em 1924 e 88 em 1927, quando passam a financiar mais 
decisivamente a agricultura. Nessa nova etapa de desenvolvimento bancário, parece 
ter predominado a expansão dos bancos nacionais paulistas, que é notória: 
triplicaram os empréstimos e depósitos entre 1910 e 1921 [...]13.  

  Nesse período, o terceiro grupo importante no que se refere ao fornecimento de 

crédito foram os negociantes/comerciantes. Seu campo de atuação fundamental foi a 

cidade, onde seus empréstimos eram responsáveis pela manutenção das atividades 

urbanas relacionadas ao pequeno comércio e as pequenas lavouras que circundavam a 

área do município. Nesses empréstimos havia a cobrança de juros também, entretanto os 

mesmos eram baseados na confiança entre os envolvidos, pois normalmente o 

empréstimo se dava no círculo das atividades profissionais entre conhecidos.  

Três personagens se destacaram como fornecedores de crédito na esfera local, 

sendo eles: Ambrósio Margutti com um volume de empréstimo na ordem de 

134:562$162, cobrando juros de 12% ao ano, com a exceção de um empréstimo de 

                                                            
12 SILVA, Sergio. Expansão Cafeeira e Origens da Indústria no Brasil. 8ª edição. São Paulo: Editora 
Alfa-Omega, 1995. p. 62-63. 
13 CANO, Wilson. Raízes da concentração industrial em São Paulo. 5ª edição. Campinas: Unicamp. 
IE, 2007. p. 81. 



1916 com juros de 7,5% ao ano; José Avesani com a quantidade emprestada de 

52:500$000, cobrando juros entre 10% e 12% ao ano, exceto um empréstimo de 1914 

com juros de 6% ao ano e José Zanzur com um total de empréstimos na ordem de 

49:352$00014, cobrando juros entre 15% e 18% ao ano.15 Podemos definir que na esfera 

local esses três personagens controlavam o fornecimento de crédito e, 

conseqüentemente, seus empréstimos garantiam a manutenção das atividades 

complementares advindas da atividade nuclear – o café. 

Nota-se que a influência dos comissários que tiveram uma grande participação 

no volume de empréstimos, no período anterior da deflagração da Primeira Guerra 

Mundial16, onde os comissários agiam como pseudo-banqueiros, passou o período da 

Guerra a ser uma participação pífia e inexpressiva devido às condições das oscilações e 

crises cíclicas17 presentes nas atividades relativas à produção cafeeira que afetaram, 

profundamente os comissários no quesito fornecimento de crédito e foram ampliadas 

com os problemas derivados da Grande Guerra. 

Gráfico 2 - Natureza do Credor (1921-1930) 

                                                            
14 Valores expressos na moeda do período o mil-réis. 
15 Cartório Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Santa Cruz das Palmeiras. Livro de Hipoteca A. 
16 Maiores detalhes ver FONTANARI, Rodrigo. Créditos e negócios na cafeicultura e em atividades 
complementares na sociedade de Santa Cruz das Palmeiras (1892-1914). Ribeirão Preto: Monografia 
Pós-Graduação Centro Universitário Barão de Mauá, 2008.p. 52-53 
17  Maiores detalhes ver DELFIM NETTO, Antônio. O Problema do Café no Brasil. São Paulo: 
Publicado para o Instituto de Pesquisas Econômicas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 
1981, especialmente a primeira parte do livro. 



 

Nota-se que, no gráfico 2, podemos ressaltar que há uma diversificação maior 

dos elementos responsáveis pelo fornecimento do crédito tão necessário para a 

manutenção das atividades cafeicultoras e das atividades complementares derivadas da 

atividade nuclear – o café, seja no ambiente urbano ou na esfera rural.  Nesse perído, o 

maior destaque com um volume de 39% dos empréstimos efetivados foram os 

proprietários. O segundo destaque, com um montante de 19%,  foi o grupo 

indeterminado. Cabe ressaltar que esse termo foi definido assim por não aparecer nos 

processos hipotecários a especificação profissional do credor. Desta maneira, usamos 

essa classificação por não ser adequado pressupor a atividade desses sujeitos e nem 

descartá-los da análise, por acreditarmos que esta exclusão comprometiria a pesquisa. O 

terceiro destaque foram os lavradores com um percentual de 16% no fornecimento de 

crédito e por último, no quesito destaque, os negociantes/comerciantes com um 

percentual de 12% do volume emprestado no período analisado no gráfico 2. 

 Conjuntamente, esses quatro grupos representam 86% do volume emprestado 

no período. Devemos ressaltar que estamos no período de fonte desvalorização do 

câmbio e da extrema intervenção do  Governo Federal na compra dos excedentes a 

partir de 1921. Em 1922, a defesa permamente do café foi instituída pelo governo 

federal, sendo que, em fins de 1924, a política de defesa permamente tinha sido 



transferida ao governo de São Paulo.18 Também não podermos esquecer que, no período 

relativo ao gráfico 2, ocorreu a crise da Bolsa de Nova York em 1929 que assolou o 

mundo numa onda vertiginosa de falências e de desemprego, levando o mundo a Grande 

Depressão.19  

Entretanto, a crise derivada da Grande Depressão não causou um grande impacto 

nesse período na esfera do município de Santa Cruz das Palmeiras, pois, no que tange à 

perspectiva da circulação das atividades comerciais e da pequena lavoura, o 

comerciante/negociante Ambrósio Margutti continua com um papel destacadíssimo no 

fornecimento de crédito, sendo que no período de 1921-1930 emprestou a quantia da 

ordem total de 149:500$000 na esfera local. Deste total de dinheiro emprestado por 

Ambrósio Margutti 82:500$000 foram emprestados no período ulterior à crise de 1929, 

demonstrando que o mesmo tinha confiança no recebimento do crédito fornecido, pois 

havia emprestado sempre para pessoas conhecidas do seu núcleo de relações sociais. 

Outro fato importante, nesses empréstimos, foi a taxa de juros mantida na mesma ordem 

anterior à crise de 1929 que era 12% ao ano.20  

No que tange aos emprétimos derivados dos credores do grupo dos proprietários, 

houve vários empréstimos nos mais variados valores, entretanto, destacamos o crédito 

fornecido por Dª Anna Emília Fonseca Queiroz, viúva, residente em Santa Cruz das 

Palmeiras no ano de 1928 a Arthur de Queiroz Guimarães no valor de 500:000$000 

com juros de 8% ano e prazo de vencimento de 3 anos, tendo como garantia hipotecária 

a Fazenda Santa Maria com área de 250 alqueires de terras e 240 mil pés de café. Cabe 

ressaltarmos que a hipoteca não apresentava nenhuma cláusula especial, o que 

demonstra confiança no pagamento da dívida assumida. Outro empréstimo que 

destacamos foi no ano de 1924, no valor de 140:000$000 concedido pelo Cel. 

Dominicano Custódio Dias a José Junqueira da Costa, com juros de 10% ao ano e 4 

anos de prazo de vencimento, tendo como garantia a Fazenda São Vicente com 96 

                                                            
18 Para maiores detalhes ver LOVE, Joseph. A Locomotiva: São Paulo na federação brasileira 1889-1937. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.  p. 73-74: PERISSINOTO, Renato M. Estado e Capital Cafeeiro em 
São Paulo, 1889-1930.Tomo I. São Paulo: FAPESP; Campinas, SP: UNICAMP, 1999, especialmente o 
capítulo III; DELFIM NETTO, Antônio. O Problema do Café no Brasil. São Paulo: Publicado para o 
Instituto de Pesquisas Econômicas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 1981. 
19 Para maiores detalhes ver PEREIRA, Wagner Pinheiro. 24 de outubro de 1929: a quebra da Bolsa de 
Nova York e a Grande Depressão. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2006; HOBSBAWN, Eric. 
Era dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, especialmente Rumo ao Abismo 
Econômico. 
20 Cartório Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Santa Cruz das Palmeiras. Livro de Hipoteca A e 
B. 



alqueires de terra e 92 mil pés de café, também não havia nenhuma cláusula especial no 

acordo firmado.21  Temos dois exemplos de anos distintos do período que compreende o 

gráfico 2,  demonstrando que a situação dos contratos não mudou muito e as relações 

de crédito não sofreram mudanças drásticas. Entretanto, na esfera nacional: 

A inelasticidade do produto e a falta de compreensão das  elites sobre o verdadeiro 
papel que a economia brasileira ocupava no cenário internacional tornou 
insustentável a situação, independentemente da crise de 1929 [...] A crise cafeeira 
aliada aos efeitos da quebra de Wall Street fortalecera as dissidências no seu 
processo de aglutinação e reação contra a oligarquia que estava no poder. Ainda 
segundo Bóris Fausto, tomada a questão de um ponto de vista mais amplo, o colapso 
da República Velha corresponderia ao fim da hegemonia da burguesia do café. Na 
fase de ascensão da classe, predominância e hegemonia acabaram por coincidir, ao 
longo processo histórico: a partir dos anos 30, o fim da hegemonia iria combinar-se 
com um movimento muito mais lento de gradativa perda de uma posição de 
predomínio.22 

 Para finalizarmos, devemos ressaltar que escolhemos os empréstimos mais 

significativos e com espaço temporal distintos para demonstrar as nuances do período 

relacionados à obtenção de crédito. Também devemos frisar que a maioria dos credores 

eram pessoas residentes no município de Santa Cruz das Palmeiras. Todavia havia 

participação em menor escala de credores não residentes no município, que faziam parte 

da cadeia de fornecimento do crédito tão vital para o desenvolvimento do complexo 

cafeeiro, principalmente da atividade nuclear – o café, onde os créditos de maior vulto 

provinham desses agentes externos e eram concedidos aos grandes cafeicultores que 

buscavam créditos com prazos mais extensos e cobrança de juros menores.  

Nesse cenário as atividades complementares, as pequenas e médias lavouras de 

café  também se aproveitam dessa cadeia de fornecimento de crédito, porém buscavam 

o crédito com os agentes locais que estabeleciam juros maiores e estabeleciam um prazo 

de pagamento da dívida menor e  mais achatado e por não terem força para fugir dos 

agentes locais fornecedores de crédito  e buscar o crédito nos bancos ou órgãos oficiais, 

aceitam as condições mais duras exigidas pelos credores. Tudo isso foi decorrência do 

caráter cíclico e da inelasticidade do preço do café que obrigavam sempre à necessidade 

extremada de crédito para manutenção das atividades, estejam elas relacionadas 

diretamente à produção do café ou às atividades complementares, devido ao caráter 

simbiótico das relações do complexo cafeeiro. 

                                                            
21 Cartório Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Santa Cruz das Palmeiras. Livro de Hipoteca A, 
processo número 370.   
22 FRANCO Jr., Hilário: CHACON, Paulo. História Econômica Geral e do Brasil. São Paulo: Editora 
Atlas, 1980. p. 298. 



Gráfico 3 – Natureza do Crédito (1931-1935) 

 

No período de 1931-1935, profundas mudanças ocorreram na área do município 

de Santa Cruz das Palmeiras, onde a crise de 1929 e a Grande Depressão afetaram 

sensivelmente a circulação de crédito que diminui assustadoramente. Entretanto, houve 

algum tímido fornecimento de crédito das atividades locais. Ambrósio Margutti 

comerciante local com grande participação no fornecimento de empréstimos nos 

períodos anteriores, ainda fornece um empréstimo no valor de 20:000$000 em parceria 

com José de Marco a Antonio com juros de 8% ao ano e prazo de vencimento de 4 anos, 

tendo como garantia a hipoteca do Sítio Santa Silveira, onde não havia nenhuma 

cláusula especial na hipoteca. Nota-se que, apesar da crise, houve no ano de 1934 um 

empréstimo no valor de 1.875:000$000 com juros de 8% ao ano e prazo de vencimento 

de 15 anos, concedido por Dª Cecília Rita Monteiro de Barros a Vicente de Paulo 

Monteiro de Barros, sendo o contrato de compra e venda da Fazenda Brejão, contendo 

712 mil pés de café e com 550 alqueires de terra. Por esse processo selado entre 

parentes, podemos perceber que havia ainda alternativas viáveis de produção na região 

do município. Entretanto, as atividades na esfera urbana ou rural tiveram uma 

diminuição extraordinária, sendo que, com relação ao café, sofreu um choque profundo 

e diminuiria sensivelmente no município.  



Podemos perceber como ocorreu essa dependência das atividades relacionadas 

ao café e seu caráter de fomento das atividades complementares como o comércio 

urbano, as médias e as pequenas lavouras, quando analisamos a questão dos 

empréstimos no município de Santa Cruz das Palmeiras, pelos quais na grande maioria 

dos processos de penhor agrícola, a produção de café era dada como garantia de 

pagamento e as propriedades agrícolas eram os objetos de garantia das hipotecas, caso 

não ocorresse o pagamento da mesma. Vejamos os gráficos 4 e 5, relativos aos objetos 

comprometidos como garantia dos valores emprestados:  

Gráfico 4 – Tipo de Bem Hipotecado no município de Santa Cruz das 
Palmeiras (1914-1935) 

 

No que tange ao gráfico 4, temos a confirmação pelos dados pesquisados que a 

atividade cafeeira foi preponderante na área do município. Segundo Fontanari,  Santa 

Cruz das Palmeiras “se caracterizou por ser um município onde houve excelentes terras 

para o cultivo do café, sendo a cafeicultura a principal atividade desenvolvida ali, ou 

seja, era o café a atividade nuclear da economia local”.23 O gráfico 4 foi esclarecedor 

no que tange às perspectivas da atividade cafeeira como principal motor econômico do 

município, seja na área rural com a produção do café nas grandes, nas médias e nas 

                                                            
23  FONTANARI,  Rodrigo. Créditos e negócios na cafeicultura e em atividades complementares na 
sociedade de Santa Cruz das Palmeiras (1892-1914). Ribeirão Preto: Monografia Pós-Graduação 
Centro Universitário Barão de Mauá, 2008. p. 55‐56. 



pequenas, seja nas culturas complementares como arroz, cana-de-açúcar, feijão etc, 

necessárias ao abastecimento da população local. Também devemos reforçar que houve 

uma série de ramificações na esfera urbana como as atividades comerciais, estabelecidas 

pelo desenvolvimento do complexo cafeeiro.  Pelo gráfico, também fica evidente que 

apesar da Primeira Guerra Mundial, a atividade cafeeira não sofreu cortes drásticos no 

período. Entretanto com a geada de 1918, que abalou profundamente o município, a 

situação mudou e, a partir desse acontecimento, a atividade cafeeira no município 

entrou numa escala vertiginosa de queda, passando por momentos extremamente 

conturbados até o declínio na metade da década de 1930. Esse fato tem sido 

corroborado pelos dados constantes nos processos de penhor agrícola. Vejamos o 

gráfico 5, que confirma essa situação das mudanças ocorridas.  

Gráfico 5 – Tipo de bens penhorados no município de Santa Cruz das 
Palmeiras (1915-1935)24 

 

Os gráficos 4 e 5  demonstram que a atividade cafeeira estava extremamente 

comprometida com a necessidade constante de obtenção de crédito antecipado para 

manter a produção do café, como já haviamos salientado no começo desse artigo no 

âmbito nacional e , agora, confirmado também na esfera local no município de Santa 

Cruz das Palmeiras por meio dos dados apresentados e analisados. Nesse panorama da 

pesquisa surgem algumas imbricações que devem ser analisadas e esclarecidas, como: 

                                                            
24 Devemos ressaltar que sobre os dados relativos aos processos de penhor agrícola contamos com o ano 
inicial de 1915. 



quem eram os sujeitos que buscavam o crédito, ou seja, que profissão possuía o devedor 

e qual era o seu ramo de atividade econômica. Vejamos os gráficos abaixo: 

Grafico 6 – Natureza do Devedor (1914-1935) 

 

Podemos perceber, por meio da análise do gráfico 6, que apesar das agruras e 

dificuldades enfrentadas pelo complexo cafeeiro na produção agrícola, principalmente 

na atividade nuclear – o café, temos o constante predomínio dos lavradores na busca de 

crédito que era fundamental para manter a atividade cafeeira. Nota-se a extrema 

influência dos comissários  associados aos bancos fornecedores de crédito nos processos 

de penhora agrícola. Nesse aspecto, como grande fornecedor de crédito, destaca-se no 

período dos gráficos o Banco de Crédito Hypothecário e Agrícola do Estado de São 

Paulo, associado com dois comissários para onde deveria ser remetido a safra de café 

beneficiada que era a garantia de pagamento do crédito, estabelecendo um monopólio, 

onde o banco cobrava juros de 10% ao ano e estabelecia o prazo de 1 ano para 

pagamento da dívida. Esses comissários eram Queiroz Ferreira Azevedo com maior 

participação na parceria com o banco credor e, a partir de 1922, surge João Procópio na 

área do município com grande participação associada ao banco credor, nessa espécie de 

venda casada em que o banco obrigava o devedor a aceitar, por estar à mercê do crédito. 

Entretanto, houve uma exceção a esse mecanismo da venda casada que foi o 

Conselheiro Antônio da Silva Prado, proprietário da Fazenda Santa Veridiana que, 

quando necessitava do crédito relativo ao penhor agrícola, mandava o café para sua 

própria companhia, fugindo desse círculo vicioso a que os outros cafeicultores estavam 



presos. No que tange à participação local como fornecedor do crédito nessa área, o 

grande destaque foi Ambrósio Margutti, emprestando dinheiro para médios e pequenos 

lavradores. 

Nessa esfera da extrema necessidade de crédito explícita do complexo cafeeiro, 

apesar de empreendermos algumas citações dos juros cobrados no fornecimento de 

crédito, quando analisamos a atuação dos credores, sua influência e a íntima relação 

desse personagem no estabelecimento do crédito, surgem algumas situações nebulosas 

que devem receber um conjunto de análise mais amplo e adequado, onde fica a dúvida 

de como ocorria essa relação no hemisfério do devedor e qual era a taxa de juros que 

recaía sobre o dinheiro emprestado. Para analisarmos essa situação, também buscaremos 

traçar o panorama e as ramificações pertinentes ao prazo de vencimento desses 

empréstimos e como esse tempo de vencimento se altera conforme os períodos 

analisados. Para engendrarmos essa análise, vejamos o gráfico 7 e 8.  

Gráfico 7 – Prazos praticados nos empréstimos registrados em Santa Cruz 

das Palmeiras (1914-1935) 

 

Gráfico 8 – Taxa de juros praticadas nos empréstimos registrados em Santa 

Cruz das Palameiras (1914-1935) 



 

Não obstante, todas as dificuldades e agruras passadas pela atividade cafeeira no 

que tange à área do munícipio de Santa Cruz das Palmeiras, a cafeicultura vai conseguir 

resistir devido à adaptação constante dos fazendeiros cafeicultores, apesar de estarem 

sempre expostos à extrema necessidade de crédito exigida pela cultura do café e à 

cobrança de juros e o tempo de pagamento. Segundo Fontanari: 

Apesar das dificuldades geradas pelo meio econômico e financeiro, com altas taxas 
de juros e prazos curtos para pagamento dos empréstimos, podemos perceber que 
em Palmeiras, a cafeicultura se desenvolveu, mesmo nos períodos de crise e 
conseguiu suportar as adversidades. A nosso ver principalmente devido à região ser 
possuidora de grandes lavouras de café, que na crise conseguiam melhores 
condições de financiamento, através da “verticalização” do mercado, indo buscar o 
crédito direto na fonte, não passando por intermediários, e ainda devido às relações 
familiares que se teciam entre os plantadores de café e a elite cafeeira paulista, 
muitas vezes sendo os membros da elite cafeeira paulista, com negócios 
diversificados, denominados de “elite modernizante”, proprietárias de fazendas de 
café no município, fato que pode ter contribuído para suportar a crise [...].25 

Entretanto, a partir da geada de 1918, a situação muda drasticamente, tendo 

alterações lentas que vão deflagrar uma ruptura total pós-crise de 1929 e a partir de 

1930, a cafeicultura vai ser deixada na berlinda por apresentar custos operacionais 

inadequados para manter a atividade na região do município. Exceção foi a Fazenda 

Maracaju que continua até os dias atuais produzindo café no município. Vejamos o 

gráfico 9 para um melhor esclarecimento: 

                                                            
25 FONTANARI, Rodrigo. Créditos e negócios na cafeicultura e em atividades complementares na 
sociedade de Santa Cruz das Palmeiras (1892-1914). Ribeirão Preto: Monografia Pós-Graduação 
Centro Universitário Barão de Mauá, 2008.p. 60. 



Gráfico 9 – Volume de empréstimos efetivamente tomados em Santa Cruz 

das Palmeiras (1914-1935) 

 

Devemos ressaltar que a oscilação no ano de 1934, ocorreu devido ao contrato 

de compra e venda da Fazenda Brejão no valor de 1.875:000$000. Por isso houve esse 

aumento no volume representado no gráfico. Entretanto, o gráfico confirma que as 

crises afetaram profundamente o manejo da cultura cafeeira na região que foi sendo 

abandonada lentamente, tendo alguns períodos de recuperação e chegará ao declínio 

derradeiro na década de 1930. 

Considerações Finais 

De forma geral, este estudo tem contribuído com um delineamento de um 

hemisfério importante que foi o estabelecimento do complexo cafeeiro, o papel do 

crédito tão fundamental na atividade cafeeira e suas contribuições para o 

desenvolvimento das cidades, principalmente na cidade periférica de Santa Cruz das 

Palmeiras.  

Podemos perceber que a atividade cafeeira tem percorrido um caminho tortuoso 

e longo no município de Santa Cruz das Palmeiras esboçado pincipalmente pela 

extremada dependência de obtenção de crédito, tão  imprescindível para a manutenção 

das atividades relativas à produção da atividade nuclear – o café. Nesse cenário, sempre 

houve grandes fazendeiros cafeicultores na área do município com fazendas detentoras 

de grande produção cafeeira mesmo nos períodos de crise da atividade, do caráter 

cíclico e de inelasticidade do café. Esses grandes cafeicultores devido ao grau íntimo de 



contato com as melhores fontes de crédito por serem membros da elite cafeeira, sempre 

tiveram acesso facilitado ao crédito com melhores vantagens, como cobrança de 

menores juros e prazos mais alongados de pagamento das dívidas obtidas, sendo que 

alguns tinham grande força no complexo cafeeiro como o caso do Conselheiro Antônio 

da Silva Prado que, apesar da necessidade de crédito através do penhor agrícola, 

mandava seu café para sua própria companhia, quando foi praxe no período mesmo, os 

grandes cafeicultores mandarem seu café para comissários associados ao Banco credor. 

Nota-se também a grande influência, no município, de agentes locais que 

financiavam o crédito necessário para o funcionamento das atividades, sendo elas: as 

comerciais, da média ou da pequena lavoura cafeira. Nesse polo, o maior destaque foi o 

negociante/comerciante Ambrósio Margutti. Todavia não podemos esquecer que a taxa 

de juro era maior e os prazos de vencimento da dívida eram menores e arrochados, e 

que o mecanismo de crédito local foi o pilar de sustentação, aglutinado às condições da 

cidade se desenvolver e funcionar durante os períodos de crise da atividade nuclear – o 

café. 
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RESUMO  
 
O Brasil desenvolveu o setor petrolífero liderado pela estatal Petrobras ao longo da 
segunda metade do século XX, articulada com o modelo de desenvolvimento adotado, 
mas que equilibrava dois aspectos. Um era a necessidade de suprir a economia nacional 
de petróleo e seus derivados a fim de dar suporte ao processo de industrialização e, o 
outro, a busca por desenvolver empresas capazes de dar suporte as necessidades de 
equipamento e tecnologias da Petrobras em relação a exploração e refino. Entretanto, a 
trajetória da gestão do setor petrolífero brasileiro é marcada pelo conflito entre a 
ideologia dominante em cada época, impulsionando o Estado a aplicar determinadas 
medidas, com as necessidades energéticas nacionais.  
 
Palavras-chave: indústria petrolífera, Petrobras, regulação 
 
ABSTRACT 
 
The Brazilian developed the oil industry led by Petrobras during the second half of the 
twentieth century, combined with the development model adopted, but that balanced 
two aspects. One was the need to address the national economy of oil and its derivatives 
in order to support the industrialization process and the other, the search for develop 
enterprises able to support the needs of equipment and technology Petrobras for 
exploration and refining. However, the trajectory of sector management Brazilian oil is 
marked by conflict between the dominant ideology in each season, pushing the state to 
implement certain measures, energy needs nationals.  
 
Key-worlds: oil industry, Petrobras, regulation 
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Introdução 

 

A indústria do petróleo, especialmente as grandes companhias 

multinacionais, frequentemente aparecem associada a práticas ilegais ou imorais para 

atingir os seus objetivos, motivados pela rentabilidade e necessidade de consumo de 

seus produtos. Ao observar as evidências históricas do primeiro país a usar em larga 

escala o petróleo, os Estados Unidos, a partir do século XIX, Zinn (2002) constata a 

existência de monopólios privados protegidos pelo Estado nos mais diversos setores 

também existente no setor petrolífero. Segundo Giraaud e Boy de La Tour (1987: 185), 

a Standart Oil chegou a dominar mais de 90% do refino de petróleo norte-americano, a 

qual só foi quebrado em 1911 pela Suprema Corte norte-americana repartindo a 

companhia em mais de 30 outras empresas. Ao mesmo tempo, o Estado comumente dá 

suporte ao aumento da produção interna de hidrocarbonetos como forma de assegurar o 

suprimento de um insumo energético básico para funcionamento de sua economia. Por 

isso que China e EUA figuram entre os grandes produtores mundiais de petróleo, mas 

não aparecem nem entre as dez maiores reservas2. 

No âmbito internacional, o petróleo ganha tonalidades fortes na medida em 

que desperta aspectos políticos, militares e econômicos chegando a influir na política 

externa tanto dos países consumidores quanto produtores. O exemplo recente que povoa 

toda a segunda metade do século XX é a intervenção política e militar dos norte-

americanos sobre os países do Oriente Médio, motivada pela necessidade de garantir 

fornecimento de petróleo. Ou, mesmo os produtores, usam os hidrocarbonetos como 

forma de pressionar os consumidores a tomarem determinadas atitudes. Um exemplo 

clássico é o aumento de preços promovido na década de 1970 pela Organização dos 
                                                 
2  Dados da CIA (2009 e 2009b) 
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Países Produtores de Petróleo (OPEP) como forma de pressão sobre os países ocidentais 

que apoiaram Israel no conflito contra os países da região. 

No Brasil, na medida em que a industrialização se aprofundava, o petróleo 

ganhou cada vez mais importância dentro da economia nacional. Entretanto, a gestão e 

regulação do setor petrolífero foram influenciados pelo conflito entre as necessidades do 

país e ideologia dominante, refletindo na dificuldade ou facilidade de atingir os 

objetivos traçados para o setor. Assim, sendo, as discussões sobre o rumo do setor 

petrolífero brasileiro apresentaram influência da visão ideológica da época, não 

raramente se sobrepondo a necessidade principal, mas ao longo do tempo é perceptível 

o aumento da prioridade sobre a necessidade energética e industrial do país e menos 

sobre os aspectos ideológicos que ode ser atribuído ao amadurecimento do país.  

O trabalho está organizado em quatro seções. A primeira discute a fase 

liberal do setor entre as décadas de 1890 e 1930. A segunda trata das alterações radicais 

da legislação nas décadas de 1930 e 1940, enfatizando o aspecto do nacionalismo 

extremo.  A terceira abrange a fase do monopólio do setor petrolífero e a busca pelo 

binômio: garantir o fornecimento de petróleo e criar uma indústria sobre o setor. Por 

último, o novo cenário desenhado na década de 1990 quando a legislação e gestão do 

setor aparentemente têm uma inspiração pragmática objetivando atender as 

necessidades do país.  

 

1 Liberal (1891 – 1930) 

 

A denominação “liberal” serve como referência a pouca preocupação em 

relação a gestão do setor mineral no Brasil, deixando a sua gestão baseada no 

julgamento dos donos do solo. Ou seja, a intervenção estatal era mínima e buscava 

garantir, sobretudo o direito de propriedade, sobreposto as necessidades da sociedade 

como um todo. O período é delimitado por dois fatos. Um é a promulgação da 

constituição de 1891, onde estabelece as bases jurídicas para a recém fundada república 

e, o outro, a Revolução de 1930 que abre um novo capítulo sobre a intervenção estatal 

no setor mineral. 
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A Proclamação da República em 1889, não significou grandes mudanças na 

estrutura político-econômica, refletindo uma sociedade dominada por oligarquias que 

aceita a “utopia liberal”. A base legal da recém criada república era dada pela 

Constituição de 1891 que traduzia as necessidades das elites agrárias, apesar de ser 

inspirada francamente na Constituição norte-americana de 1787, instituiu o federalismo 

e inaugurou o regime presidencialista. Essa formatação de sociedade e economia 

praticamente eliminava a possibilidade do Brasil criar grandes companhias 

monopolistas, a indústria quase inexistente, as empresas e mercado pequenos e o país 

pouco integrado.  

A confluência desses fatores leva ao país não ter uma legislação especifica 

sobre o setor petrolífero, mas tratar de forma genérica o setor de extração mineral, sem 

buscar grande intervenção estatal na gestão, expresso na Constituição de 1891: 

 
SEÇÃO II - Declaração de Direitos -  Art 72 -  § 17 - O direito de propriedade 
mantém-se em toda a sua plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, mediante indenização prévia. As minas pertencem aos 
proprietários do solo, salvas as limitações que forem estabelecidas por lei a bem da 
exploração deste ramo de indústria.  

 

Dessa forma, os proprietários do solo também eram proprietários das 

riquezas minerais do subsolo. Segundo CVRD (1992: 150 - 151), reflete a adoção do 

padrão norte-americano de propriedade das riquezas do subsolo e apesar de 

questionamentos ao longo do tempo, a visão disposta na constituição se manteve até a 

década de 1930. Mesmo a “lei de minas” (Decreto 15.211/1921) e as reformas 

constitucionais de 1926 mantiveram o modelo, mas mostraram como sinal de mudança 

a proibição da posse de estrangeiros sobre minas. Para o setor petrolífero não fazia 

diferença, o que atraia multinacionais como a Exxon e Shell era a distribuição, que 

mesmo ínfima tinha potencial para crescer ao longo do tempo. 

Outros países da região dispensavam um tratamento semelhante ao do Brasil 

para o setor petrolífero, em destaque o caso de dois países ricos em petróleo pois fica 

mais evidente o tipo de gestão reservada ao setor. No México, como observa Navarro 

(1998), a atração de capital estrangeiro para explorar petróleo era parte da política de 
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Estado, levando que 1916 cerca de 97% das 400 empresas que participavam da 

exploração de petróleo fossem estrangeiras e 73% norte-americana. Na Venezuela, de 

acordo com Mommer (1998), a descoberta de petróleo em grandes quantidades se deu 

em idos da década de 1920, mas em 1928 o país despontava como um dos maiores 

produtores de petróleo do mundo. Assim, apesar de grandes quantidades de óleo 

extraídas, eram feitas por empresas estrangeiras, sem preocupação com refino que traria 

maiores ganhos ao país na medida em que aumenta o valor agregado e, principalmente, 

o Estado tinha pouquíssima participação nos lucros e, assim, tornando impossível 

revertê-lo a um grande beneficio a sociedade. 

 

2 Nacionalismo Extremo (1930 – 1940) 

 

A década de 1930 é marcada pelo colapso da sociedade liberal do século 

XIX e da emergência de mudanças radicais na ordem mundial e dogmas do status quo. 

Nessas duas décadas o Brasil passa por uma onda de nacionalismo extremado e que 

olha com desprezo o que foi construído durante a República Velha e busca de um novo 

caminho marcado pela defesa do desenvolvimento e industrialização. Ao mesmo tempo, 

o país sofre uma instabilidade protagonizada pela Revolução de 1930, três constituições 

(1934, 1937 e 1946), a Revolução Constitucionalista de 1932, uma quase guerra civil, e 

a participação na Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). 

A crise mundial impulsionou o processo de destruição da velha ordem ao 

minar o poder das elites oligárquicas e permitir a ascensão de Getúlio Vargas por meio 

da Revolução de 1930. Assim, como observa Bastos (2007), Vargas passa a defender o 

ideário do nacional-desenvolvimentismo através da vinculação do interesse nacional e 

política de desenvolvimento concentrada no Estado, de novas atividades econômicas, 

particularmente industriais, associadas à diversificação do mercado interno. Ao mesmo 

tempo, renegando as virtudes laureadas pelo antigo regime citadas por Fonseca (2004 e 

2005) como a glorificação da sociedade agrário-exportador conjugada com a 

valorização ufanista das riquezas naturais, associada à ideologia da vocação natural 

(passiva) do Brasil para exploração primária de suas riquezas.  
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Logo após assumir o poder Vargas decretou a anulação da constituição de 

1891 sem estabelecer uma nova a fim de concentrar o poder em suas mãos. Segundo 

Smith (1978: 38), o setor de extração mineral o governo federal decretou o seu direito 

de autorizar a pesquisa e a lavra dos recursos minerais em todo o território da república. 

Isso significa a intenção do Estado promover uma intervenção mais profunda no setor 

mineral constituindo uma forma de direcionar a exploração dos recursos minerais para 

os interesses nacionais.  

Após a Revolução Constitucionalista de 1932 liderada pelos paulistas, 

Vargas se viu obrigado a criar uma nova constituição promulgada em 1934 com forte 

inspiração do movimento antiliberal e consoante com movimentos nacionalistas que 

eclodiam no mundo onde o poder estatal ganhava justificativa e apoio. Para o setor 

mineral a Carta reservava a seguinte deliberação: 

 
Capítulo II – Título IV - Da Ordem Econômica e Social  Art 119 - O 
aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como 
das águas e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, 
depende de autorização ou concessão federal, na forma da lei.  § 4º - A 
lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas 
minerais e quedas d'água ou outras fontes de energia hidráulica, 
julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar do 
País. (grifo nosso) 

 

O trecho da constituição citado acima reflete a extensão do governo Vargas 

em estabelecer maior controle sobre as atividades extrativas minerais, coerente com o 

nacionalismo e visão desenvolvimentista. De forma complementar, o decreto nº 24.642 

de 1934 inaugurou o novo Código de Minas ao oficializar o descolamento entre a 

propriedade do solo e do subsolo. Na visão de Draibe (1985: 95 – 96), a nova 

regulamentação do setor demarcava a competência dos setores públicos e privados 

orientados para o interesse maior da nação fundamental na constituição do Estado 

capitalista no Brasil. A Carta seguinte de 1937 inaugura a ditadura varguista (1937 – 

1945), segue a mesma linha em ação ao setor mineral, mas proibiu a participação de 

estrangeiros. A Carta de 1946 marca a tentativa da criação de um regime democrático 

pós-Vargas, mas para a exploração mineral eleva o poder do Estado ao eliminar a 
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participação nos lucros do proprietário e conservar apenas o direito de preferência.  

Na medida em que a industrialização deslancha na década de 1930 em 

conjunto com o processo de modernização o petróleo ganha importância. Em resposta, a 

gestão Vargas criou o Conselho Nacional de Petróleo (CNP) em 1938 (Decreto-lei nº 

395) para regular o setor, consolidando um órgão que vinha sendo desenhado desde a lei 

de minas de 1921. O CNP foi concebido como um órgão colegiado, composto pelos 

ministros das três Forças Armadas, os ministros da Fazenda e do Trabalho, Indústria e 

Comércio, e representantes de sindicatos da indústria e do comércio. Suas decisões 

sempre obedeceram à orientação preponderante de seu presidente, nomeado pela 

Presidência da República, e eram passíveis de veto por parte dos ministros militares 

(FGV, 2010).  

O CNP apresenta a característica peculiar de refletir o sentimento 

extremamente ideológico, especialmente do exército, que significava que a estatização 

do setor seria uma política adequada aos interesses nacionais. Para isso, como observa a 

FGV (2010), o CNP previa a imediata nacionalização de todas as atividades já em curso 

(basicamente, pequenas refinarias) e o estrito controle governamental sobre todos os 

aspectos da indústria do petróleo, em que poderia ser admitida a iniciativa privada, mas 

a opção era a estatização. O primeiro presidente do CNP, o General Horta Barbosa, 

incorpora a visão estatista e usa a sua posição para dificultar a operação de companhias 

privadas, especialmente com Monteiro Lobato e Standard Oil, devido a intenção de 

estatizar as jazidas petrolíferas descobertas na Bahia. 

Apesar do clima estatista, muitos membros do governo consideravam não 

ser a melhor opção, pois o temor era que o Estado não tivesse a capacidade (financeira e 

técnica) de desenvolver o setor petrolífero para alavancar o desenvolvimento nacional. 

Assim, a participação privada nacional e estrangeira poderia ser útil e desejável, como 

tinha sido na criação da Vale e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Para viabilizar 

o plano era necessário se livrar do entrave que era o General Horta, que segundo a FGV 

(2010) se deu e 1943 quando foi substituído pelo General João Carlos Barreto que 

passou a introduzir ideias liberais. A manifestação mais clara dessa tendência foi a 

publicação de editais prevendo concessões para a instalação de refinarias privadas no 
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Rio de Janeiro e em São Paulo. Aprovadas em 194 dando autorização para construção 

da Refinaria União, em São Paulo, pelo grupo Soares Sampaio, e da Refinaria de 

Manguinhos, no Rio de Janeiro, pelo grupo Drault Ernanny. 

O que aconteceu no Brasil não é tão diferente da trajetória do México e 

Venezuela. No México, o governo instaurou um rígido controle do setor petrolífero em 

1938 (Navarro, 1998), objetivando aumentar a sua receita e controle, culminando com a 

nacionalização e criação da estatal PEMEX. Na Venezuela, em 1942, a exploração do 

petróleo feita pelas empresas estrangeiras privadas não possuía qualquer tipo de 

controle do Estado. No entanto, em 1943, foi criada a Lei Petrolífera, estabelecendo que 

as companhias tivessem que pagar royalties de 16,66% e uma soma fixa de imposto de 

renda, de maneira a garantir 50% do lucro líquido da indústria petrolífera ao governo 

(Mommer, 1998).  

 

3 Nacionalismo Moderado (1950 – 1980) 

 

No pós-guerra, a discussão sobre a legislação foi polêmica, pois opunha 

visões diversas de nacionalista, não-nacionalistas e interesses pecuniários das petroleiras 

internacionais e pequenas empresas nacionais. Nesse cenário, a CVRD (1992: 243 – 

244) observa que em dezembro de 1951 Vargas encaminhou ao congresso o programa 

nacional e a proposta de criação da Petrobras. O plano para o desenvolvimento do setor 

previa que no prazo de cinco anos que o consumo de derivados duplicaria, devendo 

atingir naquele ano a case de 200 mil barris diários, demanda que não seria atendida 

sequer 50% das refinarias instaladas no país. Portanto, a prioridade deveria ser no 

refino, seguida pela produção e transporte e distribuição.  

A criação da Petrobras foi ainda mais polemico, pois a concepção inicial de 

economia mista segundo Macedo e Silva (1985: 31 – 32) foi taxada tanto pela União 

Democrática Nacional, conservadora e oposição a Vargas, quando os esquerdistas em 

geral de “entreguista”. Em resposta a UDN propôs a criação de uma empresa nacional 

de petróleo (ENAPE), exclusivamente estatal, detentora do monopólio sobre pesquisa, 

lavra, transporte, refino e mesmo distribuição, além de estatização das refinarias 
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menores. A discussão ganhou contornos passionais tendo como pano de fundo a 

campanha o “petróleo é nosso”. Uma das militantes do movimento Miranda (1983) 

escreveu um livro denominado “"o petróleo é nosso - a luta Contra o entreguismo, pelo 

monopólio estatal", em que defende que qualquer ação que não seja o monopólio é 

entreguismo. O que indiretamente confunde a ação das petroleiras como a Standart Oil 

com as necessidades energéticas do país. Mais a frente, quando Vargas comete suicídio 

em 1954, corria o boato de que as forças malignas da Standart Oil teriam encomendado 

o assassinato.   

O resultado da discussão sobre a nova política para o setor teve o desfecho 

em outubro de 1953 através da aprovação da Lei nº 2.004, onde estabelece o monopólio 

estatal e a Petrobras como o braço do Estado para a ação no setor sendo uma companhia 

pública, detendo o monopólio sobre produção, transporte, refino de petróleo, mas 

permitindo que empresas privadas atuassem na distribuição e na indústria petroquímica. 

Como observa Macedo e Silva (1985: 32 – 33), o projeto pragmático do governo Vargas 

orientado para dar a Petrobras capacidade de suprir as necessidades energéticas do país, 

mesmo associada ao capital estrangeiro foi substituída por uma empresa estatal que 

aceitava acionistas privados, desde que brasileiros, como também, as refinarias privadas 

não foram absolvidas, mas preservadas apesar de ceifar a sua ampliação. Finalmente, o 

escolhido para comandar a nova empresa era o general Juracy Magalhães, um udenista e 

com ideias liberais além de um excelente administrador.   

O temor dos “entreguistas” era que a formatação da nova legislação 

dificultasse angariar recursos financeiros e técnicos para os investimentos e cumprir o 

objetivo era abastecer com hidrocarbonetos ao país. Entre os que compartilhavam dessa 

posição estavam Roberto Campos sobre a necessidade de uma empresa de economia 

mista, isto é, como observa Perez (1995: 103), defendia uma estatal sem monopólio. É 

claro que uma voz que tivesse coragem de dar uma solução mais pragmática e menos 

passional seria facilmente taxada de entreguista, tanto que os esquerdistas anti-norte-

americanos apelidaram Campos de "Bobby Fields", uma tradução literal de seu nome. 

Dado o modelo de desenvolvimento brasileiro baseado na substituição de 

importações (ISI), o papel assumido pela Petrobras foi ampliado e passou a liderar a 
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criação de uma rede de fornecedores de bens de capital para viabilizar as suas 

atividades. Alveal (2008: 64 – 65) ressalta que a Petrobras participou da criação da 

Associação Brasileira das indústrias de Bens de Capital (ABDIB), constituindo uma 

grande demandante de bens do capital produzidos no Brasil. O aspecto de política 

industrial apresentado por Alveal tem mais a ver com uma política de Estado para o 

desenvolvimento da rede de fornecedores para o setor do que fato da Petrobras estar 

sobre o controle do Estado. Por que as determinações de política industrial poderiam 

forçar a companhia, mesmo com participação do capital internacional, priorizar 

fornecedores nacionais como a aquisição de know-how para indústria brasileira.  

Na década de 1960 ocorre a consolidação da estrutura industrial e 

modernização econômica. Em paralelo, o baixo custo do petróleo no mercado 

internacional, facilidade de importação e dificuldade de encontrar grandes jazidas de 

petróleo no país conjugado com o crescimento econômico, levou o Brasil a alcançar o 

status de grande importador de petróleo entre os países em desenvolvimento. Entretanto, 

a produção não cresceu na mesma velocidade que o consumo, mas não representa um 

problema quando o preço do óleo no mercado internacional era baixo e os países 

produtores amigáveis ao mundo ocidental.  

O governo militar estabelecido a partir de 1964 considerou o setor 

petrolífero estratégico e fundamental a segurança nacional, seguindo a linha de 

nacionalismo extremo das décadas antecedentes protagonizado pelos militares, onde o 

monopólio da Petrobras era visto como eficiente dentro dessa estratégia. A Carta e de 

1969 estabelece uma sutil mudança sobre o setor petrolífero e mineral em geral ao 

restabelecer a participação dos proprietários do solo no resultado da lavra, mas 

reafirmar explicitamente o monopólio da União.  

O problema da dependência brasileira em relação ao óleo importado 

transforma-se em um problema com os Choques do Petróleo da década de 1970. O 

petróleo deixa de ser barato e de fácil acesso devido a descoberta que os produtores do 

Oriente Médio em relação ao poder político de ser produtor da principal fonte 

energética do mundo industrial. Assim, a política energética brasileira se vê em uma 

situação difícil, os investimentos da Petrobras proporcionaram um parque de refino 
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amplo, mas a extração insuficiente. A saída vista pelos militares era aumentar a 

produção interna e substituir o óleo por combustíveis alternativos como o etanol.  

A Petrobras é obrigada por uma política de Estado a redirecionar o seu foco 

de atividades para a produção. Porém como os indícios indicavam que as reservas 

brasileiras estavam no subsolo marítimo, onde trabalhos como de Ortiz Neto (2006) 

ressaltam o esforço técnico para dominar a exploração de petróleo em águas profundas e 

desenvolver a sua própria tecnologia. Mais tarde, como defendem Dalla Costa e Pessali 

(2007), transforma-se em uma vantagem competitiva da Petrobras e impulsiona a sua 

expansão internacional em busca de jazidas em outras regiões.     

A dificuldade de alavancar os recursos necessários ao plano de auto-

suficiência suscitaram aos militares a lançarem mão dos “contratos de risco” em 1975, 

onde permitia e convidava petroleiras a se associarem a Petrobras. Uma das primeiras 

foi a Shell (2010) através da Pecten, subsidiária do Grupo, para um projeto na Bacia de 

Santos. Porém não teve o sucesso esperado tanto pela falta de uma legislação clara 

quando uma real intenção da Petrobras em aceitar tal negócio. Por isso que Campos 

(1994: 960 – 961) lembra que o Ministro de Minas e Energia, Antonio Dias Leite, no 

começo da década de 1970, defendia os contratos de risco e criticava a falta de 

investimento na produção de petróleo, e, portanto, era necessário maiores investimentos 

para atingir a auto-suficiência, planejada para ser obtida em 1980.  

Na década de 1980, o Brasil e outros países latino-americanos chegaram a 

exaustão do seu modelo de desenvolvimento baseado no ISI, abrindo caminho para uma 

nova visão da atuação do Estado e gestão da economia nacional posta em prática na 

década de 1990 muito inspirada na visão neoliberal. Entretanto, como observa Alveal 

(1999), olhando as trajetórias das petroleiras estatais latino-americanas como YPF 

(Argentina), PEMEX (México), PDVSA (Venezuela) e Petrobras (Brasil) é perceptível 

que também tiveram a sua trajetória influenciada pelo desmonte do ISI, levando os 

países abrirem o mercado e até privatizarem suas companhias.  

 

4 Pragmático (1990 - .... ) 
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O termo “pragmático” toma como uma das definições “que ou quem revela 

um sentido prático e sabe ou quer agir com eficácia”. Essa é a visão sobre o setor 

petrolífero brasileiro a partir da década de 1990. Em uma primeira etapa a regulação do 

setor é pensada para um país que detém escassas reservas de petróleo basicamente 

dedicadas para o consumo próprio. Mais recentemente, com a divulgação das reservas 

do Pré-sal, a discussão passa a ser como explorar as jazidas petrolíferas e reverter em 

benefícios para toda a sociedade, como também, auxiliar no crescimento de longo prazo 

do país. Assim sendo, a discussão atual sobre a regulação do setor é mais pragmática do 

que ideológica, independente da linha do governo que está no poder. O que também 

reflete um amadurecimento da sociedade e das elites em relação a gestão dos recursos 

minerais do país. 

O colapso do ISI após a década de 1980 e a onda neoliberal da década 

seguinte levou a mudanças estruturais com medidas de desregulamentação de mercados, 

abertura e privatizações. No setor petrolífero, os países da América Latina começam um 

movimento de abertura do mercado a investimentos privados estrangeiros e nacionais, 

inclusive reestruturando a legislação sobre a regulação e o papel das suas estatais 

petrolíferas. Segundo Fernandes e Silveira (1999) quando analisam a trajetória do 

México, Argentina e Venezuela observam medidas liberalizantes na década de 1990. 

Nesse estudo podem ser ressaltados dois fatos interessantes. O primeiro é a tomada de 

decisão por parte da Argentina em privatizar todo o setor de petróleo, especialmente a 

sua petrolífera a YPF vendida a espanhola Repsol. O segundo é a estratégia mexicana 

em abrir o mercado petrolífero, mas manter a PEMEX como uma companhia de capital, 

mas sob o controle estatal e grande domínio de mercado. 

No Brasil, as mudanças na legislação deveriam estar presentes deveriam 

estar presentes na constituição de 1988, mas como o clima não era favorável acabou não 

ocorrendo, mas sim uma breve reafirmação do monopólio do setor. O primeiro passo na 

direção de flexibilização do setor se deu com a Emenda Constitucional 09/1995, onde 

permite a União contratar empresas publicas ou privadas para exploração de petróleo. 

Em termos práticos, a Emenda em teve pouco impacto sobre o setor, mas abriu caminho 

para a Lei do Petróleo (9.478/1997) que estabelece reforma amplo sobre o setor, em que 
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as principais medidas foram: (i) criar o Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE) responsável por delimitar a política de longo prazo para o setor; (ii) a Agência 

Nacional de Petróleo, Gás e Bicombustíveis (ANP) cujo objetivo é regulação; (iii) fim 

do monopólio formal da Petrobras e abertura do eu capital; e (iv) o estabelecimento das 

rodadas de concessão para a exploração de novos campos.  

A ANP assumiu as funções anteriormente delegadas a Petrobras nos ramos 

de fiscalização e regulação do setor. O que foi útil para e necessário para dar maior 

transparência a gestão do setor e preparar a Petrobras para a transformação em empresa 

de capital misto. O fim do monopólio da Petrobras significa que a companhia passou a 

ter que disputar com outras petroleiras o direito de explorar os campos que era mesma 

descobriu ao entrar na disputa das rodadas de concessões que ocorrem periodicamente 

coordenadas pela ANP. A abertura do capital da companhia serviu para alavancar seus 

investimentos e por em práticas ambiciosos planos de expansão e combinando o 

pensamento de empresa privada em busca de lucro com o papel de aumentar a produção 

nacional de petróleo e outros combustíveis essenciais para o país. Entretanto, a 

Petrobras é um gigante que domina o mercado nacional e não tem competição a altura, 

nem mesmo de grandes petroleiras como a Exxonmobil ou Shell. O que não deixa de 

ser potencialmente perigoso, pois a empresa também precisa satisfazer os seus 

acionistas e pode ser tentada a agir como monopolista.   

O regime de rodadas de licitação foi discutido entre especialistas como a 

melhor forma de selecionar as companhias que receberão o aval para explorar as jazidas 

petrolíferas. Porém é um modelo desenhado para um país que detém reservas escassas e 

difíceis de serem verificadas, assim, a União recebe um valor adiantado para conceder a 

área tendo ou não petróleo. Porém como a Petrobras tem um conhecimento e capacidade 

tecnológica impar na exploração de jazidas petrolíferas no subsolo marinho, tende a 

arrematar todos os campos e/ou se associar a outras petroleiras para viabilizar a 

exploração. Segundo o Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) que congrega as 

companhias do setor o modelo atual foi benéfico e ajudou a desenvolver o setor (Último 

Segundo, 2009). 

Na última década, o sistema era condizente com a posição do Brasil em 
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relação as reservas disponíveis de petróleo conhecidas, mas o advento do Pré-sal alçou o 

Brasil na posição de um dos maiores detentores de petróleo e gás natural do mundo. 

Onde existe uma quantidade tão grande de hidrocarbonetos que seria impossível as 

economias brasileiras absolvem-lo e, portanto, a exportação de petróleo e derivados tal 

como o desenvolvimento da indústria aparecem como possibilidade realistas. Assim, 

nasce a necessidade de uma nova legislação para regular o setor, enfatizando a 

necessidade de reverter os benefícios gerados para toda a sociedade. Por exemplo, 

segundo o estudo do Congresso Nacional (2009), mantido o modelo atual o Estado teria 

como receita de cerca de 23% contra cerca de 78% do modelo Norueguês. 

Por isso quando o CNPE recebeu as informações da Petrobras do tamanho 

das reservas do Pré-sal, solicitou a ANP retirar da 9ª Rodada, marcada para de 

novembro de 2007, os blocos com maior potencial a fim de esperar novos marcos 

regulatórios (ANP, 2008). A discussão sobre a nova legislação é inicial, mas o consenso 

que paira sobre os meios políticos é adotar um modelo parecido com o norueguês, que 

segundo o discurso da Ministra da Casa Civil Dilma Rousseff (2009) pressupõe: (i) 

produção partilhada; (ii) empresa estatal para gerir os contratos e coordenar a 

exploração ao proteger o interesse público; (iii) fundo para reaplicar os recursos 

advindos da exploração e garantir benefícios de longo prazo tais como investimentos em 

desenvolvimento tecnológico; e (iv) fortalecer a Petrobras. Adicionalmente buscar 

forma de atrair investimentos privados a fim de beneficiar o óleo em território nacional 

e exportar derivados com maior valor agregado.  

A opinião das petroleiras privadas sobre as mudanças na legislação, em 

linhas gerais, são negativas evidenciada na declaração do Instituto Brasileiro de 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) e que "a manutenção, com alguns ajustes, do 

modelo de concessão atual - competitivo, transparente e estável" (Último Segundo, 

2009). A negativa pode ser explicada pela perda de receita conjugado com a menor 

autonomia na administração do produto extraído. Apesar de países que adotaram 

regimes semelhantes como Noruega não terem os investimentos no setor prejudicado.   

 

Considerações Finais 
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A discussão sobre os rumos do setor petrolífero transitaram de um 

desinteresse na fase liberal (1891 – 1930) para a passionalidade nas décadas de 

1930/1940, regredindo paulatinamente para uma visão pragmática a partir da década de 

1950 e acentuada a partir de 1990, onde o objetivo primário é suprir as necessidades 

energéticas do país. Atualmente, ao considerar os fatos recentes com a mudança do 

Brasil para um país abundante em petróleo a opção do governo e de outras entidades foi 

propor uma nova legislação adequada a nova situação, isto é, uma forma de extrair o 

máximo de benefícios para a sociedade da exploração dos hidrocarbonetos. Para isso 

recorrendo ao modelo norueguês que é um dos melhores do mundo e indicando 

objetivos claros da mudança de legislação. Sem espaço para discursos apaixonados ou 

irracionais, indicando amadurecimento da sociedade.  
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